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La rehabilitació urbana:
un procés continu
Joan Antoni Baron i Espinar

| Alcalde de Mataró

L

es ciutats, com els palimpsest, es reescriuen de manera contínua. Mataró, una ciutat bimil·lenària, que ha fet
l’opció de l’urbanisme compacte està obligada al reaprofitament continu del sòl i del parc immobiliari del que disposa.
Al mateix temps ha de rehabilitar i donar nous usos als edificis
patrimonials que són referent del passat de la ciutat. La rehabilitació urbana és un procés continu, sense final, en què cal estar
sempre immers.
En aquest nou número de la revista municipal podeu trobar un
ampli reportatge sobre tot el treball fet en la rehabilitació d’habitatges durant aquests darrers quatre anys. Dos han estat els grans
eixos que han permès presentar aquest balanç en la rehabilitació:
el Pla Local de l’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró i la Llei
de Barris de la Generalitat de Catalunya. El Pla de l’Habitatge
contempla com uns dels seus objectius principals la rehabilitació, la supressió de barreres arquitectòniques i la instal·lació

d’ascensors especialment en els barris beneficiaris de la Llei de
Barris i que ha representat un total de 4.916 llicències d’obres de
rehabilitació tramitades. Això ha estat possible al treball coordinat i a l’esforç de particulars i administracions públiques i amb
la voluntat de posar al dia els habitatges de la ciutat. I al mateix
temps es posa de manifest la utilitat i necessitat del Pla de l’Habitatge i de la Llei de Barris.
Paral·lelament ha estat molt intensa la feina feta en la rehabilitació d’edificis públics patrimonials: el Mercat de la plaça de
Cuba, la Nau Gaudí, Can Marfà, la Nau Mingell, la Casa Capell,
l’Escorxador o les naus de Cabot i Barba són un clar exemple de
l’enorme esforç realitzat per recuperar i tornar a utilitzar com a
equipaments socials o econòmics edificis històrics de la ciutat.
Allò que va ser útil per als avis i els pares en els segles XIX i XX
ha de tornar a ser útil per a la ciutadania del segle XXI. Una bona
plasmació del: Mataró, la ciutat per treballar i viure.
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NOTÍCIES

Mor Oriol Batista, regidor
i sisè tinent d’alcalde de l’Ajuntament
Oriol Batista i Gázquez va morir el 21 de desembre als 38 anys

després de patir una llarga malaltia. Estava casat i tenia dos fills.
El mateix dia es va celebrar un Ple extraordinari urgent en el qual es

va donar compte de la mort del regidor. Es van dictar dos dies de dol

oficial i les banderes del consistori i dels equipaments municipals van onejar a mig pal. Batista va entrar a

l’Ajuntament com a independent a les llistes del PSC el 1999 i va ser regidor de Serveis Socials i Sanitat.

De 2003 a 2007 es va encarregar de la regidoria de Benestar Social, Sanitat i Consum i Nova Ciutadania
i el 2007 va ser nomentat regidor de Via Pública. Estava llicenciat en Pedagogia i havia treballat al
Centre Residencial d’Acció Educativa Mas Sant Jordi i va ser director d’Educació en el Lleure per la
© MARGA CRUZ

Fundació Pere Tarrés. També va ser membre de l’AV de La Llàntia i de l’Associació Enlleura’t.

Pressupost consolidat 2010
Pressupost consolidat 2011
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122.358.352,69 €
103.254.771,38 €
15.896.960,61 €

15.287.156,24 €
2.879.634,62 €

2.720.158,14 €

4.637.448,81 €

4.219.241,60 €

5.676.855,50 €
5.070.907,75 €
511.796,83 €

519.679,03 €
1.269.254,74 €

3.936.892,06 €

93.695.442 €

35.733.390 €

3.493.970 €

3.517.785 €

750.362 €

576.660 €

14.320.130 €

14.882.816 €

Percentatge de variació negativa
Percentatge de variació positiva

-15,61 %

-3,84 %

-5,54 %

-9,02 %

-10,67 %

1,54 %

210,17 %

-61,86 %

0,68 %

-23,15 %

3,93 %

El pressupost consolidat de l’Ajuntament
per al 2011 arriba a 181,6 milions d’euros
El Ple de desembre va aprovar inicialment de pressupost
consolidat de l’Ajuntament per al 2011 (Ajuntament, organismes autònoms i societats municipals i entitats públiques
empresarials) que puja a 181.690.728,98 €, fet que significa
una reducció de 47,50 milions d’euros respecte al 2010 (un
20,73 %). Els ingressos que provenen dels impostos, taxes i
preus públics s’incrementen només un 0,14 % i els provinents
de les transferències de l’Estat, Generalitat de Catalunya i
Diputació de Barcelona baixaran un 4,89 %. L’Ajuntament
ha dissenyat un pressupost atenent a l’actual situació econòmica fent un esforç màxim d’austeritat en la despesa per
blindar les polítiques de consolidació de l’estat del benestar:
la promoció social de les persones (Serveis Socials, Benestar
Social, centre d’acollida....); els ajuts a les dependències i les
prioritats fixades: educació, polítiques actives d’ocupació,
cultura, habitatge i els serveis bàsics de seguretat, transport
i neteja. Tot això emmarcat en el Pla d’austeritat i eficiència que es va aprovar el 2009 i que recollia tot un seguit de
mesures per reduir despeses. Pel que fa al Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2011, aquest presenta més de 50
objectius que es desenvolupen a través de 88 programes i
373 accions. El 18 de gener el PAM i el pressupost es van
presentar en Audiència Pública i a més es poden consultar al
web municipal http://www.mataro.cat. Està previst que el Ple
faci l’aprovació definitiva del pressupost el 3 de febrer.
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Els carrers de Sant Joaquim i de la Unió i la
plaça de la Pepa Maca s’han reurbanitzat
de Can Gassol disposa d’un nou espai públic: la
plaça de la Pepa Maca que es va inaugurar el 23 d’octubre.
Es tracta de l’illa compresa pels carrers de Floridablanca,
d’Enric Prat de la Riba i de José Francisco Pacheco. La urbanització de la plaça, que disposa de tots els serveis com l’arbrat, mobiliari urbà i dues pistes de petanca, ha tingut un cost
de 500.000 €. També, el 13 de novembre es va inaugurar la
reurbanització dels carrers de Sant Joaquim i de la Unió. Els
dos vials disposen d’una nova xarxa de clavegueram, s’ha
millorat l’enllumenat i s’han soterrat les línies telefòniques i
elèctriques. El paviment s’ha unificat a un sol nivell diferenciant amb els materials la calçada de les voreres. L’actuació
ha tingut un pressupost de 591.359 €.
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L’àmbit

Mataró ja ha enllestit 16 dels 21 projectes
de l’última convocatòria del Fons Estatal
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l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) per un import
de 10.354.089 €. A finals de 2010, 16 dels 21 projectes
havien finalitzat. La resta tenen concedides pròrrogues per
ser enllestits durant el primer semestre de 2011. Els projectes que s’acabaran als propers mesos són la reforma del
Museu de Mataró (Can Serra), la rehabilitació de la nau de
Cabot i Barba, l’adequació de l’edifici de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró, la rehabilitació de la nau petita
de Can Marfà i el desplegament de la xarxa wi-fi per a ús
corporatiu. Les 21 actuacions generen una ocupació prevista de 331 persones. A més, Mataró va rebre 2.595.010 €
per a despesa social.
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L’Ajuntament va presentar 21 projectes al Fons Estatal per a

La Casa Capell obre les portes
com un espai per a la sostenibilitat
El 18 de desembre es va inaugurar la Casa Capell, espai per
a la sostenibilitat, que es troba al passeig de l’Orfeó Mataroní dins del Parc Central. La jornada va comptar amb la
presència de molts ciutadans que van poder conèixer el nou
equipament municipal gràcies a les visites guiades que es
van portar a terme. També es va organitzar una descoberta
botànica pel Parc Central, una xocolatada amb productes de
comerç just i un taller familiar d’elaboració d’instruments
amb materials reciclats. El nou equipament municipal s’emmarca en el projecte Mataró Educació i Sostenibilitat i la
seva rehabilitació ha costat 463.154 €.

1. El carrer de Sant Joaquim s’ha pavimentat a un sol nivell
i s’hi han plantat arbres.
2. La nau petita de Can Marfà, en procés de reforma,
acollirà el futur Museu del Gènere de Punt.
3. La Casa Capell disposa d’una programació trimestral
amb xerrades, projeccions de documentals i exposicions.
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L’Ajuntament aprova el Pla director
viari del Centre-Eixample-Havana

© AJUNTAMENT DE MATARÓ. RB

L’objectiu d’aquesta eina de treball és millorar la mobili-

tat i la qualitat del paisatge urbà en aquest àmbit per crear
una xarxa de carrers ‘amables’ on es prioritzi l’ús de l’espai
públic per al vianant, potenciant l’accessibilitat en consonància amb els plans de mobilitat urbana i el d’accessibilitat universal. Les actuacions que permeten aquesta transformació
urbana cap a un nou model d’espai públic més sostenible es
basen en la renovació de paviments, supressió de les barreres arquitectòniques, incorporació d’arbrat i de nou mobiliari urbà, instal·lació d’un enllumenat públic més eficient i
el condicionament dels diferents serveis de subministrament
(electricitat i telefonia).

1
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La Festa del Futbol arriba a la 14a edició i
reconeix la tasca de clubs i esportistes
Mataró va celebrar la 14a edició de la Festa del Futbol el
passat 10 de desembre. La trobada va ser organitzada per
l’Institut d’Esports (IE) i l’Associació de Clubs de Futbol de
Mataró per tal de reconèixer els esportistes, equips, clubs,
directius i entrenadors dels clubs de futbol local. A la festa
també es va fer balanç del Pacte del Futbol signat el 2006. La
primera fase del Pacte del Futbol ha representat la millora de
moltes de les instal·lacions, la celebració de tornejos internacionals de futbol, la potenciació del futbol femení i el compromís de crear el Model Mataró de Futbol. La segona fase
del Pacte del Futbol té la voluntat de millorar el futbol base.

