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EDITORIAL

Mataró:
una ciutat per viure-hi
’accés a l’habitatge és una de les principals preocupacions
que manifesten els ciutadans i ciutadanes.
El conjunt de les administracions públiques així ho hem
entès i per això l’accés a l’habitatge és una prioritat política.

L

Durant el mes d’octubre el Govern municipal ha presentat el
Pla Local d’Habitatge de Mataró, que vol donar resposta a
les necessitats en matèria d’habitatge pels propers 10 anys i
que vol facilitar l’accés a l’habitatge i promoure la rehabilitació
i el manteniment dels existents a la nostra ciutat.
Més habitatges per atendre el creixement demogràfic i assegurar
que els nostres joves puguin seguir vivint a Mataró.
Més habitatges accessibles en règim de protecció oficial i de
lloguer. Més habitatges, actualment buits, que es podran llogar
amb programes de mediació i d’ajuts impulsats per
l’Ajuntament. Més habitatges rehabilitats en els barris i més
ajuts econòmics per la rehabilitació. Una inversió anual en
habitatge de més d’11 milions d’euros. El compromís de
començar la construcció de més de 340 habitatges assequibles
entre el 2006 i el 2007.
Més habitatges però també més zones verdes i més equipaments
per garantir la qualitat de vida de la nostra ciutat.
Un creixement sense modificar els límits urbans de la ciutat
establerts en el Pla General d’Ordenació de l’any 1996,
respectant el sòl agrícola i les zones forestals del municipi.
Tot plegat per continuar sent una ciutat cohesionada, compacta,
sostenible i mediterrània.

Joan Antoni Baron i Espinar
Alcalde de Mataró
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Ajuntament, organismes autònoms i empreses
municipals gestionaran més de 170 milions d’euros el 2006
Aquest mes està previst que el Ple aprovi definitivament el
pressupost de l’Ajuntament, els 5 organismes autònoms i les 4
empreses municipals per al 2006, que enguany supera la xifra
dels 170 milions d’euros. Aquests pressupostos es van aprovar
inicialment en el ple del 27 d’octubre, amb els vots a favor de
PSC, ICV-EUiA i ERC i en contra CiU i PP.
Els documents detallats estan disponibles al web municipal
(www.mataro.org), així com el Programa d’Actuació Municipal
(PAM), on s’especifiquen les accions que es tiraran endavant i
que es resumeixen en les següents 10 prioritats:
1.Portar a terme les accions prioritàries del Pacte pel
Desenvolupament Econòmic i Social en els àmbits de formació,
sectors tradicionals i emergents, cohesió social…
2.Facilitar l’accés a l’habitatge, fent realitat el Pla Local
d’Habitatges i iniciant la construcció de 124 nous habitatges
públics a Cerdanyola, el Centre i el Rengle.
3. Millorar la qualitat de l’ocupació fent especial atenció als joves
i estimular la creació d’ocupació en sectors emergents (serveis
de turisme, culturals i d’atenció a les persones).
4. Més neteja, més civisme, menys accidents, i manteniment dels
nivells de seguretat.
5. Executar les obres de rehabilitació dels grans eixos
estructuradors dels barris: avinguda de Rafael Estrany a
Rocafonda i avinguda de Josep Puig i Cadafalch a Cerdanyola.
6.Millorar l’atenció a la gent gran i a les persones amb dependències:
incrementar els recursos destinats a atenció domiciliària, casals d’avis,
i donar un nou impuls al serveis facilitats des de l’Agència d’Atenció
a la Gent Gran i a les Persones amb Dependència.
7. Desenvolupar el Pla d’equipaments culturals: posada en
funcionament de l’espai d’Art Germans Arenas, redacció del
projecte de la nova biblioteca a l’Escorxador, redacció del
projecte museístic de Can Marfà i del projecte de museïtzació de
la Capella dels Dolors.
8. Incrementar l’oferta educativa: nova escola bressol a
l’Escorxador i augment del número de places d’infantil i primària
amb la construcció de nous edificis.
9.Crear espais de comunicació amb els ciutadans: funcionament
de la ràdio municipal.
10. Iniciar les obres del Tecnocampus Mataró.
Amb l’aprovació definitiva es posa punt i final al procés d’elaboració dels pressupostos participatius, que es va iniciar al juny i on
ha pres un paper destacat el Consell de ciutat. Han estat implicades
més de 500 persones i, finalment, el govern ha incorporat al PAM
unes 120 de les propostes formulades per la gent.
5
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NOTÍCIES

La masia de Can Xalant ofereix nous espais per
a la producció de creació contemporània

© COMPAGINA

© MARGA CRUZ

© ESCARPENTER

El centre de creació i pensament contemporani de Can Xalant
ha començat a oferir propostes, coincidint amb l’inici de
desembre. El centre municipal estarà gestionat fins a finals del
2007 per l’empresa Trànsit Projectes, que va guanyar el concurs
públic en associació amb ACM (Associació per a la Cultura i
l’Art Contemporani), col·lectiu cultural de Mataró que aplega
intel·lectuals i artistes contemporanis de la ciutat. El pressupost
total per a aquest període és de 730.000 euros, aportats per
l’Ajuntament de Mataró i la Generalitat de Catalunya. A hores
d’ara, els responsables del centre treballen en la concreció del
Pla d’Inversions -per dotar-lo de tots els equipaments
necessaris- i el Pla de Comunicació. D’altra banda, ja s’han
iniciat les gestions per encetar els quatre grans programes que
definiran l’activitat de Can Xalant: el programa residencial -es
podran llogar estudis de creació audiovisual i multimèdia-, el
d’intercanvi, el de difusió i el curaturial. En aquest sentit, els
responsables del centre han organitzat per a mitjan desembre la
primera sessió de treball una trobada-col·loqui amb col·lectius,
associacions d’artistes i nous centres de producció i difusió
d’arreu de Catalunya implicats en la creació d’una Xarxa de
Centres en el marc del projecte ‘Catalunya Laboratori’.

1

La masia de Can Xalant ofereix prop de 1000 metres quadrats
per a la recerca, la producció i la difusió de la creació contemporània
a Mataró. L’equipament s’ha rehabilitat per complet i es va
inaugurar oficialment el passat mes de maig. Les seves façanes,
la volumetria i l’estructura general de l’edifici estan protegides,
segons el Pla Especial del Patrimoni de Mataró. El Servei d’Obres
de l’Ajuntament va iniciar la reforma de Can Xalant al juliol del
2003 i ha realitzat una inversió de 710.000 euros per adequar
aquesta masia situada al Pla d’en Boet, molt a prop de la Porta
Laietana.

2

3

1. La masia de Can Xalant és un edifici construït al segle XVIII.
2. Presentació del Pla Jove per Mataró a Can Xalant, el mes de juliol passat.
3. Trànsit i ACM han format un equip de treball que desenvolupa un ambiciós pla
d’accions per als pròxims dos mesos.

