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EDITORIAL

TecnoCampusMataró:
una aposta de futur
es bases econòmiques de la nostra ciutat estan en un
procés de canvi molt accelerat. El tèxtil, sector hegemònic
i que ocupava a una part molt important de la població,
està sofrint una transformació estructural i irreversible.

L

La ciutat, davant aquest fenomen, ha d’impulsar noves
estratègies que ens garanteixin el futur econòmic.
La solució passa per incrementar la competitivitat dels nostres
sectors tradicionals; per diversificar la nostra economia,
afavorint la creació de nou teixit empresarial i per una aposta
clara per la innovació, la tecnologia i el talent.
És per això que TecnoCampusMataró és la nostra gran aposta
de futur. Un espai on es concentren les activitats bàsiques del
desenvolupament econòmic: la formació, amb una universitat
que integra els dos centres que hi ha a la ciutat, la creació de
teixit empresarial, amb espais per a noves empreses i la
innovació, amb centres tecnològics i de recerca. Tanmateix,
el TecnoCampusMataró no pot oblidar la seva funció de
connexió de la ciutadania amb la societat de la informació i
el coneixement.
Dissenyats per Oriol Bohigas, els edificis del TecnoCampusMataró no només tindran un funció generadora d’activitat
econòmica, sinó que esdevindran un nou pol de centralitat en
la nova façana marítima de la ciutat.

Joan Antoni Baron i Espinar
Alcalde de Mataró
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El Ple aprova definitivament el pressupost 2006
i incorpora 167 aportacions dels ciutadans
El

Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament el pressupost
municipal per al 2006 el passat 22 de desembre, amb els vots a favor
del govern (PSC, ICV, ERC), l’abstenció de CiU i el vot contrari del
PP. El grup municipal de CiU, que havia votat en contra en el moment
de l’aprovació inicial a l’octubre, va decidir abstenir-se després que el
govern municipal acceptés la incorporació d’un grapat d’al·legacions
i propostes al Programa d’Actuació Municipal (PAM) que acompanya
el pressupost. El PAM 2006 conté les accions a desenvolupar per
l’administració local durant l’any, és a dir, el llistat de projectes i serveis
que es posaran en marxa prioritàriament. En total, el pressupost global
de les despeses previstes per l’Ajuntament i els seus cinc organismes
autònoms i quatre empreses municipals supera els 170,59 milions
d’euros. L’aprovació definitiva va posar el punt i final al procés
d’elaboració dels pressupostos participatius, en el qual ha pres un
paper destacat el Consell de ciutat i han estat implicades prop de 600
persones. Tots ells han fet aportacions a través de l’audiència pública,
de les sessions de treball dels organismes territorials i autònoms, de
les bústies instal·lades a diferents equipaments municipals o del web
municipal. En total, en sis mesos es van presentar 180 propostes al
PAM, de les quals el govern va acceptar totalment 162, parcialment 5
i va rebutjar 13.

1

L'Ajuntament de Mataró i els veïns de la zona de Can Gassol han
acordat la modificació puntual del Pla General en aquest àmbit. Aquest
nou plantejament sorgeix del desacord mostrat per bona part dels veïns
de la zona respecte a la primera proposta d'ordenació, presentada el
juny de 2005. El nou projecte configura una ordenació de l'espai lliure
més obert al carrer. Així mateix, s'ha redefinit la volumetria, reduint
en 3 plantes l'alçada màxima dels edificis. D'aquesta manera, es
planteja una alçada general de 4 plantes i, puntualment, 6 plantes a la
banda del carrer de José Francisco Pacheco, on abans es preveia un
edifici de 9 plantes. La nau industrial es mantindrà com a equipament,
tot i que s'escapça una part per permetre una major obertura de l'espai
públic. Un altre canvi respecte a la primera aprovació provisional és
que a la planta baixa de l'edifici situat a la banda del carrer de José
Francisco Pacheco es preveu un mínim de 200 m2 de sostre destinat
a usos terciaris, per tal de potenciar els espais porxats de planta baixa
que connectaran els espais lliures de nova creació amb la plaça ja
existent. En total, es podrà construir un màxim de 101 habitatges, el
20% dels quals serà habitatge de protecció pública i un 10% habitatge
de preu concertat. L'edifici destinat a habitatge protegit tindrà façana
al carrer de Floridablanca. En els nous edificis es preveu també un
mínim de 131 places d'aparcament.

2

1. Gràfic que mostra el pressupost municipal per al 2006
2. La nau de Can Gassol, vista des d’un edifici proper
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L’Ajuntament i els veïns de Can Gassol acorden
la modificació del Pla General en aquest àmbit
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La Llar Cabanellas allotjarà un centre
sociosanitari per a malalts mentals del Maresme
L'Ajuntament de Mataró, el Servei Català de la Salut i la
Fundació Cabanellas han signat un protocol de col·laboració
en l'àmbit de l'Atenció Sociosanitària Comunitària per a
malalts mentals de la comarca del Maresme. Amb aquest
acord, la Fundació Cabanellas posarà a disposició de la
Generalitat la cessió d'ús dels terrenys on s'ubica la Llar
Cabanellas, espai on es construirà la Unitat Polivalent del
Maresme per a malalts mentals. Aquest nou equipament
respon al dèficit de recursos en l'àmbit de l'atenció
sociosanitària per a malalts mentals a la comarca. La
construcció anirà a càrrec de l'Ajuntament de Mataró a
través de l'empresa municipal d'urbanisme PUMSA, serà
finançada per la Generalitat i tindrà un pressupost aproximat
d'uns 9 milions d'euros. Gràcies a aquest acord, a més, els
jardins de l’entorn de la Llar Cabanellas, als quals s’accedeix
des de la ronda d’Alfons X el Savi, seran de lliure accés per
als ciutadans.

1

La mataronina Sabina Chiriotti, de l’IES Miquel
Biada, guardonada amb un premi CIRIT

© COMPAGINA

L’estudi “Contaminació Acústica”, de la mataronina Sabina
Chiriotti, de l'IES Miquel Biada, va ser un dels 70 treballs
guardonats amb el premi CIRIT 2005, que anualment convoca
el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la
Informació (DURSI) de la Generalitat de Catalunya amb
l'objectiu de fomentar la creativitat científica i l'esperit de
recerca dels alumnes d'ensenyament secundari de Catalunya.
La mataronina, que va basar el seu estudi en la incidència del
soroll sobre la vida urbana quotidiana, va rebre el guardó en
l'acte de lliurament de premis celebrat a mitjans del passat
desembre, de mans del president del Parlament de Catalunya,
Ernest Benach, i del conseller del DURSI, Carles Solà.