2

El futur Centre Local de Dades de Nova
Generació rep 738.798 € del Fons FEDER

© SERGIO RUIZ

El cost total del projecte, que s’instal·larà a la seu del parc

3

1. La reurbanització de la Muralla de Sant Llorenç es va inaugurar
el mes de novembre de 2009.
2. La fotografia de famíllia amb els esportistes i responsables
dels clubs que han estat reconeguts a la Festa de l’Esport.
3. El futur Centre de Dades ubicat al TCM permetrà crear sinergies
entre universitats, empreses i administracions.
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científic i de la innovació TecnoCampus Mataró-Maresme, és
de 984.944 €. El Centre Local de Dades s’ubicarà en el soterrani de 100 m2 del TCM3 i oferirà serveis de gestió de dades i
telecomunicacions a l’Ajuntament i a empreses i institucions
del territori. Concretament, serveis de telecomunicacions de
veu i dades, allotjament en servidors i plataformes de darrera
tecnologia. El calendari previst d’execució del projecte és de
dos anys: s’iniciarà aquest any i es podria posar en funcionament durant el primer semestre de l’any 2013. El projecte,
que oferirà allotjament a prop de 75 empreses, serà el primer
de la seva categoria en el territori i oferirà solucions i serveis
tecnològics i de negoci que fins ara s’havien de contractar a
Barcelona, com a lloc més proper.

mésmataró
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Mataró entre les 30 ciutats distingides
com “Ciutat de la Ciència i la Innovació”
(MICINN), reconeix les ciutats capdavanteres en la creació d’avantatges competitius gràcies a la suma del capital
intel·lectual i de coneixement dels seus recursos humans i
d’infraestructures innovadores científiques, tecnològiques i
socials. El guardó premia els esforços demostrats en l’execució dels projectes del FEOSL i d’altres iniciatives com el
TecnoCampus Mataró-Maresme. El reconeixement, que té 3
anys de vigència, suposa per a la ciutat una oportunitat per
atreure projectes de caire científic i tecnològic i un impuls en
la promoció en esdeveniments internacionals relacionats amb
I+D+I i el desenvolupament del coneixement.

1
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La distinció, que atorga el Ministeri de Ciència i Innovació
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El Servei de Manteniment de l’Ajuntament el 2010 va invertir 22.739,98 € en la millora i renovació de dues noves zones
de jocs infantils. Concretament a l’espai lliure del carrer de
Rosa Sensat s’han substituït els jocs existents per cinc peces
noves: una torre amb tobogan, un gronxador, un balancí i
dues figures amb molles. L’actuació, que també ha suposat
la instal·lació d’un tancament amb 60 m lineals de fusta, ha
tingut un cost de 18.116,74 €. Enguany també s’ha instal·lat
un tancat de fusta al voltant de la zona de jocs ja existent a
la plaça de la Roda d’Andalusia amb un cost de 4.623,24 €.
La inversió de l’Ajuntament en les àrees de jocs infantils,
des del gener de 2007 fins al desembre de 2010, ha estat de
484.720 € en 19 zones noves, 29 tancaments de fusta i 7
accions importants.

3
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L’espai lliure del carrer de Rosa Sensat
estrena zona de jocs infantils

L’IMPEM signa amb 8 ens de la comarca
un conveni per impulsar el sector marítim
L’acord, signat el 16 de desembre, determina les bases de
la gestió i el funcionament del projecte Maresme Marítim,
que pretén impulsar el sector marítim de la comarca. El conveni estableix les atribucions de cadascun dels socis en el
projecte i designa l’IMPEM com ens principal de gestió. A
més estipula la creació d’una Comissió de Coordinació amb
representació de tots els socis que serà l’encarregada d’executar les accions del projecte. El projecte, que ha rebut una
subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya de 321.706,25
€, es desenvoluparà fins al 31 de desembre de 2011, i tindrà
un cost de 459.580,36 €.

			
1. L’alcalde recull la distinció a Madrid de mans del Príncep d’Astúries.
1. L’IMPEM treballa per potenciar el sector de l’hostaleria i el turisme de la ciutat
així com el comerç.
2. A la zona de jocs del carrer de Rosa Sensat s’hi ha instal·lat
un majoria
tancat de
fusta
i cinc jocs nous.
2. La
dels
suggeriments
són per temes de manteniment de la via 		
pública o elements del mobiliari urbà.
3. Un dels objectius del projecte Maresme Marítim és donar
comercials la
delllista
sector
nàutic.
3. Aunlaimpuls
imatge,a les
duesactivitats
mares comprovant
d’un
centre escolar de la ciutat.
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Rècord de participants en la 13a Mitja
Marató i en la 17a Marató Escolar
La 13a edició de la Mitja Marató va comptar
amb 2.064 participants, mentre que la 17a
Marató Escolar, celebrades el 4 de desembre,
va registrar la xifra de 1.105 participants. La
Mitja Marató va aconseguir també xifra rècord
d’inscrits (2.271): en les primeres 24 hores
1.800 persones s’havien apuntat per Internet.
Els guanyadors van ser Pol Guillen, del FC
Barcelona en la categoria masculina, amb un
temps d’1:06:48, i Txell Calduch, del Baseamad, amb un temps d’1:16:19. Per equips, el
primer classificat va resultar el J’arribo en la
categoria masculina que va col·locar 11 corredors en l’arribada amb un temps total de
6:16:31, mentre que en la categoria femenina
es va proclamar vencedor l’equip de la colla
Maimakansu amb 16 corredores arribades a la
meta amb una crono de 8:08:09.

La Nit amb Visió entrega els premis a les
millors iniciatives emprenedores
En una nova ubicació -(es va celebrar per
primer cop a l’auditori del Centre de congressos del parc TecnoCampus)- va tenir lloc en el
marc del Fòrum Innova 360 una nova edició
de la Nit amb Visió, que va reunir més de
200 persones lligades al món de la innovació,
l’empresa i l’emprenedoria. Entre els guardons
que es van repartir hi ha els Premis Cre@tic
en la seva 10a edició, que van anar a parar
a mans de Neil Harbisson i Moon Rivas pel
projecte Fundació Cyborg; els guardons de
Responsabilitat Social Organitzativa (RSO) a
11 empreses; els reconeixements a 15 empre-

NOTÍCIES BREUS

ses més per les Bones Pràctiques de Cooperació Empresarial; i també, i per primer cop,
el premi FAGEM a la Trajectòria Empresarial
que va ser per a Ramon Bagó, president del
Grup SERHS.

La ciutadania respon en massa a les portes
obertes del parc TecnoCampus
Unes 4.000 persones van visitar les instal·
lacions del parc científic en les tres jornades de
portes obertes i visites guiades que es van celebrar els dies 20 i 21 de novembre i que s’emmarcaven en els actes del Fòrum Innova 360,
i el 12 de desembre. L’èxit de la primera convocatòria al novembre, en què s’hi van acostar 3.500 persones, va propiciar l’organització
d’una segona jornada que permetés a més ciutadans conèixer de prop el parc. Les jornades
van estar amenitzades per jocs infantils i activitats musicals. A més, des del mes d’octubre
s’han programat diverses visites guiades a les
quals hi han assistit més de 900 persones.

Les famílies de la ciutat amb infants
disposen de tallers formatius
Els Tallers de Formació de Famílies són una
iniciativa de l’Institut Municipal d’Educació
(IME) que formen part del Pla de Formació
de Famílies emmarcat dins les activitats del
Pla Educatiu d’Entorn de la ciutat. L’objectiu
és donar suport a la funció educativa de les
famílies amb l’oferta d’espais formatius i de
trobada, així com promoure la seva participació a les comunitats educatives dels centres
escolars. La programació per al segon trimestre del curs 2010-2011 la formen tallers d’in-

En lloguer 5 locals

al centre històric i comercial de Mataró
Can Xammar, Plaça de la Muralla i C/ Meléndez Valdés 15-17
de 34, 48, 71, 119 i 190m2

Període concursal del 17 de gener
al 18 de febrer de 2011
Consulta les bases a:
www.cooperadorsdemataro.coop
Si vols més informació envia un correu a:
fundacio@cooperadorsdemataro.coop
o truca al 667 481 115
8

formàtica, de català, d’educació emocional,
d’habilitats educatives, d’afrontament de conflictes, de cuina i de relaxació.

L’Ajuntament contracta 218 aturats gràcies
al Pla d’ocupació ordinari
Se sumen a les 281 que s’havien contractat
al juliol amb la convocatòria extraordinària,
amb una xifra total de 499 persones aturades que podran millorar la seva ocupabilitat i
experiència professional. Les subvencions les
atorga el Servei d’Ocupació de Catalunya i ha
estat l’IMPEM qui ha gestionat tot el procés
de selecció. Els treballs que desenvoluparan
al llarg dels 6 mesos de contracte van des
d’animadors socioculturals, administratius,
auxiliars d’inspecció, auxiliars informàtics,
conserges, dinamitzadors comercials, educadors socials i paletes, entre d’altres.

L’IME informa sobre la preinscripció escolar
i les jornades de portes obertes
La preinscripció per al curs 2011-2012 dels
alumnes que han de fer els nivells des de P3
a 4t d’ESO comença el 2 de febrer. Per aquest
motiu, els centres escolars han organitzat un
seguit de jornades de portes obertes. Totes
les famílies amb nens nascuts els anys 1999,
2008, 2009 i 2010 han rebut a casa seva un
díptic informatiu sobre les portes obertes que
es faran fins al febrer per conèixer les característiques dels centres, el seu projecte educatiu i
els serveis que ofereixen. Pel que fa a la preinscripció de les escoles bressol municipals, les
portes obertes es faran durant el mes d’abril i
la preinscripció al maig.

mésmataró

Mataró fa créixer la xarxa
d’equipaments per a la gent gran

© ALBERT CANALEJO

El Casal Municipal de la Gent Gran Santes-Escorxador, inaugurat a l’estiu, se
suma a la xarxa d’equipaments municipals per a la gent gran. Mataró disposa
de nou casals municipals que ofereixen més de 40 activitats diferents.

Una de les activitats que es porten a terme al Casal Santes-Escorxador, la tardor passada.

L

a gent gran de Mataró, segons l’estudi de la població
de l’1 de gener de 2010, representa el 14,90 % de la
població total amb 18.312 habitants. El nombre de
ciutadans de 65 o més anys ha crescut, respecte el 2009, en
391 persones. D’aquest grup, un nombre considerable gaudeix d’una salut que els hi permet portar una vida activa i
poder participar de les activitats que ofereix la ciutat així
com col·laborar en la conciliació de la vida personal i laboral
dels seus fills. La regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament de
Mataró compta amb el Consell Municipal de la Gent Gran
per coordinar i organitzar conjuntament les activitats d’aquest
col·lectiu, promovent així la participació democràtica de les
persones, associacions, entitats i serveis que tracten qüestions
relacionades amb les persones grans de la ciutat. Aquest consell disposa de diferents comissions de treball com són les de
qualitat de vida, de memòria històrica, de cultura, de ràdio i

coordinadora de la xarxa d’equipaments per a la gent gran. A
banda d’aquest organisme de consulta i participació, l’Ajuntament treballa de forma transversal per aconseguir nous
equipaments per aquesta franja d’edat, així com per oferir un
ventall ampli i variat d’activitats.