6

Composite

Els responsables del projecte, l’Ajuntament de Mataró i
l’Institut de Creació i Pensament Contemporani del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, han
adjudicat la direcció i la gestió a una entitat externa amb
experiència i inquietuds en aquest àmbit. En aquest sentit,
Trànsit Projectes funciona des de 1985 i es presenta com un
equip de professionals de la cultura i la comunicació al servei
de les polítiques de desenvolupament territorial. Per la seva
banda, l’ACM va néixer el 1996 amb l’objectiu de crear i
difondre tot tipus d’activitats culturals i artístiques. No compta
amb cap espai físic concret, però organitza amb regularitat
exposicions, conferències, concerts i tot tipus d’actes
compromesos amb la cultura contemporània.
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L’Ajuntament contractarà 53 persones amb
dificultats d’inserció al món laboral
53 persones amb dificultats d’inserció
treballaran per a l’Ajuntament durant sis mesos,
en el marc dels Plans d’Ocupació de l’Institut
Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM),
que compten amb una subvenció de 521.000
eruos provinents del Servei d’Ocupació de la
Generalitat de Catalunya. Aquestes persones
treballaran en diferents serveis i organismes
municipals entre el 12 de desembre de 2005 i
l’11 de juny de 2006, per tal d’adquirir una
experiència que els permeti incrementar les
seves opcions d’integrar-se al mercat laboral.
Dels 15 projectes pels quals l’Ajuntament va
demanar subvenció, han estat aprovats els set
que permeten les 53 contractacions. Els futurs
treballadors han de pertànyer a col·lectius que
tenen una inserció sociolaboral considerada
especialment difícil, com ara dones en situació
de desocupació, persones desocupades majors
de 45 anys, menors de 25 anys, de llarga durada,
amb alguna disminució, acollides al Programa
de Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) o
immigrades.

L’Institut Municipal de Promoció Econòmica
organitza dues missions empresarials
L’Institut Municipal de Promoció Econòmica
ha organitzat dues missions de suport al teixit
empresarial mataroní. Per una banda, va
convidar a un grup d’empreses de la ciutat a
participar a la Setmana de la
Internacionalització de Catalunya, “Generant
Futur”, organitzada del 9 a l’11 del passat
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novembre pel Consorci de Promoció
Comercial de Catalunya (COPCA), organisme
de la Generalitat de Catalunya encarregat de
promoure la internacionalització de l’empresa
catalana i la seva adaptació a les noves pautes
de l’economia mundial. El participants
mataronins (División4, Donaire SL,
Reexporta, Zoòtrop i Triple Onda)van
participar a diversos tallers. D’altra banda,
una delegació de catorze empresaris de Mataró
va visitar, els dies 16 i 17 de novembre, la
Fira Internacional d’Informàtica, Multimèdia
i Telecomunicacions ‘SIMO 2005’, a Madrid,
que és la fira de referència estatal per al sector
i la segona del calendari europeu, amb més
de 1000 expositors de tots els sectors de les
noves tecnologies de la comunicació,
aplicacions professionals, telecomunicacions,
E-business a internet i domòtica.

Ajuntament i Diputació redactaran un
Pla d’Accessibilitat Universal per a Mataró
L’Ajuntament de Mataró i la Diputació de
Barcelona han signat un conveni per a la
redacció d’un Pla d’Accessibilitat Universal
a la ciutat. Aquest projecte possibilitarà
actualitzar i ampliar el Pla d’Accessibilitat
que es va realitzar l’any 1996 i proposarà les
noves millores per tal de promoure la
integració social de les persones amb
discapacitat en totes les àrees, espais i àmbits
de la vida quotidiana, oferint-los igualtat
d’oportunitats i garantint els seus drets socials,
mitjançant l’eliminació de les barreres
arquitectòniques en la comunicació i endegant
accions de sensibilització envers

l’accessibilitat. El nou Pla també proposarà
solucions, més enllà de les infrastructures,
per tal que tots els col·lectius de persones
amb discapacitat, amb independència de les
seves condicions físiques o psíquiques, puguin
gaudir plenament i participar de manera
universal de tots els serveis i totes les activitats
que l’Ajuntament posa a disposició de la
ciutadania. El Pla d’Accessibilitat Universal
estarà enllestit a finals de 2007 i tindrà un
cost total de 33.000 euros.

El clavegueram del carrer de Sant Antoni
es renovarà totalment durant l’any 2006
L’Ajuntament de Mataró substituirà durant
l’any 2006 el clavegueram del carrer de Sant
Antoni. Aquesta decisió s’ha pres després que
l’empresa Aigües de Mataró fes una completa
revisió d’aquesta instal·lació, arran de
l’esvoranc que va aparèixer el 21 de setembre
a la calçada de la baixada de Santa Anna.
L’empresa municipal ha determinat que la
capacitat de l’actual clavegueram és insuficient
i ja ha començat a treballar en la redacció del
projecte de nou col·lector, les obres del qual
coincidiran amb l’avançament de la reforma
del carrer de Sant Antoni. Aquesta actuació
preveu connectar aquest vial amb el carrer
de Damià Campeny, tot ampliant les voreres
de la banda de llevant, reformant les de la
banda de ponent d’acord amb la normativa
d’accessibilitat i habilitant una zona
d’aparcament i una altra de càrrega i
descàrrega al final del carrer. El projecte es
presentarà als veïns de la zona amb l’objectiu
de donar a conèixer les actuacions a realitzar.

desembre05.FH10 24/11/05 18:55 Page 9
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

mésmataró

El Nadal s’apropa a Mataró carregat
de propostes per a petits i grans

© MARGA CRUZ

Les Fires de l’Infant i la cavalcada de Reis destaquen com a
activitats per als més menuts, mentre que les fires de Nadal
tornen a la plaça de Santa Anna i la Riera.

Les fires d’ornaments i elements característics del Nadal tornaran a omplir algunes zones de Mataró

es festes de Nadal estan ja a tocar, i com cada any la
ciutat de Mataró prepara tot un seguit d’activitats
lúdiques, culturals i tradicionals. Els escolars tenen
l’opció de participar a les Fires de l’Infant, organitzades pel
Servei de Joventut de l’Ajuntament, activitats lúdiques i
educatives adreçades tant als propis infants com a les seves
família per poder compartir moments de joc i de diversió en
uns espais que potencien la relació amb els altres, la
imaginació i la creativitat. Aquestes activitats són gratuïtes i
van adreçades a infants fins a 12 anys acompanyats per
adults, i es faran del 27 al 31 de desembre i del 2 al 4 de
gener al Centre Cívic de Molins (c. de Nicolau Guanyabens,
23-25), el Centre Cívic Pla d’en Boet (c. de Juan Sebastián

L

Elcano, 6) i al Centre d’Ensenyament Infantil i Primari
Germanes Bertomeu (c. de la República Dominicana, 15),
els matins d’11 a 13.30h i les tardes de 16.30 a 19.30h.
Fira de Pessebres i Ornaments i Fira d’Artesania i Regal
Des de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica
(IMPEM), s’organitzen la Fira de Pessebres i Ornaments de
Nadal i la Fira d’Artesania i Regal. La primera ocupa la
plaça de Santa Anna des del 26 de novembre, i fins al 23 de
desembre ofereix una àmplia oferta de productes
tradicionals de decoració per a les festes de nadal. La
principal novetat d’aquest any és la instal·lació d’un arbre
de Nadal de més de set metres d’alçada. Aquesta fira està
9
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© AJUNTAMENT

específicament per al Nadal. En concret, prop del 35% dels
90.000 euros que l’IMPEM atorga a les associacions locals
en ajuts en l’àmbit de la dinamització del comerç i
l’hostaleria de la ciutat s’inverteix durant aquestes dates.