2
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El nou equipament cívic al sector de Vista Alegre
ocuparà un edifici de nova construcció de 245m2
L'Ajuntament

3

1. Mossèn Joan Barat i l’alcalde, Joan Antoni Baron, en el moment de formalitzar
l’acord
2. Sabina Chiriotti va presentar un treball sobre la contaminació acústica
3. L’equipament cívic de Vista Alegre es construirà dins del parc del Nord
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de Mataró ja té aprovat el projecte de
construcció d'un nou equipament cívic al barri de Vista
Alegre. El nou edifici estarà situat dins del parc del Nord,
limitat pel carrer d'Almeria, i comptarà amb una superfície
de 245 m2, a més d'una superfície d'espai exterior de 154 m2.
El promotor de la construcció d'aquest nou equipament serà
l'Ajuntament de Mataró. Els treballs tenen un pressupost de
prop de 500.000 euros. Aquest equipament cívic serà la seu,
entre d’altres, de l’Associació de Veïns de Vista Alegre.

mésmataró
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La reforma del carrer d’en Moles ampliarà
la zona de vianants existent al Centre
treballs de reurbanització del carrer d'en Moles. L'execució de
l'obra, que afecta una superfície de 900 m2, comportarà la
pavimentació del carrer a un sol nivell i ampliarà la zona de vianants
existent al Centre. A més, els treballs inclouen la substitució de la
xarxa de clavegueram, la renovació completa de la xarxa
d'abastament d’aigua potable i la instal·lació de nous punts de llum.
Mentre durin les obres, aproximadament uns set mesos, el trànsit
quedarà afectat per aquest carrer, així com l'accés a l'aparcament
de La Riera. Aquests treballs tenen un pressupost de 193.000 euros.

1
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El Servei d'Obres de l'Ajuntament va iniciar el passat gener els

Aigües de Mataró comença els treballs de
transformació de la canalització del Desviament

2
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de transformació del Desviament, una antiga canalització que, en
paral·lel a l'avinguda d'Amèrica, recull les aigües de diversos
torrents i les condueix cap a la riera de Sant Simó. En concret, els
treballs que ja estan en marxa pertanyen a la primera de les tres
fases del projecte i serviran per arranjar el tram de més de mig
quilòmetre que va des del carrer de Pasqual d'Aragó a la carretera
de Mata. El Desviament és una canalització que data del primer
quart del segle XX. A principis dels anys 70 es va cobrir amb un
forjat de bigues que presenten problemes estructurals en diferents
trams, motiu pel qual bona part d'elles estan força deteriorades.
Aquesta actuació està inclosa en el Pla Director del Clavegueram, i
inclou la reforma del passeig que el cobreix, al mig de l’avinguda
d’Amèrica, i l’eliminació de les barreres arquitectòniques.

3
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L'empresa municipal Aigües de Mataró SA ha començat els treballs

La biblioteca pública Pompeu Fabra instal·la
un sistema de connexió a Internet sense cables
La biblioteca pública Pompeu Fabra ha estrenat un sistema de
connexió a Internet sense cables (wireless), que permet als usuaris
accedir amb el seu propi ordinador portàtil a la xarxa sense límit
de temps i amb un ample de banda garantit. La cobertura d’aquest
sistema abarca la planta d’adults de la biblioteca i possibilita la
connexió simultània de navegants sense limitació pel que fa la seva
quantitat. Aquesta acció millora notablement la connectivitat a
Internet des de la biblioteca, ja que fins ara hi havia un total de
dotze punts d’accés fixes a la xarxa, però limitats a un màxim d’una
hora i la majoria d’ells d’ús prèvia reserva. La instal·lació de la
tecnologia wireless a la biblioteca Pompeu Fabra forma part d’un
projecte iniciat per la Diputació de Barcelona l’any passat i que
s’estendrà progressivament a tots els centres que composen la xarxa
de biblioteques públiques de Catalunya.

1. La reforma del carrer d’en Moles ampliarà la zona peatonal del Centre.
2. La primera fase de les obres del Desviament ja ha començat
3. La tecnologia ‘wireless’ permet l’accés a Internet sense cables des de la biblioteca
pública Pompeu Fabra
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El Centre Cívic Pla d’en Boet acollirà els
nous estudis de la ràdio municipal
La Junta de Govern va aprovar a mitjan
gener el projecte executiu de la ràdio
municipal. Els estudis de l'emissora es
situaran al primer pis del Centre Cívic Pla
d'en Boet, on ocuparan part de l'espai que va
quedar sense ús assignat després de la
rehabilitació de l'edifici. La superfície total
que es preveu ocupar és de 112 m2. El nou
equipament comptarà amb un estudi de
locució, una sala de control, un estudicontrol, despatxos de direcció i redacció, i
un espai específic per a instal·lacions (rack).
El projecte preveu també els treballs
d'equipament especialitzat de ràdio dins del
recinte interior, incloent el mobiliari
específic, cablejats i connexions de baixa
freqüència per a emissores d'aquest tipus.
Així mateix, també s'instal·laran al centre
cívic i al Parc Forestal els equips d'alta
freqüència, és a dir, les antenes i els aparells
necessaris per garantir la bona recepció de
l'emissió de la programació a tota la ciutat.
Per últim, el projecte preveu dotar els espais
amb el mobiliari d'oficina i el material
informàtic necessari. El pressupost total dels
treballs és de 220.323,57 euros. El projecte
executiu de la ràdio municipal és un nou pas
endavant per a la posada en funcionament
d’aquest nou mitjà de comunicació, després
que la Generalitat de Catalunya aprovés, a
finals de 2005, l’adjudicació d’una emissora
a l’Ajuntament que emetrà, com a mínim, un
total de 168 hores d’emissió setmanal.
L'Ajuntament de Mataró es compromet a fer
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servir el català en el 100% de les seves
emissions, i a fer tota la programació amb
caràcter local, sense connexions a emissores
comercials i sense ser incorporada a cadenes
de radiodifusió.

L’Ajuntament destina els diners no utilitzats
per a emergències durant el 2005 a quatre
projectes de cooperació
L'Ajuntament ha destinat a quatre projectes
de cooperació els diners disponibles que
resten a final d'any reservats per si es
produeix alguna campanya d'emergència o
d'ajuda humanitària. Així, a final del 2005,
del pressupost relatiu a cooperació i
desenvolupament de 470.247,82 euros, que
corresponen a l'1% dels ingressos, n'ha
quedat la quantitat de 25.512,38 euros. La
Comissió d’avaluació ha decidit destinar
aquest excedent a quatre projectes:
. La Selva de Mataró 2001-2005 de la
Fundació Grup Tercer Món-Mataró. Suport
a l'organització dels homes (La Selva) i de
les dones (Musa) en les seves activitats de
producció i organització. 6.000 euros.
. Dinamització d'un espai d'intercanvi,
cooperació i concertació entre els
immigrants senegalesos i les seves
comunitats d'origen del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament. 9.074,83
euros.
. Construcció i funcionament d'un centre
d'acollida per a nens en el districte de
Kurnool (Índia) de l'associació Haribala.
8.000 euros.
. Estils de vida saludable a Caluma

(Equador) de Creu Roja. 2.437,55 euros.
Gràcies a aquesta nova aportació, els dos
primers projectes s'han pogut finalitzar.