Nous equipaments per a la gent gran
Durant el 2010, els equipaments destinats a la gent gran han
augmentat. El juliol es va inaugurar el Casal Municipal de
la Gent Gran Santes-Escorxador, situat a l’àmbit de Can
Gassol. Amb la posada en marxa d’aquest centre, Mataró
té nou casals municipals repartits per tota la ciutat: el de
Cerdanyola, Cirera, Els Molins, l’Havana, La Llàntia, del
Parc, Pla d’en Boet, Rocafonda i la darrera incorporació,
el de Santes-Escorxador. Els casals municipals són serveis
9
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diürns de promoció del benestar de la vellesa mitjançant el
foment de la convivència i les relacions personals. Ofereixen una programació de tallers formatius, sortides culturals
i balls setmanals. També disposen de servei de bar, i en el
cas de Cerdanyola, Rocafonda i del Parc, també ofereixen,
de dilluns a divendres, servei de menjador amb un menú
equilibrat nutricionalment a un preu assequible (4,37 €).
Precisament, el Casal Municipal de la Gent Gran del Parc
va estrenar el nou menjador el passat mes de setembre. La
finalització de les obres, amb un pressupost d’adjudicació de
297.098 €, ha suposat la creació d’un menjador amb capacitat per a 30 comensals. Una altra de les noves instal·lacions
que tindrà Mataró per a la gent gran és el segon casal de Cerdanyola, ara en obres. Aquest nou equipament, que se situarà
a la cruïlla entre els carrers del Pla de Bages, del Penedès i
de la Garrotxa, és una de les actuacions previstes al Projecte
d’Intervenció Integral de Cerdanyola, finançades per la Llei
de Barris de la Generalitat de Catalunya.

© ALBERT CANALEJO

Més de 40 activitats diferents

Nou menjador del Casal del Parc.

Més enllà de poder donar un cop de mà a la família amb
l’educació dels néts, les persones grans de la ciutat gaudeixen d’una oferta àmplia i variada per a les seves hores d’oci.
Des de l’Ajuntament i les entitats i associacions de d’aquest
col·lectiu de la ciutat s’ofereixen tot tipus d’activitats, més de
40 que es poden fer als casals municipals de la gent gran i als

Les deixalleries obren els dilluns

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

c/ de Galícia, s/n
c/ de Francesc Layret, 74
De dilluns a dissabte
de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.
Diumenges i festius
de 10 a 14 h

* 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 i diumenges i festius de 8 a 22 h.
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Un grup d’avis fent tai-txi, el festival de Nadal de les activitats esportives i un taller intergeneracional.
diferents equipaments de la ciutat. El Casal de Joves, el poliesportiu Teresa Maria Roca i el poliesportiu del carrer d’Euskadi, entre d’altres, són equipaments municipals on la gent
gran pot fer exercici físic amb un professional que adapta
l’esport a les necessitats d’aquesta franja d’edat. Aquest programa municipal d’activitat física adreçat a aquest col·lectiu
té 13 grups que cada any fan un festival de Nadal.
Els cursos d’informàtica, la petanca, els grups de coral, les
classes d’alfabetització, els tallers de mèmòria, les sardanes,
l’anglès, el teatre, la restauració de mobles, la conversa en
anglès i la jardineria són algunes de les més de 40 activitats
entre les que poden triar els usuaris dels casals municipals
de la gent gran de la ciutat. Una realitat diària, sovint desconeguda, que disposa d’un altaveu al gran públic a través del
programa “L’hora de la gent gran” de Mataró Ràdio, en el
89.3 de l’FM.

Altres projectes per a la gent gran
Les activitats de la programació anual conviuen amb d’altres
més puntuals com són les sortides culturals que es fan o les
xerrades formatives. Durant aquest primer trimestre de 2011,
per exemple, s’estan duent a terme un seguit de xerrades
sobre seguretat ciutadana. Agents de la Policia Local, dins

de l’àmbit de la seguretat i en una línia de treball preventiva i
proactiva, visitaran els nou casals municipals de la gent gran
per fer arribar a aquest sector de la població un seguit de
consells de seguretat ciutadana i viària per evitar qualsevol
situació perillosa o no desitjada. A banda de les xerrades, els
participants rebran un díptic amb les recomanacions.
També hi ha els actes al voltant del Dia internacional de la
gent gran, l’1 d’octubre, i el cicle d’activitats formatives per
a la gent gran que en el darrer trimestre de l’any 2010 ha
arribat a la novena edició. Durant el curs passat es van portar
a terme diferents tallers intergeneracionals amb instituts i
casals de joves així com la celebració d’una jornada de reflexió entorn de temes proposats pels mateixos participants.
Tota la programació es pot consultar a la pàgina web, www.
mataro.cat, en l’apartat de gent gran.
El procés d’envelliment de la societat implica que, de forma
progressiva, les polítiques municipals hagin de treballar per
oferir més serveis i activitats a la gent gran. Un col·lectiu,
que més enllà de les activitats recollides en aquest espai,
també pot disposar, en el cas que ho necessiti, del servei de
Teleassistència, d’atenció domiciliària, de les ajudes que gestiona l’Agència d’Atenció a les Dependències, dels centres de
dia i d’habitatges de protecció oficial.
11
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CRÒNIQUES DEL PLE

Novembre de 2010

Desembre de 2010

Ressuscita el debat
dels prostíbuls

El rebuig veïnal a les antenes
de mòbil ressorgeix en el Ple

L

’aprovació de l’ordenança i el Pla especial urbanístic
que ha de regular la instal·lació de prostíbuls a la ciutat
-es determinen les dimensions i distàncies respecte a
altres equipaments- va fer ressuscitar el debat encetat mesos
enrere. CiU, que ha fet d’aquesta qüestió el seu principal
cavall de batalla i l’ha portat als jutjats, va tornar a acusar el
Govern municipal d’haver-se equivocat i d’haver estat incapaç de preveure la situació. El cap del grup municipal de CiU,
Joan Mora, va reclamar per enèsima vegada l’anul·lació de la
llicència d’activitats per obrir el bordell de la Via Sèrgia (actualment està suspesa). Al seu torn, el Govern va reconèixer, un
cop més, que va anar tard, però també va afegir que els ajuntaments únicament poden regular la instal·lació de prostíbuls,
no prohibir-la. En aquest sentit, l’alcalde, Joan Antoni Baron,
va afegir que el Pla especial és l’únic instrument per blindar
la ciutat de l’arribada de bordells de grans dimensions i va
tornar a reclamar al Govern català que elabori una normativa
que protegeixi els municipis.
El PPC i la CUP, per la seva banda, tampoc no van donar
el seu vistiplau. Els populars consideren que és poc restrictiu i que no impedirà la instal·lació de bordells a la ciutat, i
els independentistes creuen que no s’ataca el problema d’arrel, que és la necessitat de regular la prostitució. Finalment,
doncs, l’ordenança i el Pla especial van ser aprovats només
amb els vots del Govern.
Per la seva banda, el tripartit va declinar revisar l’Ordenança
de Civisme tal i com demanava la CUP. Els independentistes
van fer aquesta petició arran de les denúncies rebudes per 10
persones que el passat 24 d’agost van manifestar-se davant
la comissaria dels Mossos d’Esquadra per demanar l’alliberament del jove independentista Eudald Calvo. En aquest
punt va prendre la paraula el pare del detingut, Oriol Calvo.
Indignat, va explicar la seva versió dels fets i va reclamar una
revisió de l’expedient que se’ls ha obert. El regidor de Via
Pública, Francesc Melero, va sentenciar que no es revisarà
l’ordenança i que tampoc no es faran favoritismes a l’hora
d’estudiar les al·legacions. Durant el Ple de novembre també
es van aprovar inicialment les ordenances fiscals per a l’any
2011. Els impostos i taxes municipals s’apujaran un 2,1 %
de mitjana, per sota de l’IPC previst que és d’un 2,3 %. Una
família tipus que pagui IBI, impost sobre vehicles, cementiri i
brossa pagarà al cap de l’any 527 €, 8 més que aquest 2010.
Eli Solsona, cap d’Informatius de Mataró Ràdio
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L

’oposició veïnal a les antenes de telefonia mòbil va
tornar a ser protagonista d’un Ple de tràmit que passarà
a la història com el més curt del mandat. Aquest cop,
els veïns de l’entorn del carrer de Lluís Millet i del Camí dels
Caputxins, al barri de Molins, van denunciar la instal·lació,
en poc temps, de tres estacions base que els tenen amoïnats.
Després d’escoltar les preguntes del PPC i la CUP respecte
a aquest tema, Isidoro Rodríguez, portaveu del col·lectiu
d’afectats, va prendre la paraula per explicar que la preocupació s’ha estès per tot el veïnat perquè les antenes són a prop
de tres escoles. Una prova d’això és que ja han pogut recollir
més de tres mil signatures en contra de les instal·lacions. A
més, es va queixar de la “tolerància” de l’Ajuntament amb
les companyies perquè, a banda d’operar sense llicència, els
aparells s’han col·locat sense respectar les alçades permeses per la llei. Per això va demanar al Govern que “no miri
cap a una altra banda” i que modifiqui l’ordenança actual per
obligar les operadores a rebaixar la potència de les antenes,
aplicant el principi de prevenció.
La responsable de Llicències, Alícia Romero (PSC), va recordar que Mataró disposa d’un pla especial i d’una ordenança
que “restringeix al màxim els elements més crítics” relacionats amb la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil. “I res de
tolerància i d’incompetència”, va afegir-hi la regidora, que va
admetre, però, que, tot i ser estrictes, sovint les companyies
posen massa “entrebancs”. “Som molt durs amb les que no
compleixen i hem obert expedients i imposat sancions”, va
dir. L’alcalde, Joan Antoni Baron (PSC), va tancar el debat
afirmant que, tot i que comparteix el neguit dels veïns, el que
s’hauria de fer és pressionar les administracions supramunicipals, que són les que tenen competències sobre com han
d’operar les companyies.
El conflicte per les antenes de telefonia mòbil no va ser l’únic
que es va reproduir en el Ple. Arran també d’una pregunta
del grup municipal de CiU, les associacions de veïns de
Molins, Cirera i Camí de la Serra van manifestar el malestar
per com està portant a terme el Govern local el procés participatiu per decidir els usos dels futurs equipaments de la
zona del Triangle. El regidor d’Esports, Ivan Pera (PSC), va
admetre les mancances dels tallers participatius, però també
va assenyalar que la voluntat és obrir el debat i convidar
tothom a dir-hi la seva.
Lluís Martínez, redactor d’El Punt

mésmataró
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24 de desembre de 2010 (Ple extraordinari)

Novembre de 2010

El Govern aprova el pressupost
entre crítiques per mala gestió

blogs.mataro.cat/blogs/croniquesPle

• L’Ajuntament escenifica el rebuig a la violència de gènere
amb l’aprovació d’una declaració institucional amb motiu del
Dia internacional contra la violència envers les dones, que se
celebra el 25 de novembre. A l’acord, aprovat per unanimitat,
s’insta a seguir conscienciant la ciutadania i a seguir lluitant
per aconseguir eliminar aquesta xacra social.