Les Fires de l’Infant fomenten activitats lúdiques per a petits i grans

oberta de dilluns a dijous, de 10 a 14h i de 16 a 21h, i
divendres, dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14h i de 16
a 22h. La Fira d’Artesania i Regal de Nadal torna enguany al
seu emplaçament tradicional, La Riera, i comptarà amb més
de 70 parades amb una estètica unificada i millores tant pel
que fa a la seguretat com a la comoditat d’expositors i
visitants. Aquesta fira restarà oberta del 16 de desembre al 6
de gener. A banda d’organitzar directament aquestes dues
fires, l’IMPEM col·labora amb diferents associacions de
comerciants en les diferents activitats dissenyades

10
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Cavalcada de Reis
Una altra cita tradicional és la cavalcada Reis del 5 de gener,
a partir de les 17.30h. Abans, el dilluns 2 de gener a les 17h
al Parc Central, arribaran en helicòpter els missatges reials
de Ses Majestats els Reis d’Orient, i seran rebuts amb una
actuació de l’Agrupació Musical del Maresme. El lliurament
de cartes es faran el dimarts 3 i el dimecres 4, de 18h a 20h,
als següents espais: plaça de l’Ajuntament, Centre Social
Vista Alegre (plaça de Vista Alegre, 5), Centre Cívic
Rocafonda (c. de Santiago Rusiñol, 23), Centre Social la
Llàntia (c. de Galícia, 56), plaça de l’Esglèsia de Cirera, Les
Esmandies (ronda d’O’Donnell, 94), Centre Cívic Molins (c.
de Nicolau Guanyabens, 23-25), plaça d’Isla Cristina, Centre
Social de l’Associació de veïns del Camí de la Serra (c. de
Torrent d’en Pregaria, 6) i Centre Cívic del Pla d’en Boet (c.
de Juan Sebastián Elcano, 6). Els actes de Reis 2006 els
organitza el Patronat Municipal de Cultura.
Modificacions al servei d’autobusos
El servei d’autobusos reforçarà la línia 5 els dies 6, 8, 11 i 18
de desembre per facilitar les compres de Nadal als usuaris.
Per contra, els dies 24 i 31 de desembre es restringirà el
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servei d’autobusos a partir de les 21h, i el dia 5 de gener es
produiran retencions a totes les línies a causa de la cavalcada
de Reis, a partir de les 16h.

© J. GASULL

Reciclatge d’arbres de Nadal
Un cop finalitzades les festes, l’Ajuntament habilitarà
nombrosos punts de recollida (veieu el plànol adjunt) a partir
del 5 de gener, i es faran recollides d’arbres els dies 10, 13 i
17 de gener. Les restes vegetals que s’aconsegueixen amb el
reciclatge dels arbres de Nadal són un bon component per
obtenir compost, un adob natural per als espais verds de la
ciutat.

Els Reis d’Orient seran fidels a la seva cita amb els infants de Mataró

Composite

Mesures de seguretat
Donat l’increment de públic i vianants que cada any es
genera amb motiu dels festes de Nadal, la Policia Local i el
cos de Mossos d’Esquadra establiran un seguit de mesures
per garantir al màxim la seguretat ciutadana. Així, durant els
dies més concorreguts de les Festes, els dos cossos faran
vigilància amb una presència més intensiva a les zones de
major afluència de ciutadans, amb una atenció preferent a les
hores de tancament al públic dels establiments comercials i
s’intensificarà el control de les zones d’estacionament dels
vehicles dels usuaris de les zones comercials.
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© LLUÍS MARTÍNEZ

Moltes declaracions i poques
actuacions al ple de novembre

Una traductora va traduir els parlaments dels regidors a una desena de ciutadans sords que van seguir el ple de novembre

mb la ressaca dels pressupostos, el plenari municipal
de novembre va ser un dels més lleugers d’aquest
exercici. Les declaracions institucionals van ocupar
gran part d’una sessió, marcada per l’absència de temes
importants de ciutat, a excepció d’un petit debat sobre el futur
de la Nau Gaudí o la darrera ullada al polèmic projecte de la
Gassol.

A

La nota rellevant de la jornada va ser la presència d’una
desena de ciutadans sords a la sala de plens, que van
seguir, amb no poques dificultats –el que també passa de
vegades amb els oients- els parlaments del regidors que

una noia intentava traduir –com podia- a la llengua de
signes. Una feina extraordinàriament complicada tenint en
compte les floritures del llenguatge polític i institucional.
Els sords van anar al ple per sentir com l’Ajuntament de
Mataró s’adheria a la Declaració institucional amb motiu
del Dia Mundial de les Persones Sordes, promoguda per
la Diputació de Barcelona i les dues associacions
catalanes que defensen els drets i la integració dels
ciutadans amb trastorns auditius, que són l’1% de la
població. Tots el grups municipals es van comprometre a
treballar per la plena igualtat d’oportunitats de les
13
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persones sordes, tot i que no es van concretar mesures
per aconseguir-ho.

Acords de la sessió plenària
del 3 de novembre de 2005

El futur Quart Cinturó, la via que ha d’unir Granollers amb
Abrera passant per Terrassa i Sabadell, va centrar la major
part del debat del ple i va posar de manifest les divergències
del tripartit en aquesta qüestió, també a Mataró. PSC i CiU
van consensuar una proposta, amb el suport del PP, en la que
es demana a la Generalitat que doni suport a aquest projecte
i prioritzi la seva execució.

Les tarifes dels taxis s’incrementaran
un 4,4% de mitjana en 2006

Els tres grups van defensar aquesta via com una obra necessària
per al futur de la ciutat i de la comarca. ERC i ICV van votar
en contra, seguint les posicions defensades a Catalunya per
aquestes dues formacions que aposten per prioritzar el transport
ferroviari.
Sí va haver unanimitat a l’hora de demanar a l’Estat que
aprovi la llei de la Memòria Històrica. El PP va votar a favor
de la proposta, com ja ho ha fet en altres ocasions, però el seu
portaveu, Paulí Mojedano, va alertar del risc que “aquesta
obsessió per recuperar la memòria històrica sigui utilitzada
per condemnar només a un bàndol de la Guerra Civil i es
caigui en el maniqueisme dels bons i els dolents”. El portaveu
d’ICV, Jaume Graupera, va replicar al PP, assegurant que “no
hi ha voluntat d’obrir ferides” i va recordar que amb el
franquisme no es va matar des de la guerra “sinò des de la
victòria”.
En pro del consens institucional, ICV va descafeïnar una
moció presentada sobre el conflicte de les tanques de Ceuta
i Melilla. Es va aprovar per unanimitat demanar a l’Estat que
garanteixi els drets humans dels subsaharians que intenten
creuar les fronteres espanyoles i que investigui els fets que
han ocasionat la mort d’alguns immigrants a les tanques de
Ceuta i Melilla. Però ICV va haver de renunciar a demanar
que s’estudiessin els casos susceptibles de rebre asil polític
i les persones en situació vulnerable. El seu portaveu va
lamentar que la moció quedés convertida en un “brindis al
sol” i va anunciar que en properes ocasions “no anirem traient
plomes per aconseguir la unanimitat”.
Al final del ple, una quinzena de veïns del carrer de Mas Sant
Jordi de la Llàntia van portar els seus cartells per demanar
solucions a un conflicte viari que s’arrossega des de fa mesos
en aquesta zona. No volen el semàfor al seu carrer i volen
que Berguedà sigui de doble sentit.
Antònia de la Fuente