L’Ajuntament ordena la suspensió de
l’activitat d’una estació base de telefonia
mòbil i atura la instal·lació d’una segona
L'Ajuntament va ordenar el passat 18 de
gener la suspensió immediata del
funcionament d'una estació base de telefonia
mòbil que s'havia instal·lat sense llicència a
l'edifici situat al número 45 del carrer dels
Caputxins, així com la suspensió dels treballs
d'instal·lació d'una altra estació base que
s'havien iniciat, igualment sense la preceptiva
llicència, a l'edifici situat al número 8 del
carrer d'Agustín Argüelles. Les ordres de
suspensió corresponen a dos decrets amb
data 18 i 19 de gener. En el cas de l'estació
de telefonia del carrer dels Caputxins, s'ha
instal·lat en un edifici compartit amb un altre
operador que té llicència municipal però ha
de fer millores per reduir l'impacte visual.
L'obtenció per part de les empreses de la
llicència prèvia a la instal·lació d'antenes i
dispositius de telecomunicacions és
preceptiva. Actualment, però, està vigent al
municipi la suspensió de l'atorgament de les
llicències per a instal·lacions i ampliacions
d'estacions base de radiocomunicació.
Aquesta suspensió té com a objectiu garantir
el correcte desenvolupament dels treballs
preparatoris previs a l'aprovació inicial d'un
pla especial urbanístic, que ordenarà els
emplaçaments d'aquestes instal·lacions al
municipi.

mésmataró

Els arbres catalogats evidencien el valor
patrimonial i mediambiental de la ciutat
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Els amants de la botànica i els aficionats a la jardineria tenen
al febrer una cita a la Fira de l’Arbre, que se celebra al Parc Central
el cap de setmana de l’11 i 12.

El Parc Central concentra un bon nombre d’arbres catalogats

a ciutat de Mataró té més de 15.000 arbres, palmeres i
arbustos distribuïts pels seus carrers i places. Alguns
d’ells, a banda del seu valor paisatgístic i
mediambiental, són exemplars molt especials. L'Ajuntament
va catalogar l’any passat 20 d’aquests arbres i 5 arbredes
exemplars del municipi que destaquen per la seva espècie,
mida, edat o singularitat, i que estan considerats de gran
valor patrimonial, cultural i històric.

L

El catàleg no només serveix per tenir un inventari dels
exemplars, sinó que es va acompanyar d’un pla d’actuació
per garantir-ne el seu bon estat i amb ell s’assegura un
tractament de protecció especial per part de l’administració.

Un dels fets curiosos que recullen les fitxes de cadascun dels
exemplars és el seu valor econòmic, que en el seu conjunt és
de 1.324.182 euros. L’alzina de la plaça de l’Ajuntament és
l’arbre que té un valor patrimonial més elevat: 81.977,73
euros.
L'exemplar de més edat és un xiprer del cementiri dels
Caputxins, que té 150 anys, mentre que l'arbre més jove de
tots els catalogats és un calocedre ubicat a la plaça
d'Espanya, que té 23 anys. La mitjana d'edat de tots ells és
de 85,17 anys. Entre la resta d’arbres catalogats hi ha una
mèlia de la ronda de Joan Prim, una palmera de Canàries del
passeig del Callao, una palmera de ventall del pati de Can
9
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Marchal i un pi pinyoner del Parc del Nord. Però el millor
indret per entretenir-se a gaudir de la bellesa d’aquests arbres
és el Parc Central, on estan catalogats uns grans eucaliptus,
un liquidàmbar, un cedre de l’Himalaia i un tell argentat,
entre d’altres. Tots aquests arbres han protagonitzat enguany
el calendari de la gent gran que envia el Servei de Benestar
Social a les persones més grans de 65 anys.
El certamen més multitudinari

Com en anteriors edicions, i al marge de la lògica activitat
comercial, un dels focus d'atenció de la Fira de l'Arbre serà
el tradicional concurs de jardineria, adreçat tant a
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La XXVIII edició de la Fira de l'Arbre de Mataró, organitzada
per l'Associació d'Amics de les Plantes, Animals i Jardins del
Maresme amb el suport de l'Institut Municipal de Promoció
Econòmica de Mataró (IMPEM). Enguany, la Fira es durà a
terme l’11 i 12 de febrer al Parc Central, i espera repetir l'èxit
de l'anterior edició pel que fa a l'afluència de públic i aconseguir
un volum de vendes més elevat. La Fira de l'Arbre comptarà
amb més d’un centenar d’expositors, no només del sector de la
floricultura, sinó també provinents del sector alimentari i també
artesanal. Es calcula que l'afluència de públic a la Fira de l'Arbre
fluctua entre les 50.000 i les 80.000 persones durant aquell cap
de setmana, fet que converteix aquest certamen firal en el més
multitudinari.

La Fira de l’Arbre espera comptar amb prop de 80.000 visitants

La primera edició de la Fira de l’Arbre es va celebrar l’any
1979, fruit del treball d’un grup d’amants de l’horticultura que
posteriorment s’estructurarien al voltant de l’Associació
d'Amics de les Plantes, Animals i Jardins del Maresme. Des
d’aleshores ençà, el Parc Central s’ha convertit en l’escenari de
la Fira i ha vist com l’augment, tant en nombre d’expositors
com de visitants, ha estat progressiu any rere any. La
diversificació de l’oferta presentada i l’organització d’activitats
paral·leles han acompanyat la Fira des de la seva creació. Així,
en els últims anys, s’ha realitzat una exposició anual de bonsais
al Casal de Joventut, que de mica en mica s’ha anat completant
amb mostres d’art floral ikebana i els suisekis (pedres amb
formes curioses). Tot plegat, sense oblidar elements que ja
formen part de la tradició com el cartell anunciador de la Fira o
el gerro que es dissenya exprèssament per a l’event.

© SARA S.

professionals com a institucions públiques o alumnes de
cicles formatius i universitats relacionats amb la jardineria i
el paisatgisme.