E

l Govern municipal va aprovar el passat 24 de desembre de manera inicial el pressupost per al 2011, que
serà l’últim de mandat. Ho va fer, com en els darrers
anys, sense el suport de l’oposició, que hi va votar en contra
perquè veu en el projecte senyals evidents “d’avorriment” i
de “paràlisi” en el Govern municipal. Des del tripartit, per
la contra, es defensa que és un pressupost “contingut, auster
i rigorós” i pensat per donar una resposta prioritària a les
necessitats socials i per crear ocupació.

© SERGIO RUIZ

El pressupost per al 2011 ascendeix als 181 milions d’euros,
un 20 % menys que el d’aquest 2010, una reducció que el
Govern explica pel descens en els ingressos i transferències
de l’Estat. El líder de l’oposició, Joan Mora (CiU), creu en
canvi que aquest descens té a veure amb la “incompetència
i mala gestió” del Govern que els ha portat al “descontrol”
de la situació econòmica. Una situació que, a parer de José
Manuel López, nou portaveu del PPC després de la ruptura
del grup municipal, obligarà a “collar més els mataronins”.
López va lamentar també les mancances en la gestió de la
seguretat i la immigració i va anunciar noves mocions sobre
aquest darrer tema.

Desembre de 2010
• El Ple va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de Llicències Urbanístiques per adaptar el
text a les noves normatives, a l’actual situació de la construcció i per millorar el control d’obres que afecten a les
façanes i a la protecció del Catàleg del Patrimoni. Els tres
grups que donen suport al Govern van donar-hi suport i tant
CiU, com el PPC i la CUP es van abstenir.
• Tots els grups, excepte el PPC, van aprovar una moció en
suport als reglament per a l’ús de la llengua catalana a les
administracions locals.
• La sessió plenària va aprovar per unanimitat una proposta
de resolució presentada pels grups municipals del PSC,
ICV-EUiA, ERC, la CUP i CiU per instar el Govern espanyol perquè cancel·li immediatament el deute extern que
reclama al Pakistan.
• El Ple també va aprovar una altra proposta presentada
per CiU per fer possible la delegació del vot en els casos de
baixa maternal. El text va rebre els vots favorables del PSC,
CiU, ICV-EUiA, ERC i la CUP i l’abstenció del PPC.

D’altra banda, Mora va posar en dubte que l’afer de Can
Fàbregas es resolgui favorablement i que acabi arribant El
Corte Inglés a la ciutat. A més, també es va desmarcar de
l’acord sobre la mobilitat acusant el Govern “d’electoralisme” per haver presentat el projecte de la ronda de Mataró
en any electoral. L’alcalde, Joan Antoni Baron, li va replicar
acusant-lo de fer una “cerimònia de la confusió” amb aquests
temes i va lamentar que en el seu discurs no hi hagués “cap
proposta sobre com governar la ciutat”. El regidor de la CUP,
Xavier Safont-Tria, al seu torn, va reclamar un canvi de
model urbanístic de la ciutat que permeti replantejar també
aspectes com la mobilitat o el consum aprofitant que amb la
crisi cal ara un canvi de model. En el Ple extraordinari també
es va visualitzar la divisió en el PPC, que s’ha quedat amb un
sol regidor, mentre que els altres tres –Pau Mojedano, Lluïsa
Corominas i Ana Martínez- s’han donat de baixa i han passat
a ser regidors no adscrits. Mojedano va criticar el Govern per
no arriscar més “en polítiques inversores en projectes com
el Mataró Marítim”, va demanar que es retiri el projecte de
pressupost i va demanar “un Govern de concentració”.
Judith Vives, directora de redacció del Capgròs
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Els veïns del centre de menors La
Ribera expliquen les seves pors

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

E

ls veïns del barri de l’Havana van ser els grans protagonistes del Ple de gener. Desprès que l’alcalde anunciés en una carta el dia 11 que demanava el tancament
del Centre d’Acollida de Menors La Ribera, els veïns de la
zona van prendre la paraula al Saló de Sessions per explicar
quin és el seu dia a dia. “Tenim por. Ens sentim insegurs,
desprotegits. Nosaltres també tenim fills menors i creiem
que se’ls ha de protegir. I patim por, no pel que pugui passar,
sinó per coses que han passat, coses molt greus” va explicar
Marina Domínguez, veïna del carrer de Fèlix Campllonch.
Entre els conflictes amb què es troben, Domínguez va enumerar que els residents del centre s’enfronten als veïns, es
barallen al carrer i entren a les cases.

El Ple també va servir per donar la benvinguda a una nova
regidora. La socialista Maria Àngels Ruiz va prendre possessió en substitució d’Oriol Batista, començant a exercir com
a regidora sense cartera. El de la socialista no va ser l’únic
canvi en la composició del Ple: va ser el primer Ple ordinari
-al Ple extraordinari de pressupostos ja ho havien fet- en què
vam veure exercir com a regidors no adscrits a 3 dels 4 edils
que fins ara formaven part del grup popular.
També durant la sessió, l’alcalde es va comprometre a revisar les llicències dels locals afectats per la transformació
urbana de la Ronda Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt després d’una pregunta de CiU i la intervenció dels Afectats per
la Ronda Barceló.
Marta Pedrico, corresponsal de La Vanguardia
14
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L’alcalde, Joan Antoni Baron, va explicar quins van ser els
motius pels quals va demanar el tancament del centre. Segons
Baron, ja havia plantejat a la Generalitat aquesta possibilitat
en dues cartes escrites el 19 de novembre i el 9 de desembre. Desprès d’això, es va celebrar una nova reunió entre els
implicats i es va acordar aplicar noves mesures i donar un
marge de 4 mesos per veure si funcionaven. Però uns fets que
van succeir durant les festes de Nadal van convertir l’acord
en paper mullat. “El dia 23 hi ha una baralla multitudinària
al carrer i me la comuniquen els veïns. I entre Cap d’any i
Reis, hi ha dos incidents prou greus dels quals també tinc
coneixement a través dels veïns“, va argumentar Baron. Es
tracta d’una coacció a un empresari de la zona reclamant-li
diners i a un veí menor.

Gener de 2011
• PSC, ERC, ICV-EUiA, CiU i CUP van votar a favor
d’una proposta de resolució per rebutjar la sentència del
Tribunal Consitucional contra la immersió lingüística a
l’escola i que insta el Parlament a complir la Llei d’Educació de Catalunya. El Partit Popular i el regidor no adscrit
Pau Mojedano van votar-hi en contra, mentre que les dues
regidores no adscrites –Anna Martínez i M. Lluïsa Corominas– es van abstenir.
• Mataró comptarà amb una Comissió Municipal de Protecció Civil. El Ple va aprovar la creació de l’òrgan consultiu.
• El Ple va aprovar per unanimitat una resolució per mostrar la joia de l’Ajuntament de Mataró davant la restitució
de les 4 columnes de l’arquitecte mataroní Puig i Cadafalch i s’adreçarà a l’Ajuntament de Barcelona per agrair-li
la recuperació.

mésmataró

L’Ajuntament potencia la
rehabilitació del parc d’habitatges

© ALBERT CANALEJO

L’impuls de la millora dels edificis residencials és un dels principals reptes
del Govern municipal que treballa per aconseguir una ciutat amb habitatges
i equipaments municipals rehabilitats i adaptats a les noves necessitats.

Can Sisternes, antic casal barroc del s.XVIII situat al carrer de Sant Simó, s’ha rehabilitat preservant els elements catalogats.

L

a regidoria d’Habitatge i l’empresa municipal Prohabitatge Mataró treballen conjuntament per aconseguir
que els ciutadans de Mataró disposin de totes les eines
necessàries per millorar els edificis d’habitatge permanent.
Gairebé la meitat dels habitatges catalans van ser construïts abans dels 70. Molts d’ells requereixen avui reparacions
estructurals i millores funcionals, d’habitabilitat o d’accessibilitat, així com la seva adaptació a nous requeriments i nous
models socials. Els beneficis socials i econòmics de la rehabilitació del conjunt d’edificis d’un municipi són immediats
i es poden apreciar perquè milloren la qualitat de vida de la
població, arrelen els residents en el seu entorn, potencien la
cohesió social i les relacions de veïnatge. Aquest tipus d’obres
mantenen viva la ciutat amb la creació d’activitat econòmica,
amb la preservació del patrimoni de les famílies i la millora

del paisatge urbà així com la millora del comportament mediambiental i d’eficiència energètica dels edificis. La rehabilitació dels habitatges, dels espais públics i dels edificis que
formen part del patrimoni històric mataroní per convertir-se
en equipaments ciutadans crea un model de ciutat compacta,
rica i diversa.

Els edificis d’habitatges
L’Ajuntament, per orientar i recolzar els veïns cap a la decisió de rehabilitar els seus habitatges, ha posat en marxa des
del Servei d’Habitatge i Prohabitatge, un seguit d’accions de
millora dels tres factors més importants de decisió: informació, obtenció de recursos i finançament. Les dades mostren
que des del gener de 2007 fins al novembre de 2010, s’han
15
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Les rehabilitacions de façanes als carrers de Lucius Marcius (1), de Santiago Rusiñol (2) i de la Garrotxa (3). Instal·lació d’un
tramitat 4.916 llicències d’obres de rehabilitació de les quals
95 corresponen a grans rehabilitacions i la resta són reparacions de tot tipus, manteniments, rehabilitació de façanes
i instal·lació de nous ascensors. Aquestes actuacions han
beneficiat a més de 4.300 famílies que amb la rehabilitació
dels seus habitatges han millorat, d’una manera o altra, el
seu dia a dia. La inversió en aquests processos de rehabilitació ha estat de més de 22 milions d’euros. La Generalitat
de Catalunya, a través del Departament de Medi Ambient i
Habitatge, ha aportat ajudes per valor de més de 5 milions
d’euros mentre que l’Ajuntament, amb recursos propis i de la
Llei de Barris, n’ha invertit 2 milions d’euros.
Des de 2007 fins al 2010 s’han subvencionat 54 comunitats
per rehabilitació de façanes, elements comuns i la instal·lació
d’ascensors mentre que 88 comunitats han rebut ajudes per
rehabilitar les façanes.
Aquestes dades es poden exemplificar en els ascensors que
s’han instal·lat en quatre comunitats de veïns de la ronda
de Sant Oleguer, una comunitat de la plaça Canyamars,
al carrer de Santiago Rusiñol i al carrer d’en Moles. En
els barris de Rocafonda i de Cerdanyola s’ha aconseguit
la posada al dia de moltes comunitats amb aspectes com
el repintat i la millora de les instal·lacions de subministra16
16