La tarifa dels taxis a Mataró tindran un increment mig d’un
4,44% en el proper any. El ple va aprovar les noves tarifes
amb els vots favorables de l’equip de govern –PSC, ICV i
ERC- i l’abstenció de CiU i PP. La baixada de bandera
passa de 2,35 a 2,45 euros i el quilòmetre recorregut
augmenta 4 cèntims, de 0,91 a 0,95. El Servei de Mobilitat
ha desestimat la proposta tarifària presentada pel Sindicat
del Taxi, per considerar que no està “fonamentada en cap
argument consolidat”. Les noves tarifes han d’ésser
ratificades per la Comissió de Preus de la Generalitat per
que entrin en vigor.

Carnestoltes, Sant Joan i la Fira tindran
plans de protecció civil específics
El ple va acordar per unanimitat –a partir d’una proposta
presentada per CiU i consensuada després per tots el grups
municipals- l’elaboració de plans de protecció civil
específics per les festes de Carnestoltes, Sant Joan i la Fira
d’atraccions. Aquests plans, que tenen l’objectiu de garantir
la seguretat i evitar el riscos que comporten l’aglomeració
de persones, hauran d’estar enllestits durant el present
mandat.

El ple posa nom al sis carrers i dos
places de Can Quirze i el Rengle
El ple va aprovar per unanimitat la inclusió en el nomenclàtor
de la ciutat d’una plaça i cinc carrers de la urbanització de Can
Quirze que portaran el nom de la Selva, Capcir, Vallespir,
Conflent, Osona i del Ripollès. La nova rotonda del Rengle
s’anomena de les Hortes del Camí Ral i el vial que hi ha entre
els carrers Caldes d’Estrac i l’avinguda Ernest Lluch porta el
nom de Tordera.

La Nau Gaudí serà visitable
El govern local va acceptar prec de CiU en el qual es
demanava que la Nau Gaudí sigui visitable i serveixi per
promocionar la ciutat. El regidor de Joventut, Ivan Pera, va
defensar la idea de combinar els usos juvenils d’aquests espai
amb la realització d’actes culturals i socials de tot tipus i de
promoció de la ciutat.
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La participació ciutadana,
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municipals
Elmotor
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local
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L’Ajuntament vol respondre al
problema de l’accés a l’habitatge

© COMPAGINA

L’estratègia per als propers 10 anys es basa en fer i promoure nou habitatge protegit,
fomentar les borses de lloguer, i comprar pisos de segona mà per rehabilitar-los i llogarlos a preu assequible. Se’n beneficiaran joves i famílies amb rendes baixes

Alguns dels nous habitatges socials, com l’adreçat a joves al carrer de Teià, disposen de serveis comuns com ara la bugaderia

‘Ajuntament va presentar el mes passat el Pla local
d’habitatge 2005-2015, que té com a objectiu facilitar
l’accés a l’habitatge a aquells col·lectius que
presenten majors dificultats per aconseguir un lloc digne
on viure amb els escassos ingressos que perceben, com ara
joves que volen emancipar-se, gent gran, famílies
monoparentals i especialment aquelles amb les rendes més
baixes.

L

El 28% dels mataronins que van participar en una enquesta
l’any 2004 van reclamar habitatge públic com a principal

projecte de futur i conscient d’això, el govern municipal va
encarregar a la consultora Aleph una diagnosi de la situació
i ha presentat la proposta d’aquest Pla Local d’Habitatge, que
preveu que l’Ajuntament destini 11.175.000 €/any per dotar
la ciutat d’habitatge assequible.
El Pla local d’habitatge proposa abordar la problemàtica
utilitzant tres estratègies: la construcció d’habitatge protegit,
el foment de la mediació entre particulars que tenen pisos
buits i les persones que els necessiten, i, per últim, a través
de l’adquisició i rehabilitació per part de l’Ajuntament de
17
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pisos usats que seran posteriorment ofertats en lloguer. Les
tres vies tenen un denominador comú, que és fomentar les
polítiques de lloguer i, alhora, s’intenta que l’habitatge
assequible estigui a tota la ciutat, per tal de millorar la cohesió
social.

possibilitat d’accedir a un pis amb un lloguer assequible,
sempre per menys de 600 €/mes. En 10 anys, aquesta via es
podrien resoldre entre 800 i 1.000 casos de gent que no pot
pagar el preu de mercat d’habitatge nou, que a Mataró és
aproximadament de 2.930 €/m2.

Construcció de 1.505 habitatges protegits nous
El propòsit és que almenys 3 de cada 10 pisos que es posin
en el mercat en els pròxims 10 anys tinguin algun règim de
protecció. Qui els construirà? L’Ajuntament a través de
PUMSA, la Generalitat, i també els operadors privats
(cooperatives, fundacions, caixes d’estalvis, immobiliàries).
D’aquests 1.505 habitatges, més de la meitat seran de lloguer
i, concretament, 255 s’aixecaran en sòl dotacional, és a dir,
sobre solars qualificats com a equipament.

L’Ajuntament comprarà i rehabilitarà entre
275 i 325 pisos de segona mà
L’Ajuntament intervindrà directament en el mercat adquirint
edificis que rehabilitarà per tal de treure’ls després al mercat
a un preu de lloguer que també estigui per sota del mercat.

Entre 800 i 1.000 habitatges de les borses de lloguer
A través de les dues borses de lloguer (Jove i Social) que
gestiona actualment l’empresa municipal Prohabitatge es
pretenen posar en contacte propietaris de pisos buits i llogaters.
La mediació consisteix en que l’administració garanteix a
ambdues parts ajuts públics: al propietari li dóna garanties
que cobrarà el lloguer i ajuts per reformar-lo i al llogater la

El Pla local d’habitatge no s’aprovarà definitivament fins el
pròxim mes de gener, després que la proposta que ja ha
començat a explicar el govern municipal hagi superat un procés
de participació ciutadana extraordinari, consistent en la seva
presentació i recollida de suggeriments per part del Consell
de ciutat, dels consells de participació ciutadana, de les entitats
veïnals i associacions i també dels ciutadans. Encara hi ha
temps per participar.
Més informació: Prohabitatge Mataró - telèfon d’atenció
ciutadana 010 - http://www.e-consensus.org/mataro
19
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“Sempre ha hagut un públic limitat per
a les coses més belles, com els clàssics”
La XXIV Setmana de la Música Antiga celebrada a Mataró el passat novembre,
ha tingut com a convidat d’excepció Paul Badura-Skoda, un dels més
destacats pianistes del nostre temps i un mestre a l’hora d’interpretar Mozart.