Els arbres catalogats estan diseminats per diferents indrets de la ciutat

L’Ajuntament participa en el Projecte Alocs,
d’estudi de torrents i rieres del Maresme

© MOISÈS GUARDIOLA

Un 60% de les rieres i torrents del Maresme pateix algun tipus

Detall de la flor d'un aloc

d'alteració. Aquesta és una de les conclusions que es desprenen
dels resultats provisionals del Projecte d'estudi i conservació dels
alocars del Maresme (Projecte Alocs), segons una anàlisi
realitzada sobre les dades recollides en el període 2003-2004.
L’aloc és un arbust autòcton caducifoli d’una alçària compresa
entre els 1 i 3 metres que es caracteritza per tenir les fulles
oposades, llargament peciolades i palmades, amb flors d’un blau
lilós. Més d’un centenar de voluntaris han treballat en aquest
projecte, organitzats en una xarxa de 13 entitats coordinada per la
Secció de Ciències Natutals del Museu de Mataró, del Patronat
Municipal de Cultura, i el Centre d’Acció Territorial i Ambiental
del Maresme (CATAM). Gràcies a aquest projecte, s'han estudiat
una trentena de torrents i rieres distribuïdes per tot el Maresme.
En les aquestes conclusions, es posa de manifest que gairebé en
un 40% dels trams estudiats hi creix la canya, una espècie invasora
que competeix amb l'aloc. Prop del 40% dels trams analitzats
s'utilitzen com a vials per a cotxes, mentre que només un 21%
dels trams tenen alocs. Als trams amb alocars, més d'un 70%
presenten algun tipus d'amenaça. El Projecte Alocs ja ha permès
que alguns municipis prenguin mesures correctores o de
conservació de les rieres. En aquest sentit, l'Ajuntament de Mataró
ha restaurat l'alocar d'un tram de la riera de Sant Simó, que va
resultar afectat per la construcció de la plaça d'Alfred Opisso i
Cardona.

mésmataró
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Can Gassol i El Rengle centren
el debat urbanístic al Ple

El Ple va aprovar inicialment el Pla Especial de Millora Urbana del Rengle

esprés de sis mesos de conflicte, el Ple de gener va
aprovar, amb el suport de CiU i l’oposició del PP, una
modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Municipal en l’àmbit de Can Gassol. Inicialment, el projecte per
reurbanitzar aquesta zona de Palau-Escorxador preveia la
construcció d’un edifici de nous pisos, entre d’altres actuacions
de millora. Però mesos després de saber que s’havia aprovat,
alguns veïns van oposar-s’hi perquè consideraven que un
immoble d’aquesta alçada era “incoherent amb el barri”. A
l’octubre, quan encara persistien les queixes, el regidor
d’Urbanisme, Arcadi Vilert, va demanar a la Generalitat el retorn
del document aprovat per revisar-lo. Ara el nou projecte encara

D

preveu una torre, però tindrà sis pisos enlloc de nou, una solució
que, segons Vilert, respon a “les preocupacions veïnals sense
renunciar als criteris propis”. La modificació, consensuada amb
els veïns de la zona, també afecta la nau industrial, que serà
escurçada, però guanyarà espai obert i acollirà igualment equipaments municipals, com el local de l’edifici d’habitatges protegits.
Un altre projecte aprovat –en aquest cas inicialment- va ser el
Pla Especial de Millora Urbana (PEMU) del Rengle, que
concreta el desenvolupament d’aquesta zona de la ciutat a partir
de la planificació urbanística de 77.500 metres quadrats de
façana marítima. L’àmbit del PEMU comprèn tres illes de sòl
13
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urbà situades entre l’Avinguda Maresme, el passeig del Rengle,
el passeig de Marina i els carrers de Cabrils i Caldes d’Estrac.
L’aprovació provisional del PEMU va ser possible amb el suport
de CiU i l’abstenció del PP, que hi haurien votat a favor si la
proposta per transformar el Rengle “formés part d’un projecte
de façana marítima”, segons el regidor David Rovira.
L’aparcament també va tenir un paper destacat en el Ple de gener,
amb l’aprovació per unanimitat de la creació de més de 700
places. Si les previsions no fallen, la ronda Rafael Estrany tindrà
un aparcament en superfície gratuït, amb capacitat per a 200
vehicles, i un altre soterrat de pagament, amb 267 places. A la
planta semisoterrània de l’escola Tabalet també hi haurà lloc per
aparcar, ja que l’empresa municipal GINTRA hi construirà 31
places d’aparcament. Aquesta empresa també s’encarregarà del
pàrquing de pagament de Rafael Estrany. El Parc de Cerdanyola,
per la seva banda, també tindrà espai per als vehicles. En aquesta
zona l’empresa Inmuebles Fénix té previst construir un altre
aparcament de pagament amb 266 places.
Pel que fa als acords culturals, el Ple va aprovar també per una
unamitat una proposta de resolució a favor de la normalització
del cinema en català. L’acord va arribar poc després que una
jove representant de la Plataforma per la Llengua –entitat que
va manifestar-se el mes passat davant dels cinemes de Mataró
Park- demanés als regidors presents en el Ple que s’impliquessin
més en aquest propòsit. Després de votar-hi a favor, el president
del Patronat Municipal de Cultura (PMC), Jaume Graupera, va
anunciar la signatura d’un conveni amb cinemes Oscar per oferir
pel·lícules infantils en català un cop al mes. Però va haver altres
propostes que, tot i no ser aprovades, van centrar l’atenció del
Ple. Una d’elles –sense dubte la més comentada- va ser la
proposta de resolució del PP a favor de la llibertat d’expressió a
Catalunya. El regidor popular Paulí Mojedano va parlar sobre
un suposat retrocés de la llibertat d’expressió al nostre país,
referint-se indirectament a l’informe desfavorable del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) sobre la cadena COPE.
Els portaveus dels altres partits van criticar el PP per fer un
discurs allunyat de les preocupacions reals dels mataronins. Però
va ser el convergent Joaquim Esperalba qui més va indignar-se
amb la proposta. O això va semblar per la duresa de les seves
paraules. “Pensava que aquestes coses només passaven a
Madrid, amb energumens de la política com Vidal Quadras”, va
dir el portaveu de CiU, tot afegint que “ja n’hi ha prou de crispar
el país amb coses sagrades com la llibertat d’expressió”.
Mojedano, que no va voler contestar “els insults” d’Esperalba,
va justificar les crítiques dels altres regidors dient que aquest
tema els posava “nerviosos”.
Betty Doñate

mésmataró

Acords de la sessió plenària
del 12 de gener de 2006
Modificació del Pla General a Can Gassol
El Ple aprova la modificació del Pla General de Can
Gassol, un projecte que s’havia trobat amb l’oposició
veïnal en saber-se que preveia la construcció d’un
edifici de nou pisos. La regidoria d’Urbanisme rebaixa
l’alçada de l’edifici fins a deixar-la en sis pisos.