ments, dels espais comuns com els terrats, les façanes i els
patis de llum i la supressió de barreres arquitectòniques.
Però a banda de les ajudes municipals i de la Generalitat que
puguin rebre els ciutadans, la financiació dels particulars
sovint representa un problema abans d’afrontar una obra.
Per això l’Ajuntament ha signat acords amb Caixa Laietana
i CajaSur per tal de facilitar la concessió de línies de crèdit
als particulars. També s’han signat convenis de col·laboració
amb empreses instal·ladores d’ascensors per facilitar la gestió
i s’ha constituït el Fons Municipal de Foment a la Rehabilitació per reduir la necessitat d’endeutaments dels veïns a través
de l’avançament de les ajudes de la Generalitat. A més, amb
la col·laboració del Col·legi d’Aparelladors s’han realitzat jornades tècniques, una d’elles dedicada a la rehabilitació. Així
mateix, s’han establert convenis entre ADIGSA i les associacions de veïns de Pla d’en Boet i Santes-Escorxador per a la
instal·lació d’ascensors en edificis de promoció pública.
L’obertura a l’octubre de 2008 de l’Oficina de la Llei de
Barris de Rocafonda-El Palau-Escorxador ha jugat un paper
dinamitzador en aquest tipus d’accions. Aquest servei, a
través d’un grup d’informadors contractats a través dels
Plans d’Ocupació, ha realitzat 2.056 accions informatives
com reunions amb comunitats de veïns, visites porta a
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ascensor en un edifici de la plaça de Canyamars (4).
porta i entrega de material, entre d’altres. La seva feina ha
suposat que 221 comunitats de veïns hagin iniciat o hagin
mostrat el seu interès en processos de rehabilitació, supressió de barreres arquitectòniques o instal·lació d’ascensors.
Una de les darreres actuacions de l’Ajuntament per donar més
facilitats als constructors que fan obres i als particulars que
volen fer reformes, és la modificació de l’Ordenança municipal de llicències urbanístiques. Segons el nou text, s’amplien
els terminis de vigència de les llicències d’obres per adaptar-se
a l’actual situació del sector de la construcció. El termini de
vigència de les llicències d’obres majors passa a un any per
iniciar-les i tres per acabar-les i per a les obres menors, es
passa a sis mesos per iniciar-les i un any per acabar-les amb
possibilitat de pròrroga per la meitat del temps concedit.

Rehabilitació d’edificis històrics
Els barris de Cerdanyola i de Rocafonda-El Palau-Escorxador van ser escollits en la Llei de millora de barris, àrees
urbanes i viles de la Generalitat de Catalunya. Això ha
suposat una injecció econòmica important per a la rehabilitació d’habitatges però sobretot per a la millora d’edificis i
equipaments municipals. La reconversió de l’edifici modernista de l’antic Escorxador en la futura biblioteca Antoni

La futura biblioteca Antoni Comas i la Nau Minguell.
Comas és una de les obres de rehabilitació que porta a terme
ara l’Ajuntament i que rep la subvenció de la Llei de Barris.
Un cop finalitzat aquest àmbit serà un clar exemple de la
política de rehabilitació d’edificis públics que fa el consistori.
La zona, històricament dedicada al sector secundari, serà un
espai dedicat als serveis amb la suma de l’EB Els Menuts i la
segona biblioteca municipal de la ciutat.
Altres rehabilitacions fetes per l’Ajuntament són la del
Mercat municipal de la plaça de Cuba que es va inaugurar
el maig de 2010 després d’una reforma integral amb un cost
de 5,9 milions d’euros. Les rehabilitacions de la Nau Gaudí
i de la Nau Minguell són dos exemples de la reconversió
d’antigues naus dedicades al sector tèxtil en equipaments
culturals, com també ho és Can Gassol amb la creació d’un
Centre d’Arts Escèniques.
Altres exemples són la reforma de la Casa Capell del Parc
Central com un espai per a la sostenibilitat, la Nau Cabot i
Barba per acollir un equipament cívic i un telecentre o la
reconversió de l’antiga fàbrica de Can Marfà per ubicar-hi
el futur Museu del gènere de punt. Moltes d’aquestes obres
han anat a càrrec del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL)
de 2009 i del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat
Local (FEOSL) de 2010.
17
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“L’art català és tan bo, sinó més,
que el dels EUA, Anglaterra o la Xina”
Més de 2.000 persones han visitat des de l’11 de novembre la Col·lecció
Bassat, instal·lada de forma provisional a la Nau Gaudí. La primera exposició
mostra 79 obres realitzades per 21 artistes entre el 1947 i el 1969.
- Per què ha triat Mataró per acollir la seva
col·lecció privada?
“La raó inicial fou l’interès de l’alcalde d’acollir la Col·lecció
Bassat. Poder disposar d’un edifici clau en la trajectòria d’un
dels arquitectes més rellevants; tenir entre mans un projecte
de museu que es perfila de referència; poder contribuir a
la difusió i promoció de l’art català de la segona meitat del
segle XX i que tot això es pugui fer des d’una ciutat propera
a Barcelona, contribuint a la descentralització de la cultura,
són els elements que em van fer decidir.”

“La intervenció de l’arquitecte mataroní Manuel Brullet en la restauració i rehabilitació de l’antiga nau de
blanqueig, fou molt acurada i respectuosa i la decisió de
l’Ajuntament de donar nova vida a l’edifici és d’agrair.
Hem intentat, i fins i tot m’atreveixo a dir que aconseguit,
trobar l’equilibri entre el continent i el contingut a fi i a
efecte que ambdós es potenciïn.”

- Què podrà veure el públic després de
l’exposició inaugural?
“Una sèrie d’exposicions que mostraran, ordenades cronològicament, la que serà la col·lecció permanent del
futur museu. L’actual mostra obres de 21 artistes, realitzades entre el 1947 i el 1969. A continuació, i ordenada
per dècades, mostrarem l’evolució de l’art català des de la
postguerra fins als nostres dies.”

- Creu que el futur museu ajudarà a posar de
manifest l’art contemporani català?
“N’estem convençuts i és la nostra aposta. Sempre he dit que
l’art català és tan bo, sinó més, que l’art dels EUA, Anglaterra o la Xina. Que sigui menys conegut es deu segurament
a què no ha comptat amb el recolzament o la promoció que
es mereix i jo, que m’he passat la vida ajudant a vendre productes, vull aportar el meu gra de sorra a donar a conèixer
els artistes del nostre país.”

© MARGA CRUZ

- Com valora el resultat de la rehabilitació i
l’adequació de la Nau Gaudí?

LLUÍS BASSAT
Nascut a Barcelona el 1941. És probablement el
publicista espanyol de més ressò internacional. Molt
conegut pel públic gràcies a les cerimònies olímpiques de Barcelona, que li van fer mereixedor de la
Medalla d’Or Barcelona’92. Ha estat candidat a la
presidència del FC Barcelona en dues ocasions.
Doctor Honoris Causa per la Facultad de Comunicación y Humanidades de la Universidad Europea
de Madrid. Premi Nacional de Comunicació de la
Generalitat a la trajectòria de tota una vida dedicada
al món publicitari. Membre d’Honor de l’Academia
de la Publicidad. Actualment és president d’honor
del Grupo Bassat Ogilvy España, membre del Consell d’Administració d’Ogilvy & Mather Worldwide i
membre del Consell Creatiu d’Ogilvy Worldwide.
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Fotografia: Marga Cruz

De juny a novembre de 2011

/ Obres de 1947 al 1969 / Picasso, Joan Miró,

/ Obres dels anys 70 (primera part) / Sergi Aguilar, Rafael

Antoni Tàpies, Joaquín Torres García, Antoni Clavé, Modest
Cuixart, Josep M. Subirachs, Joan Ponç, Josep Guinovart,
Albert Ràfols-Casamada, Joan Hernández Pijuan, Eduard
Arranz-Bravo, Rafael Bartolozzi, Joan Josep Tharrats,
Joan Vilacasas, Daniel Argimon, Angel Jové, Maria Girona,
August Puig, Joan Brotat i Josep M. de Sucre.

Armengol, Eduard Arranz-Bravo, Francesc Artigau, Rafael
Bartolozzi, Erwin Bechtold, Manuel Boix, Jaume Genovart, Maria
Girona, Josep Guinovart, Artur Heras, Angel Jové, Robert Llimós,
Marcel Martí, Víctor Mira, José Niebla, José Luis Pascual, Albert
Ràfols-Casamada, Gerard Sala, Xavier Serra de Rivera, Josep
Uclés, Joan Pere Viladecans, Moisès Villèlia i Zush.

De dimarts a dissabte de 18 a 21 h;
diumenges i festius d’11 a 14 h;
dilluns tancat.

Per a informació, reserves i visites guiades:
Ca l’Arenas. Centre d’Art del Museu de Mataró.
A/e: calarenas@ajmataro.cat. Tel (+34) 937 412 930

Cada primer diumenge de mes, visita guiada
gratuïta a les 12 h. Cada tercer diumenge de
mes, activitat familiar gratuïta a les 12 h

C. de la Cooperativa, 47. Mataró.
A/e: info@museubassatmataro.cat
www.museubassatmataro.cat

ooperativ

Entrada gratuïta

Camí Ral

C. de la
C

Horari

a

Fins al 15 de maig de 2011

L1 / L2 / L3 / L4 / L5 / L8

Ronda Barceló
RENFE

CONVIU MATARÓ
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L’Ajuntament ofereix alternatives a
les sancions per conductes incíviques
El Servei de Mediació potencia
la formació com una alternativa
a les vies tradicionals.

M

© ALBERT CANALEJO

ataró és una de les ciutats on s’ ha fet una aposta
decidida per la mediació com a mitjà de resolució de conflictes. A través del Servei de Mediació
s’ofereix als ciutadans una alternativa per resoldre situacions conflictives en casos de desacords veïnals o familiars,
divorcis, lloguers, impagats o d’algunes sancions per conductes incíviques, alleugerint d’aquesta manera els sistemes
habituals com poden ser els jutjats o evitant el pagament de
sancions econòmiques alhora que es fomenta una cultura de
pau enfront la del conflicte.