- Per què va triar el piano com a principal mitjà d’expressió?
- “No vaig triar el piano, el piano em va triar a mi. Quan tenia
6 anys la meva mare em va fer començar a tocar i hi vaig trobar
un enorme plaer. Molt més tard vaig descobrir que és
l’instrument més complet. Com deia Liszt: “es una orquestra
sota els meus deu dits”.

© WWW.BADURA-SKODA.COM

- Amb la seva impressionant trajectòria musical, els
clàssics li guarden encara algun secret?
- “Sí, els clàssics sempre guarden secrets. És estrany: tinc
resposta per a moltes preguntes, però sovint és impossible
respondre les qüestions essencials que la vida proposa. Després
d’arribar a la conclusió que no conec res, ara escric un nou
llibre: “Com interpretar Mozart”.

Nascut a Viena (1927), Paul Badura-Skoda és
un dels millors pianistes del món. Va estudiar
piano i direcció al Conservatori de Viena (1945).
Deixeble d’Edwin Fischer, ha actuat als millors
auditoris sota la batuta de directors com Karajan
o Furtwängler. Durant anys ha estat el pianista
que més discos ha gravat, amb més de 200
LP’s i dotzenes de CD’s editats.
Propietari d’una gran col·lecció d’instruments
d’època, també ha trobat temps per a la
investigació i és autor de llibres sobre com
interpretar els clàssics. Ha obtingut destacats
premis i mencions honorífiques -al 1993 va
ser nomenat a França “Chevalier de la légion
d’honneur”. La crítica ha qualificat d’autèntic
privilegi assistir a un dels seus concerts.
20
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- Creu que la música clàssica està en declivi?
- “No és així en absolut. Sempre hi ha hagut un públic limitat per
a les coses més belles i profundes a la vida i a l’art. En els últims
deu anys, la música clàssica ha mantingut el seu racó, per l’interès
del públic i el negoci dels discos, d’un 5% del mercat. És suficient.
Malgrat això, és feina nostra interessar més a la joventut”.
- I a Catalunya, troba que hi ha públic i interès?
- “El fet que les meves darreres gravacions surtin a Catalunya
parla per si sol. Sempre hi he trobat un públic entusiasta i
intel·ligent. Recordo amb emoció la meva presència a Barcelona
durant l’any Mozart, al 1991, i la masterclass a Girona poc
després; la Schubertiada al Palau de Barcelona al 1997…
malauradament el meu darrer concert a tan magnífic edifici”.
- Diuen que una partida d’escacs el pot estressar més que
un concert... És una afició antiga?
- “Sí, és una altra passió al costat de la música, gairebé l’única
possibilitat d’oblidar-me’n per uns moments. El meu amic Miquel
Farré, gran pianista català, és un geni dels escacs. Contra ell no tinc
res a fer”.
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L’Ajuntament fomenta un consum
responsable i sostenible
Les decisions quotidianes poden
incidir en la conservació del medi
ambient i en el desenvolupament
‘Ajuntament, com d’altres administracions públiques, vol
fomentar el consum responsable i sostenible. Les decisions
que prenem com a consumidors no només afecten la nostra
butxaca, sinó que poden incidir en el desenvolupament econòmic
i en la conservació del medi ambient.

L

Complementàriament, també s’organitza un taller d’educació de
consum sobre Jocs i Joguines en col·laboració amb els centres
docents de la ciutat. L’any passat van participar 599 alumnes de
16 escoles, que van aprendre la importància dels petits gestos i
decisions quotidianes.

1

© COMPAGINA

El Servei de Salut Pública i Consum ha organitzat enguany un
programa de xerrades per formar consumidors responsables, que
s’han anat fent a petició de diferents entitats ciutadanes. Aquest
mateix 13 de desembre a les 19 h, hi ha prevista la xerrada “El
consum d’aliments i la salut” a la seu de l’Associació de Veïns
de Les Santes – Escorxador, al carrer d’Enric Prat de la Riba, 110.
Fins el moment han participat en el cicle més de 100 persones.

Finalment, tenim al nostre abast els productes de comerç just, que
es venen en botigues especialitzades, acostumen a dur una
etiqueta identificativa, i garanteixen que els productors tenen
condicions de treball dignes i que perceben un preu just per la
seva venda. Des del 1999, les màquines de cafè dels edificis
municipals ofereixen cafè sense agroquímics i comercialitzat amb
criteris de comerç just, gràcies a un acord amb el Grup Tercer
Món, que gestiona la botiga solidària i la cafeteria de la plaça de
la Peixateria.

2

1. Evitar els embolcalls innecessaris és una bona pràctica de consum.
2. Xerrada sobre consum responsable a l’Escola d’Adults de Can Marfà

21
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Així, per exemple, podem reutilitzar les bosses de supermercat i
evitar comprar productes amb embolcalls innecessaris, com per
exemple les fruites i verdures, que poden trobar-se a granel o bé
embolcallades amb suro blanc i film plàstic. Per descomptat, cal
desfer-se dels materials dipositant-los en els contenidors de
recollida selectiva. A més, és recomanable evitar el cotxe quan es
va a comprar i anar a peu o utilitzar el transport públic.
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La poesia visual de Joan Brossa envaeix
diferents espais culturals de Mataró

© JORDI TOST

L’exposició “Joan Brossa, poeta de la imatge”, es complementa amb l’organització
d’activitats a les sales d’exposicions de Can Palauet, que acullen la mostra, i
a la Biblioteca Pública Pompeu Fabra.

L’univers de Joan Brossa es podrà admirar a diferents espais culturals de Mataró

ivendres 16 de desembre, a les 8 del vespre, s’inaugura
a Can Palauet aquesta exposició, que reuneix catorze
poemes objecte, dotze litografies i dues pel·lícules amb
guions de Brossa, dirigides per Pere Portabella i Frederic Amat.
La mostra ha estat produïda per la Diputació de Barcelona i la
Fundació Joan Brossa i gràcies a la col·laboració amb diversos
ajuntaments, és itinerant. A Mataró es podrà veure fins el 12 de
febrer.