Aprovació provisional del Pla de
Millora Urbana del Rengle
L’equip de govern aprova el Pla de Millora Urbana del
Rengle, front marítim que quedarà dividit en dues zones:
una per als sectors terciari i industrial i una altra
residencial. A més d’oficines i més de 300 habitatges, el
Rengle també tindrà 2.650 places d’aparcament.

Creació de més de 700
places d’aparcament
Es grups polítics aproven la creació de noves places
d’aparcament a la ciutat: la Ronda Rafael Estrany n’acollirà
200 a la part superior i 267 a la part d’abaix; l’escola el
Tabalet tindrà 31 a la planta semisoterrada i el Parc de
Cerdanyola, 266 més, també soterrades. En els últims tres
casos, l’aparcament serà de pagament.

Acord a favor de la normalització
del català
El Ple aprova una proposta per fomentar l’ús social del
català, respecte a l’exhibició de pel·lícules doblades o
subtitulades en llengua catalana. L’Ajuntament demana què
les sales projectin més pel·lícules en català, com faran ara els
cinemes Oscar.

Per la restitució de les Quatre
Columnes de Puig i Cadafalch
L’Ajuntament s’adhereix a una campanya per restituir a
Montjuïc les Quatre Columnes de Josep Puig i Cadafalch. El
monument, que representa la senyera i és símbol de la
catalanitat, va ser erigit l’any 1919 i enderrocat el 1928 pel
general Primo de Rivera.
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La participació ciutadana,
motor dels pressupostos municipals

Un parc tecnològic i universitari
al sector d’El Rengle

mésmataró

El TecnoCampusMataró suposarà
una inversió de 43 milions d’euros

© MARGA CRUZ

El gabinet d’arquitectura d’Oriol Bohigas ha estat l’encarregat de dissenyar el
TecnoCampusMataró, un parc tecnològic i universitari que estarà aixecat el
2010 al sector d’El Rengle i que suposarà una inversió de 43 milions d’euros.

El delegat del Govern a Catalunya Joan Rangel, el ministre d'Indústria Josep Montilla, l'alcalde Joan Antoni Baron i la presidenta del TecnoCampusMataró Pilar Gonzàlez-Agàpito

l parc tecnològic i universitari TecnoCampusMataró
(TCM) comença a prendre forma. El prestigiós arquitecte
Oriol Bohigas, de l’empresa MBM Arquitectes, va
presentar al desembre els plànols i maquetes d’aquest ambiciós
projecte, les obres del qual es desenvoluparan entre els anys 20072010 i suposaran una inversió global de 43 milions d’euros.

E

El TecnoCampusMataró ocuparà un espai privilegiat de la ciutat
al sector d’El Rengle, en uns terrenys delimitats per l’avinguda
d’Ernest Lluch, la carretera de Barcelona i les vies del tren. En
aquest indret es construiran tres edificis amb unes especials

característiques arquitectòniques amb una zona enjardinada de
grans dimensions que es convertirà en el campus universitari de
Mataró.
El projecte dissenyat per Oriol Bohigas per encàrrec de l’empresa
municipal PUMSA vol donar resposta als objectius plantejats per
l’Ajuntament: reunir en un mateix espai físic les dues universitats,
les empreses i les institucions de l’àmbit de les noves Tecnologies
de la Informació i la Comunicació (TIC) per facilitar, potenciar i
aprofitar les sinergies entre ells. Aquesta aposta per les TIC va
iniciar-se al 2001 amb la creació de la Fundació Tecnocampus i
17
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l’inici d’un complet programa d’activitats i iniciatives centrades
en una filosofia que es basa en 4 conceptes: formar, crear, innovar
i connectar.
L’espai físic TCM ocuparà una superfície urbanitzada de 20.290
m2, sobre la qual s’aixecarà un edifici de dos plantes disposat en
forma de claustre (que és el que integrarà les dues universitats i
tindrà capacitat per 1.800 alumnes) i dos edificis gairebé bessons
de sis plantes (que allotjaran les empreses i institucions
relacionades amb les TIC). Entre aquests dos edificis hi haurà un
centre de congressos i reunions, que quedarà soterrat. Un
d’aquests edificis acollirà la incubadora d’empreses i un centre
tecnològic, entre d’altres, i el bloc bessó es destinarà a empreses
de noves tecnologies. El complex es completa amb un
aparcament subterrani de 491 places, serveis complementaris
(comerços i restaurants), grans zones enjardinades i espai
d’aparcament lliure per a unes 480 motos i 77 cotxes més. Durant
la presentació del projecte, Bohigas va destacar el disseny d’una
mena de pèrgola que travessarà tot el parc tecnològic i universitari
i va avançar també alguns detalls sobre els materials que es faran

servir, com per exemple el vidre dels edificis bessons.
La materialització d’aquest parc tecnològic i universitari estarà
enllestida al 2010 i mentre es fan les obres s’aniran concretant
aspectes importants com ara la integració de les dues escoles
universitàries que actualment existeixen a Mataró: l’Escola
Universitària Politècnica de Mataró (de l’Ajuntament) i l’Escola
Universitària del Maresme (del Consell Comarcal). Actualment
ambdues tenen uns 1.200 alumnes en els seus dos edificis, el de
l’avinguda Puig i Cadafalch i el del passeig del Callao, i
imparteixen enginyeries d’Electrònica, Informàtica i Telemàtica,
un graduat en Mitjans Audiovisuals i diplomatures en
Empresarials i Turisme.
Per altra banda, els estudis indiquen que l’activació de TCM pot
repercutir en un augment d’entre el 4% i el 4,5% del PIB de la
ciutat, a banda d’esmorteir la preponderància i dependència
econòmica del sector tèxtil. En el conjunt del parc tecnològic i
universitari es mouran uns 2.000 llocs de treball (es consoliden i es
creen), és a dir, el 3,4% de la població activa de la ciutat.
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ENTREVISTA

“Recuperar la memòria històrica és la
manera de combatre l’oblit i el silenci”
La mataronina Assumpta Montellà ha sacsejat recentment la memòria històrica
de molts catalans amb el llibre “La maternitat d’Elna, bressol dels exiliats”.
L’obra es va presentar al desembre a la biblioteca pública Pompeu Fabra.

- Com descobreix la maternitat d’Elna?
- “Treballava sobre un tema genèric de l’exili i algunes dones em
parlaven d’una noia jove, estrangera, que ajudava a les dones
embarassades. Va semblar-me una història excepcional i vaig
estirar del fil”.

© VIC

- I què li fa escriure sobre aquests fets?
- “Sobretot pels valors implícits de la història. La generositat, la
solidaritat, la no violència, la igualtat de gènere... conceptes
teòrics que Elisabeth Eidenbenz va posar en pràctica en el
funcionament de la maternitat”.