© ALBERT CANALEJO

En aquest sentit, el Servei de Mediació disposa d’una
eina dirigida a fomentar i difondre conceptes bàsics sobre
civisme i convivència entre els menors d’edat que hagin
comès una infracció sobre algun dels articles de l’Ordenança de Civisme. Es tracta de sessions formatives estructurades en format de dinàmiques de grup en què els joves
reflexionen, d’una forma molt pràctica i propera, sobre les
conductes incíviques i sobre les repercussions que els seus
actes poden tenir en la societat que els envolta.

El sistema està obtenint una bona resposta i cada cop és
més demandat. Concretament, l’any 2010 es van realitzar
53 prestacions substitutòries, entre les quals hi ha també els
treballs en benefici de la comunitat que efectuen els majors
d’edat i aquests cursos adreçats als menors d’edat. Les sessions es programen en funció de la disponibilitat de reunir
un grup i ja hi ha programada una nova cita per al març de
2011 amb 12 menors d’edat, 8 dels quals han estat sancionats per actituds desconsiderades i expressions irrespectuoses a la via pública i 4 més per entrar en recintes públics
sense autorització.

© AJUNTAMENT DE MATARÓ. VU

L’objectiu no és únicament oferir a les famílies la possibilitat de no pagar la sanció econòmica a canvi d’una prestació
alternativa, sinó aconseguir que els menors prenguin consciència de la falta comesa i no tornin a reincidir. Es poden
commutar només les sancions de caràcter lleu.

1. L’oficina de Servei de Mediació Ciutadana és la seu on
tenen lloc les sessions formatives substitutòries.
2. Els majors d’edat també pode realitzar prestacions alternatives
en benefici de la comunitat.
3. El Servei de Mediació evita que molts casos de conflicte
acabin als jutjats.
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El Teatre Monumental estrenarà
dues obres el mes de maig

© DAVID RUANO

La nova temporada d’arts escèniques programa set espectacles, dos dels quals
són d’autors mataronins, i dues obres per a joves amb el Butaka teatre jove.
Can Gassol Centre de creació d’arts escèniques acollirà les obres de petit format.

David Selvas és un dels protagonistes de “L’hort dels cirerers”.

L

a temporada d’arts escèniques, que va des de febrer a
maig, ha programat 5 obres de teatre i 2 espectacles de
dansa al Teatre Monumental.

La programació comença amb “Petits crims conjugals” dirigida per Xicu Masó l’11 de febrer; el 12 de març es podrà
veure “L’hort dels cirerers” dirigida per Julio Manrique;
l’adaptació dirigida per Àlex Rigola de “Gata sobre teulada
de zinc calenta” es representarà el 8 d’abril; el 6 de maig
s’estrenarà a Mataró l’obra “Desclassificats” dirigida per
Carol López i Pere Riera i es finalitzarà la temporada de
teatre, el 14 de maig, també amb l’estrena de la “Teoria de
catàstrofes” del mataroní Toni Cabré, dirigida per Moisès
Maicas. Aquesta obra està coproduïda per l’Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC).
22

Pel que fa a la dansa, el 5 de febrer la companyia mataronina Trànsit Dansa i dirigida per Maria Rovira oferirà l’obra
“Somorrostro” i el 30 d’abril sota la direcció de Thomas
Noone es veurà “The Room”.
L’últim divendres de mes a les 21 h, Can Gassol Centre de
creació d’arts escèniques, acollirà obres de petit format:
“Inventari d’objectes perduts i altres” de La Prodigiosa el 28
de gener; “Penèlope” el 25 de febrer amb Pepa Plana; el 25
de març “Don Joan. Memòria amarga de mi”; dansa amb “En
attendant l’inattendu” el 15 d’abril i “Henry” de la Companyia Talyquequal un dels projectes guanyadors dels Premis a
la Creació Escènica 2010. I per als més joves, Butaka teatre
jove ha programat dues obres al Teatre Monumental: “Flirt”
el 12 de febrer i”Scarab” el 2 d’abril.

mésmataró

EXPOSICIONS EN MARXA

E X P O S I C I O N S
Totes les exposicions són gratuïtes. www.cultura.mataro.cat
Sales d’exposicions de Can Palauet

Espai f

Construccions líriques. Man Ray/Leandre
Cristòfol. L’objecte i l’esperit dadà

Zona intrusa 4

Carrer d’en Palau, 32

Fins al 20 de març
Les relacions entre les fotografies-objecte de Man Ray i
les escultures objectuals de Leandre Cristòfol. Un diàleg
visual entre dos artistes per descobrir un univers ple de
significacions poètiques. Comissaria: Pilar Parcerisas.

Carrer Nou, 11

Fins al 6 de març
Resultat del treball pedagògic i artístic realitzat a cinc
centres de secundària de Mataró durant octubre i
novembre de 2010, a cura de Les Salonnières i amb la
participació de l’artista performer Pere Cantallops.

Nau Gaudí

Carrer de la Cooperativa, 47

“Col·lecció Bassat 1947-1969.
Art Contemporani de Catalunya”
Fins al 15 de maig
Mostra d’un dels fons més representatius de l’art
català de la segona meitat del segle XX, en un període
que permet seguir, a grans trets, els primers assajos
de renovació i l’evolució cap a una modernitat més
efectiva i radical que s’estenia per Europa.

Ca l’Arenas.

Centre d’art del Museu de Mataró
Carrer d’Argentona, 64

Lugar a dudas
Projecte de l’artista colombiana Carolina Ruiz Torres
realitzat a Mataró durant la seva residència a Can Xalant.
Centre de creació i pensament contemporani de Mataró.

Biblioteca Pública Pompeu Fabra
Plaça d’Occitànica, s/n

De l’ABC a l’SMS

Fins al 9 de febrer
Recorregut a través de la literatura infantil i juvenil per
tot el procés d’aprenentatge de l’escriptura i de la lectura, i de com aquesta forma part de les nostres vides.
Una selecció de les millors novel·les juvenils de cartes,
diaris, mails, o xats. Exposició del Consell Català del
Llibre per a Infants.

Marines i vistes de Mataró
Del 12 al 28 de febrer
Pintures de Ramon Arnau.

Mataró fa recerca sobre el canvi climàtic
Exposició sobre el canvi climàtic i el seguiment de les
dades que generen l’estació meteorològica i el mesurador del CO2 atmosfèric, instal·lats a Mataró, dins el
Projecte Europeu Carboschools+.

Primera planta
Destrucció, espoli i salvaguarda del patrimoni
durant la Guerra Civil; l’exemple de Mataró
Fins al 10 de setembre de 2011
L’exposició mostra la salvaguarda del patrimoni
artístic durant la Guerra Civil en els àmbits nacional,
català i, sobretot, local.

Menjador
Les pintures al fresc de la Capella
del Sagrament de Santa Anna (1957-1960)
Fins al 3 d’abril
Mostra dels treballs preparatoris que Jordi Arenas
va realitzar al fresc del Sagrament de Santa Anna, amb
motiu del cinquantè aniversari de les pintures.

Sala 1
Carlos Soriano. Tristes guerras
Fins al 3 d’abril
Pintures de l’artista Carlos Soriano, basades en
poemes de Miguel Hernández.

Sala 2 i la galeria
WARLIKE. Atles d’un món difícil
2a intervenció. Fins al 13 de març
Cicle comissariat per Jordi Font Agulló i Magdala Perpinyà.
Amb el vídeo Pantone-500+2007 de Cristina Lucas, i
les fotografies de Security operation d’Immo Klimk.
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Els comerços
es regeixen
tots per
les mateixes
normes.

Ni més,
ni menys.
Tothom que tingui un
establiment ha de complir amb
la normativa vigent i ningú rep
un tracte de favor per pertànyer
a una nacionalitat o un origen
en concret. Ni més, ni menys.
Hi ha històries sense fonament
que generen idees equivocades
al voltant de la regulació
dels horaris comercials.

PER A MÉS INFORMACIÓ:

www.mataro.cat

FOTOGRAFIES: SERGIO RUIZ

Telèfon d’Atenció Ciutadana 010 (24 h)*

* 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 i diumenges i festius de 8 a 22 h.
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ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS

Innovació, cohesió i autoestima

Mirem una mica enrere. La democràcia municipal
ha estat un èxit per a les ciutats: la dotació de serveis
públics, la millora dels barris i els carrers i equipaments
de qualitat han estat la constant que han fet canviar
aquesta ciutat. Nascuda coincidint amb la crisi econòmica espanyola (les conseqüències de la qual, pel que
fa al tèxtil, s’ha allargat ben bé fins ara), la democràcia
municipal a Mataró va tenir dos reptes fonamentals. En
primer lloc, la diversificació de la nostra economia per
no haver de dependre d’un sol sector, per a la qual es
crearen un milió de metres quadrats de zona industrial,
s’avançà en la millora de les comunicacions (als anys
90 amb la variant i la B40) i s’apostà ja per la formació
a través dels estudis universitaris, amb el resultat de la
incorporació de milers de persones al mercat de treball
assolint la xifra de treballadors i empreses més alta
a la nostra història. En segon lloc, l’entossudiment en
fer una ciutat on les oportunitats i la qualitat de vida
arribessin a tot arreu: reformes urbanes, creixements
que servissin per unir els barris, equipaments educatius,
de salut, escolars i culturals repartits pel conjunt de la
ciutat, casals d’avis i de joves, etc...
En iniciar el mandat actual, els socialistes, junt amb ICVEUiA i ERC, vam arribar a la conclusió que calia encara
anar més endavant. I ens vam plantejar tres reptes més.
Un, davant els canvis importants que planaven sobre
l’economia (i que la crisi actual ha fet més urgents que
mai), Mataró ha d’apostar clarament per la innovació (tant en sectors madurs com els emergents) i pel
coneixement. El TecnoCampus Mataró Maresme (52
milions d’euros), l’edifici d’empreses del Rengle (25
milions), la plaça de Cuba (6 milions) o la Nau Minguell (3 milions) van en aquest sentit. L’arribada d’El
Corte Inglés hi contribuirà amb un nou impuls per

l’atractiu comercial de Mataró. I les infraestructures
més immediates o més a mig termini (ronda de Mataró,
ampliació del Port i tren orbital), encara ens han de fer
més competitius.

© MARGA CRUZ

E

ns queden pocs mesos per a les eleccions municipals i és ara el moment de fer balanços. Aquest
ha estat un mandat molt important per a la ciutat,
sens dubte. D’entrada, la inversió realitzada per l’Ajuntament s’acosta als 300 milions d’euros, la més gran
vista mai a Mataró, encara que la pregunta no és quant
s’ha gastat sinó en què. I, sobretot, per què.

El TecnoCampus Mataró-Maresme.