D

La tria de l’obra tracta de representar els aspectes més
significatius de la creació plàstica d’aquest artista, tot posant
de relleu la imaginació i l’agudesa del seu pensament. Entre
els mecanismes creatius habituals de Brossa, en l’exposició
hi ha exemples de les lletres de l’alfabet, la transformació, el

pas del temps, el subterfugi i la màgia, les associacions i la
crítica de l’entorn.
Per complimentar la mostra, el Patronat Municipal de Cultura
ofereix un servei pedagògic per a les escoles i durant el gener es
programarà una visita-taller familiar i l’espectacle “Poemància”
de l’il·lusionista Hausson. A més, donat que l’exposició s’emmarca
en l’Any del Llibre i la Lectura, la Biblioteca Pública Pompeu
Fabra vol apropar els usuaris al món de Brossa mitjançant la
videoprojecció d’una entrevista a l’artista, de l’edició d’una guia
de lectura especial, i del muntatge “Bloc homenatge a Brossa”,
que s’inaugurarà el dimecres 21 de desembre, a les 19.30 h, i
que consta d’una instal·lació de llums en els punts de lectura,
amb poemes de Brossa recreats per Llorenç Canals.
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ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS

Tres en ratlla pel dret a l’habitatge
res administracions progressistes en contra
l’especulació
“Combatrem l’especulació del sòl, com element
principal de l’elevat preu dels habitatges”, va dir el President
Zapatero al debat d’investidura. I és que els governs del
PP i CiU, amb els quals el preu dels pisos ha pujat
espectacularment, no van promoure habitatges protegits ni
cap altra mesura. L’Alcalde Joan Antoni Baron diu que “a
l’Ajuntament sempre ho hem intentat, però fins fa ben poc
no comptavem amb la col.laboració de les altres
administracions i els nostres recursos son limitats. Finalment
ara sí que s’han establert mecanismes eficaços i es veu una
inflexió a la baixa en l’increment dels preus de l’habitatge”.

T

A favor de l’habitatge protegit
“La Generalitat ha fet lleis per incrementar la quantitat
mínima d’habitatge de protecció oficial, en tota nova àrea
residencial, a un 30%. i a Mataró superem aquesta xifra”,
ha dit el regidor d’Urbanisme, Arcadi Vilert, que ha destacat els més de 1500 habitatges protegits i gairebé una xifra
semblant a través d’altres fórmules (lloger, rehabilitació…)
que Mataró tindrà els propers anys. “Després de 23 anys
de Govern de CiU, el Govern Maragall construirà per primer cop 100 habitatges protegits a Mataró”, ha fet notar,
“i les noves zones permetran intervenir en l’habitatge de
barris ja consolidats”.
Més lloguer social i facilitats per als joves
“L’Ajuntament s’ha encarregat d’oferir un habitatge de
lloguer digne a uns preus molt per sota del mercat per a les
persones que tenien dificultats per accedir a l’habitatge”,
diu Alícia Romero, Vicepresidenta de ProHabitatge. Ivan
Pera, regidor de Joventut, explica “hi ha una iniciativa molt
innovadora, la borsa d’habitatge, a la qual hi pot anar
qualsevol persona, i l’Ajuntament fa d’intermediador entre
el llogater i l’inquil·lí ajudant a tots dos a posar-se d’acord
dins d’uns paràmetres raonables, és una iniciativa que
afavoreix especialment els joves”. Els socialistes tenim
com a prioritat posar a l’abast de tothom habitatge digne i
assequible, i així consta al Programa d’Actuació de Govern.
Ramon Bassas i Segura
Portaveu del Grup Municipal Socialista
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De dalt a baix: Joan Antoni Baron; l'Alcalde i el conseller
Joaquim Nadal visitant Mataró i Alicia Romero,
vicepresidenta de ProHabitatge a l'acte "Política d'Habitatge
a Mataró"
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Què li falta a Mataró?
L’actualització i utilització per part dels joves dels recursos
escolars fora de l’horari escolar, amb una oferta docent i de lleure
complementària i adequadament monotoritzada permetria
aprofundir en els hàbits de l’estudi, la disciplina i l’esforç com
a valors a fomentar dins el col·lectiu més jove de la nostre Ciutat.
L’atenció a les persones més grans de manera integral ja sigui
des de l’alimentació a l’habitatge i de la cultura a la salut.
Fomentar polítiques actives per a la gent gran com a nucli
vertebrador de la família i com a generador no de dependència
sinó com a llibertat individual i col·lectiva. Si podem equilibrar
les potencialitats generades per la gent jove i les experiències de
la gent gran podrem gaudir d’un futur millor.

Mataró necessita un bon alcalde
a Ciutat té manca de lideratge, i des de fa anys aquesta és
una mancança greu. Mataró ha de resoldre les necessitats
de la seva gent donant garanties de futur i assolint les
quotes òptimes de benestar tan sovint proclamades i tanmateix
no acomplertes. La ciutat de Mataró necessita un lideratge que
cregui i defensi els valors individuals de la persona i que
garanteixi el seu desenvolupament en llibertat i equitat. Mataró
necessita creure en sí mateixa, en la bondat i capacitat de la seva
gent sense exclusions. Mataró necessita estimar les seves arrels
per poder créixer i projectar el futur que estem fent entre tots.

L

Liderar la Ciutat no és empresa fàcil. Hi ha reptes i dificultats
que prenen la forma d’atur, de fracàs escolar, de manca de
cohesió social, d’envelliment de la població i de manca
d’habitatge, només per citar-ne els més aparents. Liderar Mataró
és també donar respostes, però respostes adequades en el
moment precís. Els problemes de Mataró no es resolen endreçant
les pedres de la Ciutat, més aviat es resolen procurant pel futur
i benestar de les persones que en formen part ara i en el futur.
Per guanyar el futur es requereix d’un treball col·lectiu, amb la
claredat de l’ordre. Hem de ser conscients que la nostre gent
gran viu amb por, doncs la majoria són fràgils i insegurs.
Juntament amb els joves són el component més vulnerable de
la nostre realitat ciutadana. Fer polítiques educatives que
tendeixen a minorar més del 30% de fracàs escolar, ampliant a
noves i modernes ofertes de formació professional que els
preparin pels reptes del nostre futur seria un bon inici.

Mataró té arrelada la cultura del que significa la força del treball.
En el treball de la nostre gent radica la nostra força i el nostre
futur com a col·lectiu i benestar individual. La nostra societat
s’ha de sentir estimulada i mimada per l’Administració, per la
política i les iniciatives dels nous i vells emprenedors; polítiques
d’urbanisme afavoridores del desenvolupament econòmic i
industrial; d’incentivació fiscal i de foment de l’economia
productiva que afavoreixin els sectors econòmics tradicionals en
plena convivència amb els nous sectors. Hem de fugir del
monocultiu econòmic, així com de propiciar l’actual bombolla
immobiliària. Mataró necessita polítiques actives per la cohesió
social, aquestes són actualment multifactorials com ara la
rehabilitació. Dir que Mataró necessita pel seu futur noves zones
de creixement urbanístic és una obvietat. Però el problema de la
cohesió no es resolt simplement amb un creixement de nou, sinó
que han d’anar dirigides cap a la lluita contra les desigualtats;
l’atenció als més desfavorits i la integració social, laboral i
educacional dels nous immigrants.
Apostar per la renovació i la rehabilitació dels barris més vells
de la Ciutat es converteix en una prioritat. És posar la primera
pedra per la cohesió social garantint la convivència i els drets
cívics. Mataró necessita tot això i molt més. Però enlloc d’una
Mataró residencial, des de CiU apostem per una Mataró
convivencial. A la ciutat de Mataró hi falta un nou lideratge, un
lideratge de veritat amb coratge, capacitat i ganes.
Joaquim Esperalba i Iglesias
President del Grup Municipal de CiU
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El Mataró que volem
la ciutat que faci de Mataró un lloc important, a on vinguin
visitants i inversors; els accessos, les comunicacions, la mobilitat,
la creació de llocs de treball que doni als mataronins oportunitats
de futur; la rehabilitació dels barris tradicionals; la millora del
manteniment de la ciutat, de la neteja; saber dotar-nos d’elements
d’atractivitat….