Nascuda a Mataró (1958), Assumpta Montellà
és llicenciada en Història per la Universitat
Autònoma de Barcelona, en l’especialitat
d’Història Moderna i Contemporània. És autora
de diversos treballs de recerca i investigació
sobre la guerra civil espanyola i les rutes de
l’exili, i ha escrit articles per a la revista Sàpiens
i altres publicacions.
Col·laboradora de diferents associacions per a
la recuperació de la Memòria Històrica, a “La
maternitat d’Elna” (Ara Llibres) Montellà
s’endinsa en la gesta d’Elisabeth Eidenbenz,
fundadora al Rosselló d’una maternitat on van
néixer 597 fills d’exiliades per la guerra civil
espanyola i de dones jueves i d’altres procedències que fugien de la Segona Guerra Mundial.
20

- Recopilar els testimonis deu haver estat una feina difícil,
sobretot per l’alt component emotiu...
- “ Certament ha estat laboriós trobar els testimonis, repartits arreu
del món. Un cop localitzats, registrats i entrevistats, la segona
part ha estat compartir amb ells molts records, sovint dolorosos.
Això ha fet que la càrrega emocional d’aquest treball hagi
sobrepassat els límits acadèmics convencionals, transformant-se
en una qüestió més personal. Amb tot, la confiança que m’han
demostrat els testimonis ha estat la millor recompensa”.
- Mataró s’ha sumat a la campanya per demanar la Creu de
Sant Jordi per a Elisabeth Eidenbenz. Per què se la mereix?
- “L’any 1939 la mortalitat infantil en els camps francesos era del
95 %. Néixer a la maternitat d’Elna sota la tutela de l’Elisabeth
era sortir d’aquell infern i salvar la vida. Es salvaren 597 nadons.
Ara, aquells “nens” que tenen entre 61 i 64 anys, han volgut
agrair la gesta encapçalant aquesta campanya. L’Ajuntament de
Mataró, sensible a la voluntat popular, va adherir-se a la petició
de la Creu de Sant Jordi per Elisabeth Eidenbenz. Com a
mataronina estic orgullosa per la resposta dels ciutadans.”
- Quina serà la seva propera investigació històrica?
- “Qualsevol que serveixi per recuperar la nostra memòria
històrica, la manera de lluitar contra l’oblit i el silenci”.

mésmataró

CONVIU MATARÓ

La mediació comunitària fomenta
el diàleg per resoldre conflictes
L’Ajuntament ofereix un servei
per gestionar els problemes veïnals
i millorar la cohesió social
ls conflictes comunitaris que sorgeixen de la convivència
diària, com poden ser els sorolls, la neteja o l’ús dels
espais públics, provoquen moltes vegades situacions
de malentesos i acaben dificultant la convivència entre els
veïns. Per tal de millorar la cohesió social i facilitar l’entesa
entre les dues parts en conflicte, l’Ajuntament de Mataró va
crear a finals de 2002 el Servei de mediació comunitària. El
servei va néixer emmarcat en el Pla integral de RocafondaEl Palau però des de 2005 és un servei adreçat a tota la ciutat.

El Servei de mediació comunitària és gratuït, voluntari,
confidencial, ràpid i eficaç i pot intercedir en conflictes sorgits
entre veïns, col·lectius, entitats, grups, associacions, empreses,
comerços i escoles. A més de la mediació, el servei també
actua en la prevenció de conflictes i en la formació de tècniques
de resolució per a les entitats que ho sol·licitin.
Al llarg de 2005, el servei ha atès 59 casos que han implicat
un total de 250 persones. En aquests moments l’oficina, que
està situada al carrer de Blai Parera núm. 6, compta amb tres
mediadors. Per a més informació es pot trucar al telèfon
d’atenció ciutadana 010.

2

1. La mediació comunitària permet trobar solucions pacífiques a diferents tipus
de conflictes.
2. L’oficina del Servei de Mediació de l’Ajuntament de Mataró està a Rocafonda,
al carrer de Blai Parera número 6.
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La mediació comunitària té com objectiu que a través del
diàleg i de forma pacífica s’arribi a solucions que beneficiïn
a les dues parts en conflicte. El procés comença quan una de
les dues parts implicades sol·licita el servei; els mediadors
(els professionals que intercedeixen com a intermediaris) es
posen en contacte amb l’altra part per informar-los que es
pot utilitzar la mediació per trobar una solució al conflicte i,
si aquesta accepta, s’inicia el procés. L’avantatge d’aquest
sistema de resolució de conflictes és que les persones
implicades en el fet són les protagonistes del procés i les que
intentaran trobar-ne la solució amb el suport dels mediadors,
a més afavoreix la participació ciutadana, millora les
relacions personals i potencia el civisme entre els ciutadans
i ciutadanes.

© COMPAGINA
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Els concerts familiars del Monumental
apropen la música als més petits

© PMC

El teatre Monumental acull una gran varietat de concerts per a
públic familiar, amb activitats complementàries per treballar en família
el món de la música.

A l’espectacle Broom, Brush, Crash, els protagonistes són els instruments fets amb materials reciclats

l diumenge dia 12 de febrer, el concert “Nora i el
Jazz”, amb la Big Band de Granollers, inicia el cicle
de concerts familiars de diumenge al migdia d’aquest
any. Just un mes després, el 12 de març, uns instruments
fets amb materials reciclats seran els protagonistes del
concert “Broom, Brush, Crash”. El dia 2 d’abril arribarà un
clàssic, “Pere i el Llop”, coproduït pel Gran Teatre del
Liceu, i el 14 de maig uns jocs escenogràfics acompanyaran la música del concert “Els colors del metall”,
producció de l’Auditori de Barcelona. Tancarà el cicle el
concert de Cantània, que enguany repeteix després de l’èxit
de l’any passat. Es tracta d’un concert protagonitzat per
nens i nenes d’escoles de Mataró, que han treballat el text,
la música i la posada en escena durant tot el curs, dirigits
per l’especialista de música de cada centre educatiu que

E

s’ha apuntat a la iniciativa. La cantata escollida per aquesta
ocasió és “Adultus”, i les escoles participants són Angeleta
Ferrer, Camí del Mig, Cirera, Josep Manuel Peramàs, Josep
Montserrat, Tomàs Viñas, Cor de Maria, Anxaneta,
Germanes Bertomeu, Camí del Cros, Torre Llauder i
Àngela Bransuela.
Complementant els concerts, des del Patronat Municipal de
Cultura també s’han programat uns tallers per als nens i
nenes de 2 a 5 anys acompanyats de pare i/o mare per
analitzar la música i instruments de cada concert, i una
xerrada adreçada als pares sobre com viure i compartir la
música amb els petits de la casa. Aquestes activitats seran
conduïdes per Laia Pujol, professora i psicòloga musical.
Més informació: www.cultura.mataro.org/concertsfamiliars
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Els mateixos deures,
els mateixos drets
ots paguen impostos
I ningú passa al davant de ningú pel fet de ser
immigrant. Ni a Mataró ni enlloc. Espanya s’ha trobat
amb un augment de la població immigrada en pocs anys
i, durant el Govern del PP, sense cap suport als municipis
que estaven més afectats, com ara Mataró.