Dos, davant els canvis importants que viu la nostra societat (immigració, allargament de la vida, noves realitats
familiars, precarietats sorgides de la crisi...), Mataró ha
de treballar amb esforç per a la cohesió social. Ens
calen barris més segurs, nets i arreglats... però sobretot amb futur, d’aquí els dos programes acollits a la Llei
de Barris (Rocafonda-Palau-Escorxador i Cerdanyola) o
les reformes urbanes com per exemple la de La Llàntia.
Hem de fer possible el desplegament de totes les possibilitats dels nostres ciutadans, per això s’ha invertit en
equipaments esportius (pavelló del carrer d’Euskadi, per
exemple), culturals (futur Can Marfà o biblioteca Antoni
Comas), educatius (6 projectes), habitatges protegits,
centres de salut...
I tres. Mataró ha de millorar la seva autoestima, és
capital. Per això hem estat atractius per fer el nou Museu
Bassat, o hem portat el Festival Shakespeare, o apareixem
a films i sèries, o hem fet passos importants per recuperar
el nostre patrimoni (eclesiàstic, industrial, romà...), o som
ja destí turístic. També de fer de Mataró un nom lligat a
l’atractiu viurem.
Ramon Bassas i Segura
Portaveu del Grup Municipal Socialista

psc@ajmataro.cat | http://mataro.socialistes.cat
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“Pressupost de final de cicle”
cap més idea que no sigui “ensenyar les obres” per veure si
aconsegueixen mantenir-se al poder.

E

l 2010 ha estat un any marcat per la contradicció que
significa inaugurar més obres que mai i, en canvi,
topar-se amb la realitat de què no hi ha diners per
mantenir-ho perquè no s’han fet plans de viabilitat previs.
Estem parlant del TCM o de la Nau Minguell, per exemple.
Al Ple municipal per aprovar el pressupost per al 2011,
celebrat per segon any consecutiu en 24 de desembre, fet
que demostra una clara voluntat del Govern perquè passi
desapercebut, ja vaig dir que “El PAM 2011 és una obvietat
i el pressupost 2011 ni és creïble ni genera cap confiança.
Aquests són els pressupostos i el PAM d’un projecte esgotat, sense il·lusió i sense idees”.
Per tal d’equilibrar el pressupost, el Govern municipal
apuja els impostos una mitja del 2,1 % (un 7 % en recollida
de residus comercials) però, no treballen amb la prudència necessària a l’hora de qualificar alguns ingressos i, per
tant, plantegen un nivell de despesa desproporcionat a la
realitat. A més, enguany s’han saltat tot el procés participatiu i ho han fet amb l’excusa de què no hi havia recursos
però, les mateixes coses es poden prioritzar comptant amb
els ciutadans. Fan valdre allò de què la democràcia només
existeix una vegada cada quatre anys.
Han esgotat totes les possibilitats de justificar la seva fugida
endavant i les seves despeses. Han inflat imprudentment els
ingressos, han enredat en una teranyina de deutes i projectes difícilment assumibles totes les empreses municipals,
han deixat la caixa exhausta i, el que és pitjor, ja no tenen
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La delicada situació que viuen moltes persones a casa
nostra, amb gairebé un 20 % d’atur, ens ha d’enfocar prioritàriament a buscar les fórmules per generar la confiança
suficient de qui ens pot treure d’aquesta crisi: empresaris
i treballadors. Per fer-ho ens cal una Administració que
elimini el màxim de burocràcia, que es faci còmplice de
qui arrisca creant o ampliant un negoci, que ajudi a fer, que
s’oblidi de l’intervencionisme, que escolti més que no pas
imposi i aquesta, malauradament, no és la percepció del tripartit local que, amb les seves actuacions ha anat generant
desconfiança creixent. Actuacions com donar una llicència
(amb frau de llei i per això l’hem portat al contenciós) per a
la instal·lació a la ciutat d’un macroprostíbul amb un aforament de 1.200 persones, n’és un exemple.
A Tarragona van començar a parlar amb El Corte Inglés al
mateix temps que nosaltres i ja l’han inaugurat. Si el Govern
ens hagués fet cas, avui, també el tindríem nosaltres i, en
canvi, tenim a l’alcalde i al regidor d’Urbanisme imputats
pel fiscal i el tema empantanegat. Tant de bo el jutge “piti
falta fora de l’àrea” i el tema vagi endavant perquè no suportaríem perdre aquesta oportunitat.
Mataró es mereix tenir un Govern més sòlid que sigui capaç
de treballar tots junts per estudiar la situació i redreçar
l’economia municipal orientant-la cap a assegurar els grans
objectius estratègics. Un Govern capaç de treballar junts per
Mataró.

La ciutat necessita un canvi urgent, com
el que s’ha produït a la Generalitat, que
retorni la il·lusió i l’esperança a tothom.
Joan Mora i Bosch
President del Grup Municipal de CiU a Mataró

© CiU
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Estem al límit de les finances municipals i ens caldrà un
canvi radical. Ser molt més eficients i productius en els
serveis que es presten per tal de redreçar aquesta situació.
Costarà anys i molt d’esforç, començant per la reducció de
l’estructura política del Govern.
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Que un estudi no
ens amagui la realitat

Parlant de temes ja purament de la ciutat, voldria cridar
la seva atenció sobre dos estudis que han sortit a la llum
pública els últims dies, un sobre la imatge i la gestió
municipal i l’altre sobre el Civisme i la Convivència a
alguns barris de la ciutat. Els dos estudis són, sota el
nostre parer, contradictoris. Mentre el primer assenyala
com a principals problemes dels mataronins l’atur, la
immigració i la seguretat ciutadana, indicant que la
immigració és vista com un problema sobretot als barris
de l’Est i l’Oest de la ciutat, justament on viuen més per-

sones vingudes de fora en els últims anys. L’estudi sobre
la convivència diu que en aquests barris no hi passa res i
que gairebé tot és idíl·lic.
Resulta patètic veure com algú s’entesta en negar l’evidència, no es tracta de criminalitzar ningú, però negar
l’existència d’un problema només ens pot portar a retardar
la presa de mesures per tal de solucionar-ho i de moment
molts esforços van adreçats a emmascarar el problema
quan el que s’ha de fer és agafar el toro per les banyes.
Esperem que no succeeixi igual que va passar amb la
crisi econòmica, que primer es va titllar d’antipatriotes
a aquells que dèiem que hi havia un greu problema al
país i posteriorment els governs autonòmics i estatal han
hagut de prendre mesures molt dràstiques i doloroses per
al conjunt de la població.
Per cert, estaria bé plantejar-se la idoneïtat de gastar
diners en fer estudis que, com és el cas del de la imatge
i la gestió del Govern municipal, vénen a dir exactament
el mateix que va dir el novembre un altre fet pel Centre
d’Estudis d’Opinió depenent de la Generalitat, amb uns
resultats pràcticament calcats.

José Manuel López González
Portaveu del Grup Municipal del PPC

© PPC

E

n la primera oportunidad que tengo para dirigirme
als “mataronins i mataronines” quisiera empezar
pidiendo perdón por todo lo sucedido en el seno
de nuestra formación política y de nuestro grupo municipal, han sido unos hechos desafortunados que en nada
ayudan a dignificar la acción política y que contribuyen
a que los ciudadanos crean cada día menos en la clase
política. Es por ello pues que creo que es mi obligación
como representante del partido y del Grupo Popular en
Mataró pedir perdón por el poco edificante espectáculo
que hemos ofrecido en los últimos meses.
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Patrimoni arquitectònic
i llengua catalana
Casa Capell, espai per
a la sostenibilitat

A

finals de desembre passat vam inaugurar un nou
equipament destinat a difondre la cultura de la
sostenibilitat. Sota l’aparença d’un habitatge,
situat al Parc Central, la Casa Capell mostrarà aquelles
opcions que tenim a l’abast per viure sense limitar el
dret de fer-ho també a generacions futures. Unes opcions
que en alguns casos significarà canviar hàbits quotidians i altres seran decisions de més calat. Des de la Casa
Capell, s’acompanyarà a tota la ciutadania, les entitats,
els centres educatius i les empreses de Mataró en aquest
procés. Tots i totes tenim un paper imprescindible en el
camí del desenvolupament sostenible.

© ALBERT CANALEJO

Amb aquesta acció, hem rehabilitat un habitatge d’arquitectura moderna catalogat en el Pla especial del patrimoni arquitectònic i ambiental de Mataró projectat per
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Inauguració de la Casa Capell.

expliquem i que han estat positives en paràmetres ambientals, ha estat així per la nostra implicació com a ciutadans i
ciutadanes. Si han estat un èxit, aquest és de tot i totes.
Ara és l’hora que molta més gent pugi a la bicicleta i al
civisme, o portem el cistell quan anem a comprar, o ens
fem cooperativistes per impulsar les energies renovables,
o reutilitzem més les coses de casa, o baixem el nostre
consum, o...

A l’escola en català, ara i sempre!
La llengua catalana és una eina clau en la inclusió social
del nostre país. És l’eix vertebrador de tota l’activitat educativa i ho ha de seguir sent.
El Comitè d’experts del Consell d’Europa considera, pel
que fa a l’ensenyament de la llengua catalana, que l’únic
model respectuós a l’Estat espanyol amb els compromisos
de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries és el que s’aplica a Catalunya basat en la immersió lingüística i en la no segregació dels alumnes. Però en canvi,
tenim un Tribunal Constitucional aquí que no atén a raons
i posa la decisió individual d’estudiar en castellà per sobre
dels drets col·lectius i models no segregacionistes.
Nosaltres rebutgem les tres sentències del Tribunal Suprem
espanyol que intenten imposar la fi del sistema d’immersió
lingüística de les escoles catalanes. Donem suport a totes
a les accions de rebuig contra la sentència del Tribunal
Suprem espanyol i en defensa del model d’immersió lingüística escolar que estan sorgint des de la societat civil.

l’arquitecte mataroní Jordi Capell i Casarramona. A la
Casa Capell li hem donat un ús coherent entre els valors
de la seva arquitectura i els seus nous continguts.

Manifestem amb rotunditat que la llengua catalana és i ha
de continuar sent la llengua vehicular del sistema educatiu català així com l’eina indispensable que possibilita la
cohesió social del nostre país.

Ens mereixíem com a ciutat tenir un espai de referència
per visualitzar el treball que s’ha fet i s’ha de continuar
fent en els camps de l’energia, els residus, la protecció dels
espais naturals, l’urbanisme i la mobilitat sostenible, el
cicle de l’aigua a la ciutat. En moltes de les polítiques que

Quiteria Guirao Abellán
Portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA
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

euiamataro@gmail.com

www.iniciativa.cat/mataro

www.euiamataro.blogspot.com

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS

mésmataró

A favor de la immersió lingüística
En efecte, cal recordar que l’Eurocambra va votar el 24
de març de 2009 l’informe ‘Multilingualism: an asset
for Europe and a shared commitment’, que defineix el
sistema d’immersió lingüística com l’eina més eficaç
per promoure el multilingüisme. El text també s’oposa
a reconèixer el dret dels pares a escollir la llengua d’escolarització dels seus fills, atès que, en determinades
ocasions, pot anar en contra de la cohesió social.