na de les responsabilitats més importants que té un
govern municipal és la creació, cada any, del pressupost
de la ciutat. Els ciutadans no hem d’oblidar que el
principi i l’essència de la democràcia és el control dels diners
públics. Del com i en què es gasten els diners de la ciutat. I
les decisions que pren el govern municipal sobre a quines
actuacions aniran destinats els diners tenen per tant una gran
transcendència. Perquè de paraula tots volem una ciutat millor,
més neta, segura i cohesionada. Una ciutat més important i
que ens doni més oportunitats. Però a la pràctica, la decisió
sobre com gastem els diners i quines accions farem, determinen
el que ens acostem més o menys als objectius que abans dèia.

U

Vivim en un món de canvis accelerats. Els darrers vint i cinc
anys la societat ha evolucionat més que en els segles anteriors.
Són moments difícils, però també d’oportunitats. El problema
és que les oportunitats, els trens, passen a gran velocitat i quasi
be que els hem d’agafar en marxa. No ens podem adormir. I
les ciutats, com les empreses, requereixen que adaptem la gestió
pública als nous temps.
Durant anys l’alcalde socialista ens ha venut l’eslògan de la
“Nova Ciutat”. Però en canvi no han estat capaços de portar
a terme les “noves polítiques” que aquesta nova ciutat necessita.
Una ciutat que, com totes, té nous escenaris que es poden
convertir en problemés seriosos de no gestionar-los bé. Fenòmens
com la immigració, la deslocalització i destrucció del teixit
industrial tradicional, el preu de l’habitatge, l’augment del
número de persones grans. Per resoldre aquestes qüestions i
també nous reptes que tenim plantejats, com la promoció de
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Tenim un govern aturat que ens presenta un pressupost i un
pla d’actuació municipal continuïsta i poc ambiciós. La renda
familiar dels mataronins està baixant cada any respecte a la
mitjana del país.. Depenem excessivament de la construcció
a tots nivells (què passarà quan s’aturi?). I la ciutat no és
atractiva ni per visitants ni per inversors ni tan sols per alguns
empresaris locals que han de marxar perquè no tenen les
condicions per seguir.
Tot això en un escenari de crisi econòmica, de pèrdua d’indústries
i de llocs de treball i amb un encariment constant del preu dels
habitatges.
Per tot això fa falta ambició, i tenir una idea de ciutat, una
visió de Mataró com una ciutat gran, emprenedora. Com ha
estat històricament, una ciutat de somnis personals, de gent
que no es conformava amb les limitacions que la vida els
donava. Mataró serà el que nosaltres siguem capaços d’imaginar
que pot ser, en lloc del que simplement és, i això dependrà
dels que estiguin disposats a treballar per fer-ho realitat.
Necessitem un govern que lideri, que sigui competent, però
també que doni confiança als mataronins i als que no ho són
per poder situar aquesta ciutat al nivell de les més dinàmiques
i creatives de Catalunya i d’Espanya. Per això lluitarà el PPC
a Mataró.

Paulí Mojedano Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC
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La sostenibilitat també és
el dret a l’habitatge
necessitats actuals i a les futures…

ra es donen les condicions per a realitzar polítiques
locals d'habitatge transformadores. El Govern de
la Generalitat, que té les competències d'habitatge
a Catalunya, ha posat a debat un esborrany d'avantprojecte
de Llei pel dret a l'habitatge. Aquesta futura llei i altres
ja vigents ens proporcionen als ajuntaments instruments
per actuar sobre la modernització del parc d'habitatge
actual i dotar la ciutat d'habitatge amb preu protegit tant
de nova construcció com de segona mà, perquè l'objectiu
és que més gent pugui accedir a un habitatge.

A

El Pla Local de l'Habitatge de Mataró ha estat profundament
debatut en el si del govern i dels grups municipals que li
donen suport. Les actuacions que inclou el Pla estan
sustentades en la cultura de la sostenibilitat.
Sostenibilitat social de les polítiques d’habitatge
Quan s'actua per a dotar d'habitatge de lloguer, trencant
,així, la tendència del mercat a l'habitatge
majoritàriament de propietat i treballant per garantir el
dret a l’habitatge de persones i famílies amb recursos
econòmics limitats o bé per les diferents necessitats de
tipus d'habitatge al llarg de la vida. Per fer-ho apostem
per l’aplicació de mesures que garanteixin una oferta
d’habitatge diversificada ja sigui en tipologies,
dimensions, règims i preus. Igualment apostem per què
les polítiques d’habitatge afavoreixin la cohesió social
amb una distribució de les promocions d’habitatge
públic per tota la ciutat o per un parc d’habitatges públics
destinat al lloguer flexible que pugui fer front a les

Sostenibilitat del parc d’habitatges
Quan s’assumeix plenament el seu caràcter dinàmic. Així,
un edifici es construeix en funció d’una necessitat residencial
concreta, amb el temps aquesta va canviant juntament amb
els residents i és llavors, quan s’inicia un procés de reflexió
sobre si l’habitatge s’adequa a les necessitats, per
seguidament modificar-lo i adaptar-lo,… i així cíclicament.
D’aquesta forma l’habitatge esdevé dinàmic. Un edifici
complirà la seva funció residencial si s’adequa a les
necessitats vitals de les persones que els habiten i per
extensió, el conjunt d’habitatges serà eficient si es dóna
resposta a la demanda social.
Sostenibilitat territorial
La política d’habitatge ha d’estar en equilibri amb el seu
entorn territorial. En aquest sentit Mataró va fer un pas
endavant amb l’aprovació del Pla d’Ordenació General de
1996 on s’estableix un model territorial basat en un equilibri
entre l’espai construït (sòl urbà i urbanitzable) i el sòl
agrícola i sòl forestal. Aquest model, a més d’aconseguir
ser part fonamental del sentiment de pertinença dels
mataronins i mataronines ha estat reconegut i valorat en
els debats territorials d'àmbit nacional. Igualment, és
important continuar avançant en la concreció del caràcter
supramunicipal que han de tenir les polítiques d’habitatge
i aconseguir que aquestes estiguin concebudes en entorns
de ciutat compacta.