T

De 539.000 a més d’1.800.000 immigrants
Als que caldria afegir els que tenen situació irregular, que
“van crear un gran problema als ajuntaments, ja que era
gent que no existia oficialment, però a la que s’havia de
donar els mateixos serveis que a la resta de ciutadans”, diu
Oriol Batista, regidor de Benestar Social i Nova Ciutadania.
“Després de la regularització, per primera vegada rebrem
diners de l’Estat per compensar la ciutat i els nous veïns
vinguts de fora que paguen impostos, com abans, però a
més ara cotitzen a la Seguretat Social”. “Qui vingui de fora
s’ha d’integrar aquí. Tenen drets, però també deures”,
recorda l’Alcalde, Joan Antoni Baron.
La responsabilitat de l’administració
Primer, l’Estat ha de fer la feina ben feta. Això ara ja està
passant i vol dir planificar quanta gent pot venir. I que pagui
els seus impostos com tothom. Qui no tingui permís de
treball no es pot quedar. A més, amb el Govern Zapatero
s’ha posat més policia a les fronteres, que s’encarrega
d’evitar el que va passar durant el Govern del PP, l’entrada
massiva d’immigració il·legal. Ara, el nombre de pasteres
que arriben a la costa s’ha reduït un 40%.
Mataró
Mataró no es queda enrera. Fa anys que, per unanimitat,
s’acorden les accions d’un Pla per a la Nova Ciutadania.
A més, els barris que tenen un índex més alt d’immigració
tenen un pla de reforma integral que pretén evitar la
“guetització” i mantenir el mateix nivell de qualitat de vida
a tota la ciutat. “Que tot Mataró sigui Mataró”, diu sempre
l’Alcalde Baron.

Ramon Bassas i Segura
Portaveu del Grup Municipal Socialista
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Amb Zapatero, ara els immigrants paguen a la Seguretat
Social i s'ha rebaixat l'entrada d'il·legals. A Mataró, cap
immigrant rep ajudes per ser-ho: tothom té els mateixos
deures. Amb Aznar, la immigració, especialment la il·legal,
va créixer sense ordre.
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Fracàs escolar o fracàs educatiu?

uan parlem de fracàs escolar ens referim al no assoliment
d’uns continguts curriculars o d’una mala gestió
curricular. En realitat hauríem de parlar de fracàs
educatiu, doncs, no és que l’alumne no tingui prou capacitat
intel·lectual per assolir l’aprenentatge o que el professorat no
gestioni bé el currículum. Existeixen una sèrie de factors escolars,
familiars i socials que fan que l’alumne perdi interès pel
contingut acadèmic i en conseqüència es produeixi el fracàs
escolar. És per aquesta raó que aquest fracàs s’ha d’anomenar
fracàs educatiu, doncs, té una dimensió més global i per tant,
hauríem de valorar l’evolució d’aquests factors al llarg de tota
l’escolaritat. Si parlem de fracàs educatiu hem de tenir present
que l’Educació dels infants és una tasca que no sols pertoca a
l’escola, sinó també a la família i a la societat. En l’àmbit social,
la societat necessita d’uns valors per funcionar. Aquests han
sofert una evolució i han portat a la societat a passar de
plantejaments constructius, d’esforç personal i del compartir, a
plantejaments d’exigència del no compartir, del no construir, del
posseir. És a dir, de l’afirmació individualista, ignorant al bé
comú. Alguns models que ofereixen els mitjans de comunicació
solen ser agressius, i hedonistes: els anomenats programes
“basura” de TV que assoleixen màximes audiències o els serials
americans que imposen un model de cultura materialista i
capitalista. Les notícies sensacionalistes, les publicacions per a
joves que amb assiduïtat fomenten l’engany, el consum i la
satisfacció de qualsevol desig sense importar-ne les
conseqüències. Alguns líders polítics, religiosos o del pensament
prediquen la tolerància i el respecte i són intolerants,
irrespectuosos i de vegades corruptes. Hom pensa que si per
aquells que tenen el poder de vegades tot si val, perquè no per
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als joves? La tendència a la satisfacció immediata del que volem
progressa dia a dia. Per tant, els nivells de tolerància a la
frustració, tant necessaris a la vida adulta per afrontar les
situacions complicades que es van presentant, són cada vegada
més petits. L’àmbit familiar: La manca de dedicació dels pares i
altres familiars a l’educació i cura dels fills és un dels factors
determinats en el fracàs educatiu dels nens i joves d’avui.
Algunes causes d’aquesta carència poden ser la necessitat de que
ambdós pares treballin per atendre les necessitats que la societat
ens ha anat creant, i això ens porta a deixar sense l’atenció
necessària els nostres fills. En l’àmbit escolar, els canvis repetits
del sistema educatiu, de la LODE a la LOGSE i de la LOCE a
la LOE, no donen temps a guanyar experiència i eficàcia i ni tant
sols a reciclar els professionals de l’educació: la no adequació
dels continguts a impartir, la manca de recolzament dels pares,
el descrèdit social de la disciplina ben entesa i la manca de
mitjans per a educar, la manca de motivació dels professionals,
la proliferació de manifestacions violentes,... Tot plegat farà, que
l’àmbit escolar sigui determinant i contribuent nat al fracàs
educatiu. Un dels punts a tenir en compte és la immigració, ja
que quan aquest arriba a una Nació amb una llengua i tradicions
diferents, vulguem o no existeix un xoc entre cultures que
difículta les tasques educatives dels centres escolars. El
professorat tampoc és aliè a la problemàtica, doncs de vegades
es fa difícil comunicar-se amb l’alumne per desconeixe-ment de
la llengua. Si es vol corregir el fracàs educatiu hem d’encetar
un ampli debat social per canviar els elements negatius presents
a la família, als mitjans de comunicació, a l’escola i arribar a
tota la societat. Hem de retrobar valors com la solidaritat, l’esforç
personal i col·lectiu, la igualtat, el civisme,...Cadascú (família,
mestres, polítics) ha d’assumir la responsabilitat que li pertoca.
L’Ajuntament, en la mesura de les capacitats i competències de
l’IME, ha de posar tots els mecanismes al seu abast per evitar el
fracàs educatiu, és a dir: plans d’acollida pels estudiants
immigrants, manteniment dels centres educatius perquè tinguin
la màxima dignitat, creació de noves escoles i
descongestionament de les aules, gestió escolar més compromesa
i àgil, plans educatius d’entorn que facilitin una major integració.
Altres departaments de l’Ajuntament haurien d’analitzar quina
informació i com s’han de transmetre els valors a través dels
seus mitjans de comunicació.
Vicent Garcia i Caurin
Regidor del Grup Municipal de CiU
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Un equip al servei de Mataró
es de l’any 1991, l’any on vam tornar a tenir
representació municipal, el Grup Municipal i la
representativitat del Partit Popular de Mataró no ha
parat de créixer. Enguany podem dir que estem al nivell més
alt mai assolit per un partit de centredreta a Mataró. Algunes
dades: som cinc regidors –els de la fotografia, al seu servei-,
tenim un Diputat al Parlament de Catalunya membre del PPC
de Mataró i, així mateix, el cap del nostre grup al Consell
Comarcal és del PPC de Mataró.