Aquests són fragments d’una entrevista recent al Sr.
Blecua, filòleg, nascut a Saragossa, catedràtic de llengua
espanyola a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb
motiu del seu recent nomenament com a director de la
Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua.
Per la seva part, el ministre d’Educació espanyol, Sr.
Gabilondo, reconeix que el castellà no té perquè ser la
llengua vehicular a les escoles catalanes tal com sentenciava el Tribunal Suprem. “L’educació es pot organitzar
al voltant de l’una o de l’altra” i “entenem que les competències per triar la llengua vehicular són competències del Govern legítimament escollit a Catalunya”.
Les declaracions del ministre s’han acompanyat d’informes que demostren que els catalans no coneixen pitjor el
castellà que habitants d’altres zones de l’Estat, i ha deixat
en evidència l’absurda sentència que qüestionava un model
avalat per la societat catalana i per la Unió Europea.

Podriem afegir, per damunt de tot, que d’aquesta manera
construïm una sola comunitat, un sol país i una societat
cohesionada.
Partint d’aquestes realitats, quins són els fonaments
d’aquestes sentències? Quins són els seus objectius ? En
quina mena de país estem?
Deixo al lector la resposta a aquestes qüestions.

© MARGA CRUZ
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n aquests anys que visc a Barcelona he pogut
comprovar que el català i l’espanyol conviuen
sense dificultat a Catalunya... Malauradament,
quan passegem pels carrers veiem un diari en català
i desenes en castellà. Un entra a internet i passa el
mateix: hi ha més de mil diaris en espanyol... Per això
és necessari protegir el català, sobretot a través de
la normalització lingüística. No es tracta de viure (el
català) sinó de sobreviure, i la immersió lingüística és
de les poques coses que li permeten de fer-ho”.

“

Així mateix, la Comissió Europea s’ha pronunciat en
diverses ocasions a favor del català com a llengua vehicular de l’ensenyament. Per exemple, el 27 de setembre
de 2007, l’aleshores comissari de Multilingüisme, Leonard Orban, va presentar un estudi elaborat per un grup
d’alt nivell, en què es definia la immersió lingüística
a Catalunya com el model a seguir per a la resta de
països de la Unió Europea.

Francesc Teixidó i Pont
Cap del Grup Municipal d’Esquerra
President del Consell del Centre
de Normalització Lingüística del Maresme
Sergi Penedès i Pastor
President de l’Institut Municipal d’Acció Cultural
Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

La Riera 48, Segon pis, 08301 Mataró • erc@ajmataro.cat • Tel. 93 758 26 62
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L’Estat aprofita la crisi per
retallar drets i atacar la llengua
Pels drets socials i laborals

L

a llum, el gas, el transport públic i els peatges s’han
tornat a apujar. Els increments posen de manifest
l’empobriment i la pèrdua de poder adquisitiu de
les classes populars. Mentre els preus dels serveis bàsics
no paren de pujar, els salaris i les condicions de treball
cada cop estan pitjor.

La defensa del català com a única llengua vehicular a
les escoles és cosa de tothom: mestres, directors, associacions de mares i pares, alumnes, sindicats, partits polítics i entitats ciutadanes. La immersió lingüística és un
model d’èxit i una mesura positiva que ha contribuït a la
cohesió social.

El Govern del PSOE i la Generalitat, amb la passivitat de totes les forces polítiques i els sindicats CCOO
i UGT, aplica unes polítiques neoliberals dictades per
la UE i l’FMI que només afavoreixen les butxaques de
les corporacions i multinacionals: Endesa, Acesa, Gas
Natural, Repsol, etc.
Davant la pèrdua de poder adquisitiu que estem patint,
l’eliminació dels ajuts de 426 € per a persones desocupades i, sobretot, amb l’anunci de la reforma del sistema públic de pensions, prevista per al 28 de gener,
l’única resposta passa per la mobilització i la convocatòria d’una nova vaga general pel control popular
dels serveis bàsics i per la defensa dels drets socials,
laborals i nacionals.

Les sentències del Tribunal Suprem han invalidat el model
d’immersió lingüística del sistema educatiu de Catalunya
dels últims 30 anys. Som davant d’una sentència amb una
clara intencionalitat política, i que és una conseqüència
directa de la sentència de l’Estatut emesa pel Tribunal
Constitucional espanyol.
L’espanyolisme, incapaç d’imposar-se per les urnes, ha
convertit la Judicatura espanyola en la punta de llança
d’una ofensiva recentralitzadora que vol retornar l’ús del
català a la condició de llengua residual.
Ataquen la llengua i la cultura de Catalunya per dividirnos i dominar-nos millor.

Precisament, l’Informe PISA evidencia que els estudiants a
Catalunya tenen un nivell superior de coneixement i domini
de les llengües que els de la resta de l’Estat espanyol.
Per tant, només hi ha un camí: desobeir pacíficament,
però amb fermesa, unes sentències polítiques injustes
imposades pels tribunals espanyols i avançar cap a la
plena sobirania nacional.
El que no han aconseguit els Decrets de Nova Planta, les
dictadures i feixismes, no ho aconseguirà pas l’Estat espanyol del segle XXI. Contra la sentència: independència!

Xavier Safont-Tria
Portaveu del Grup Municipal de la CUP

www.cup.cat/mataro
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Per la nostra llengua, el català

INFORMACIÓ CIUTADANA

mésmataró

Adreces d’interès
ORGANISMES AUTÒNOMS
- Institut d’Esports.
· Oficines d’atenció ciutadana (de dl. a dv. de 9 a 19 h)
		 C. de Sant Cugat, 169. Tel. 93 758 23 71
- Ajuntament. La Riera, 48
- Institut Municipal d’Acció Cultural.
- Centre Cívic Cerdanyola. Pg. de Ramon Berenguer III, 82
		 C. de Sant Josep, 9. Tel. 93 758 23 61
- Centre Cívic Rocafonda. C. de Josep Punsola, 47
- Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.
· Centres cívics (de dl. a dv. de 9 a 14 h i dt. i dj. de 17 a 19h) 		 C. de Francisco Herrera, 70. Tel. 93 758 21 31
- Centre Cívic Cirera. C. de Cadis, 1
- Institut Municipal d’Educació.
- Centre Cívic Molins. C. de Nicolau Guanyabens, 23
		 Bda. de Les Figueretes, 1. Tel. 93 758 23 31
- Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme.
- Centre Cívic Pla d’en Boet. C. de Juan Sebastián Elcano, 6
- Escola Universitària Politècnica de Mataró.
· Per internet, www.mataro.cat
		 www.tecnocampus.cat. Av. d’Ernest Lluch, s/n
· Per telèfon, trucant al número 010 (24 h)*
		 Tel. oficines TecnoCampus: 93 741 49 60
· Telèfon del Civisme 900 859 009
		 Tel. EUPM: 93 741 50 75
· 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

EQUIPAMENTS CULTURALS
- Arxiu Municipal de Mataró. C. d’en Palau, 32.
		 Tel. 93 758 21 48
- Biblioteca Pública Pompeu Fabra. Pl. d’Occitània s/n.
		 Tel. 93 741 229 20
- 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
- Can Gassol. Centre de creació d’arts escèniques
		 C. d’Enric Prat de la Riba, 75.
- Can Xalant. Centre de creació i pensament contemporani.
		 C. de Francesc Layret, 75. Tel. 93 741 22 91
- Casa Capell. Espai per a la sostenibilitat.
		 Pg. de l’Orfeó Mataroní, 15 (Parc Central) Tel. 93 758 24 40
- Col·lecció Bassat. Art Contemporani de Catalunya.
		 Nau Gaudí. Mataró. C. de la Coperativa, 47.
- Espai f. C. Nou, 11
- Museu de Mataró. El Carreró, 17. Tel. 93 758 24 01
- Nau Minguell. Espai per a la indústria artística
		 i audiovisual. C. de Pasqual Madoz, 13.
- Teatre Monumental. La Riera, 169. Tel. 93 798 54 60
- 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

- Mataró Ràdio. FM 89.3. C. de Juan Sebastián Elcano, 6.
		 Tel. 93 536 13 10
- M1TV. C. de Juan Sebastián Elcano, 6. Tel. 93 693 13 20
- Aigües de Mataró, SA. C. de Pitàgores, 1-7.
ALTRES ADRECES
		 www.aiguesmataro.cat. Tel. 93 741 61 00
- Organisme de Gestió Tributària.
- Promocions Urbanístiques Mataró, SA. www.grup-pumsa.cat 		 C. de Mossèn Jacint Verdaguer, 77. Tel. 93 758 91 35
		 C. de Pablo Iglesias, 63. Tel. 93 741 56 10			 - Jutjats de Mataró. Pl. de Francisco Tomás y Valiente, 1.
- Prohabitatge. C. de Pablo Iglesias, 63. Tel. 93 757 85 38
		 Tel. 93 741 73 24
- Gestió Integral de Trànsit.
- Port de Mataró. Pg. Marítim del Port, s/n.
		 Tel. 93 755 09 61
		 C. de Pablo Iglesias, 63. Tel. 93 757 85 38

Sr. Jordi Puigderrajols
C. de Llauder, 2, baix / Tel. 93 758 24 99
defensor@ajmataro.cat
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* Establiment de trucada: 0,28 € + IVA. Cost: 0,21 € + IVA/ minut. 807 11 70 10 des de fora de Mataró. Establiment de trucada: 0,09 € + IVA. Cost: 0,34 € + IVA/minut.
NOU HORARI: de les 8 h de dilluns a les 22 h de dissabte i diumenges i festius de 8 a 22 h.

ATENCIÓ CIUTADANA

Fotografia: Romuald Gallofré

Un equipament municipal destinat
a informar i sensibilitzar sobre temes
de sostenibilitat a la ciutadania, a les entitats,
als centres educatius i a les empreses.
• Informació i assessorament
• Servei de documentació i recursos
• Activitats formatives i divulgatives

Parc Central

Passeig de l’Orfeó Mataroní, 15
(Parc Central) 08304 - Mataró
Tel. 93 758 24 40
A/e: casacapell@ajmataro.cat

Horari
De dimarts a divendres,
de 10 a 14 h
Dijous, de 17 a 21 h

Més informació:

Telèfon d’atenció ciutadana 010 (24 h) *

www.mataro.cat

L1 / L2 / L4 / L6 / L8

Parc Central

* 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 i diumenges i festius de 8 a 22 h