Quiteria Guirao Abellan
Regidora del Grup Municipal d’ICV-EuiA
Consellera delegada de Ciutat Sostenible
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Un nou urbanisme
per a una nova ciutat
reutilització, o sistemes de captació d’energies alternatives
(solar, geotèrmica) no contaminants i gratuïtes.
En definitiva, els nous sectors de desenvolupament urbanístic
de la ciutat són una oportunitat per a construir una nova ciutat,
més justa i equilibrada, i cal pensar en un urbanisme de qualitat
que respongui a aquestes necessitats.
Genís Bargalló i Checa
Cap del Grup Municipal d’ERC

BREUS

’estratègia urbanística de Mataró, fruit de la necessitat
de donar resposta a la transformació socioeconòmica
que la ciutat està experimentant en els darrers anys,
porta a la modificació de grans zones que actualment tenen
usos industrials residuals o que la planificació preveia com a
industrials, en un nou format de ciutat amb una barreja d’usos
residencials i de negocis, amb equipaments i zones verdes.

L

Mentre que en la ciutat consolidada és difícil introduir canvis
per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, en els nous
sectors per desenvolupar tenim l’oportunitat de crear una nova
ciutat, un nou urbanisme que defineixi no només una millor
organització dels espais i els serveis, sinó també elements per
promoure una societat mes justa i sostenible.
Una de les primeres consideracions és la barreja no tan sols
d’usos (comerç, habitatge, oficines) sinó també la mixtura
de tipologies i capes socials (habitatges lliures i habitatges
protegits, amb 1, 2, 3 i 4 dormitoris). Aquests nous sectors
no poden ser espais exclusius, sinó que han de reflectir la
pluralitat de la societat mataronina. Una altra consideració
hauria de ser la d’alliberar el màxim d’espai interior per a
l’ús públic (places, jardins, parcs per a infants). Haurien de
ser zones on el vehicle privat no fos visible, evitant la
circulació interior i l’aparcament en superfície. Per últim
caldria disposar de mesures de sostenibilitat per a afavorir
l’estalvi energètic i el reciclatge. Podríem pensar, per
exemple, en sistemes de recollida d’escombraries que
evitessin els contenidors al carrer, sistemes de recollida i
emmagatzematge de l’aigua de pluja per a la seva
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ERC defensa el transport públic
com alternativa al quart cinturó
Els grups municipals d’ERC i ICV van defensar el transport
públic com alternativa a la iniciativa que van presentar els
grups de CIU i PSC per reclamar el quart cinturó per unir les
localitats d’Abrera a Granollers i Mataró, passant per Terrassa
i Sabadell. Genís Bargalló va defensar que aquesta iniciativa
no es contempla en el Pacte del Tinell signat per PSC, ERC, i
ICV; i que per tant, no és una necessitat prioritaria pel govern
de la Generalitat. En aquest sentit, el portaveu del grup d’ERC
va apuntar la priorització del transport públic com alternativa a
la construcció del quart cinturó, ja que aquesta alternativa és
més ecològica i igualment vàlida per millorar la mobilitat entre
aquests municipis.
Els grups municipals es sumen a la proposta
nacionalista per recuperar la memòria històrica
Tots els grups municipals van votar a favor de la proposta de
CIU i ERC per tal d’instar al Govern espanyol a revisar el
Consell de Guerra al qual va ser sotmès el President de la
Generalitat, i a aprovar la llei per recuperar la memòria
històrica. La proposta també demanava al Govern de la
Generalitat seguir treballant en aquest sentit.
L’Ajuntament s’adhereix a la Declaració
amb motiu del dia de les persones sordes
La totalitat dels membres del Ple Municipal es van mostrar
favorables a adherir-se a la Declaració amb motiu del dia
mundial de les persones sordes, i a treballar en la línia
d’aconseguir la plena igualtat d’oportunitats de les persones
sordes en el marc del pla d’accessibilitat universal.
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INFORMACIÓ CIUTADANA

Adreces d’interès
ATENCIÓ CIUTADANA
* Preu trucada: des d’un fix 0,55 euros cada 3 minuts o fracció, més IVA. 807 117 010 si truqueu des d’un mòbil o des de fora de Mataró: 0,31 euros cada minut o fracció, més IVA.

· 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

ORGANISMES AUTÒNOMS
- Patronat Municipal de Cultura. C. de Sant Josep, 9
Tel. 93 758 23 61.
- Patronat Municipal d’Esports.
C. d’Enric Prat de la Riba, 110. Tel. 93 758 23 71
- Institut Municipal de Promoció Econòmica.

(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.org
· Per telèfon, trucant al número 010* (24 h)

C. de Francisco Herrera, 70. Tel. 93 758 21 31
- Institut Municipal d’Educació.
Bda. de Les Figueretes, 1. Tel. 93 758 23 31
- Tecnocampus Mataró. C. de Pablo Iglesias, 63
www.tecnocampus.com. Tel. 93 741 49 60
- Escola Universitària Politècnica de Mataró.
Av. de Josep Puig i Cadafalch, 101. www.eupmt.es

SEGURETAT I ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

Tel. 93 757 44 04

- Urgències. Tel. 112
- Mossos d’Esquadra. Av. de Lluís Companys, 87. Tel. 088
- Policia Local. Pl. de Granollers, 11. Tel. 092
- Bombers. Pg. de Ramon Berenguer III, 42. Tel. 085
- Cos Nacional de Policia. Av. de la Gatassa, 15. Tel. 091
- Creu Roja Mataró. C. de l’Energia, 11
Tel. 93 741 02 25 – 93 741 02 50
- Hospital de Mataró. Ctra. de Cirera, 230
Tel. 93 741 77 00
- Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.

EMPRESES PÚBLIQUES MUNICIPALS
- Aigües de Mataró, SA. C. de Pitàgores, 1-7
www.aiguesmataro.com. Tel. 93 741 61 00
- Promocions Urbanístiques Mataró, SA. www.pumsa.com
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

C. de Sant Pelegrí, 3. Tel. 93 741 91 60
- Agència d’Atenció a la Gent Gran i a les Persones

TRANSPORTS

amb Dependència. C. de Cuba, 47. Tel. 010*
- Centre Municipal d’Acollida. C. de Sant Simó, 13
Tel. 93 755 14 53
- CAP d’Urgències. Camí del Mig, 36. Tel. 93 741 20 40
EQUIPAMENTS CULTURALS
- Teatre Monumental. La Riera, 169
- Museu de Mataró. El Carreró, 17
- Can Palauet. C. d’en Palau, 32-34
- Espai F. C. Nou, 11
- Biblioteca Pública Pompeu Fabra. Pl. d’Occitània s/n

- CTSA – Mataró Bus. C. de Francesc Layret, 72. Tel. 010*
- RENFE. Pl. de Miquel Biada. Tel. 902 240 202
- Empresa Casas. C. de Remallaires, 15. Tel. 93 798 11 00
- Taxi Mataró. C. de Vista Alegre, 39. Tel. 93 798 60 60
ALTRES ADRECES
- Organisme de Gestió Tributària.
C. de Sant Jaoquim, 3. Tel. 93 757 96 18
- Jutjats de Mataró. Pl. Francisco Tomás y Valiente, 1
Tel. 93 741 73 24
- Port de Mataró. Pg. del Callao, s/n. Tel. 93 755 09 61

- Arxiu Municipal de Mataró. C. d’en Palau, 32

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