D

Més important encara que això és el nivell de representativitat
que tenim als diferents organismes municipals de la Ciutat
on, en conjunt, formem un equip de més de 40 persones! Això
sense comptar, d’una banda, les persones que treballen des
del partit sense ésser membres de cap d’aquests organismes
i, de l’altra, les persones que col·laboren amb nosaltres sense
cap compromís orgànic, donant idees, suggeriments,
experiències, etc (per cert, no dubtin a fer-nos arribar les seves
a les adreces que consten al peu de foto!). Finalment i sens
dubte fruit de la feina feta des d’aquí, a les darreres eleccions
–europees- a Mataró vam ser la segona força més votada,
superant CIU, de llarg. Més enllà d’alguns clixés que alguns
pretenen realitats, valgui recordar aquí que a les esmentades
eleccions vam ésser segons, amb el suport d’un 19% dels
mataronins.

emblemàtic, però ni de bon tros l’únic d’aquesta tasca, va ser
la realització del nou Passeig Marítim a la zona que va des
del Nàutic cap al Port.
Ara bé, no s’enganyin, el nostre Grup Municipal representa
l’alternativa a l’actual statu quo.
Com és sabut, a diferència d’altres grups –no només els del
tripartit- que tenen més vocació de complement als
socialistes que de canvi, el PPC de Mataró es presenta com
la veritable alternativa a aquests, amb idees i prioritats
pròpies, amb una manera de fer oberta i no acomodatícia,
amb veritable il·lusió per un Mataró millor, que tingui en
compte les reals necessitats de la ciutat i dels mataronins i
que, amb tot respecte i aprofitant la feina feta –que òbviament
n’hi ha de bona, només faltaria després de 30 anys governant
el mateixos!– vol donar el nou impuls que Mataró necessita,
l’empenta dels que realment creiem en Mataró. Vostè pot
participar-hi. Una afectuosa salutació.
David Rovira i Suñé
Cap del Grup Municipal del PPC

Tot el que he dit fins ara no seria, per a mi, massa important
si no fos pel nostre esperit de servei a Mataró. Més enllà de
les legítimes idees que cadascú pot defensar, nosaltres tenim
clar quin és el nostre objectiu principal: un millor Mataró, que
tingui el pes que es mereix al si de Catalunya per la seva
importància i història, més il·lusionant, i on tots ens sentim
orgullosos de dir que som mataronins.
Per aquest motiu, el nombrós grup dels populars de Mataró
comparteix una filosofia: el nostre esforç té com a fita més
important, molt per sobre de qualsevol consigna partidista, el
que sigui millor per a Mataró. Nosaltres treballem a i per
Mataró, sense més límits que els que creiem que són bons per
la ciutat. És per això que, per exemple, en el temps dels
governs Aznar vam pressionar al Govern de Madrid per a
portar l’esforç inversor de l’Estat a Mataró: l’exemple més
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De nou, l’urbanisme
Aquest últim any ha estat exemplificant d'aquesta posada
al dia del territori que diem urbà i que s'ha concretat en els
nous usos dels terrenys situats en el font de mar. Un dels
projectes és el Rengle, on s'ubicaran els edificis del
Tecnocampus, residencial i activitat productiva, i que entra
en la recta final amb l’aprovació del Pla de millora urbana.

ntre l'inici del 2003 i el del 2004 va succeir un fet,
que nosaltres cataloguem d'important, en el govern
de la política urbanística de la nostra ciutat. Mentre
que el PSC va anar a les eleccions municipals amb un
PAUM 2004 expansiu, on es deia que es construiria
habitatge per sobre de l'autopista i faria un parc urbà a les
Cinc Sènies, nosaltres dèiem que no, i que calia treballar
dins del paràmetres i límits urbans establerts en el Pla
General d’Ordenació de 1996.

E

Ara, ja no es contemplen aquests projectes urbanístics
gràcies a l'actiu, tant d'ICV-EUiA com de ciutadans i
ciutadanes que també, col·lectivament, havien expressat
el seu desacord.
El territori que tenim és limitat perquè ho hem volgut i
així ho vam decidir col·lectivament el 1996, amb un model
de ciutat que entre altres coses és curós amb el seu entorn,
que reforça l’espai forestal, l’espai agrícola, la façana
marítima i on el mateix espai urbà garanteix la qualitat de
vida. Tanmateix, les necessitats de serveis a les persones
i dels sectors econòmics han canviat molt en els últims
anys. I és que la societat canvia i amb ella s’ha de posar
al dia també el territori, una feina que no es pot posposar
per així, poder respondre a les necessitats presents i futures
de la societat. És per aquest motiu que les decisions de
canvis urbanístics i cadascun dels passos que requereixen
aprovació administrativa s’han de prendre amb
transparència, informació i debat. És la manera com
nosaltres entenem que s'han de fer les coses.

Tanmateix, hem expressat una preocupació al regidor
d'urbanisme per la ubicació que el Pla assigna als habitatges
amb règim de protecció pública en la zona més propera a
la depuradora. Entenem que caldrà un tractament del sòl
d'equipaments, tant de futurs usos com de l'arquitectura
dels edificis, que tingui una funció molt potent d'unió entre
la gent que visqui en una banda i d'altra del carrer de Cabrils.
Volem un Rengle que aculli els nous sectors productius i
per fer-ho calia canviar el concepte d’espai industrial
tradicional. També és veritat que volem un equipament
fort, el Tecnocampus, que agrupi les dues universitats i que
sigui un espai d’innovació que afavorís el treball entre el
sector públic i el privat i el traspàs de coneixement amb
les empreses. On també hi volem habitatge, comerç, transport
públic, un sector cohesionat i integrat en l’espai urbà, tant
amb el residencial com amb l’industrial del Pla d’en Boet.
Uns criteris que són coincidents amb els nostres socis de
govern però que, a l’hora de plasmar la situació d’aquests
nous usos, tenim discrepàncies. Sabem que no hem de
baixar la guàrdia.

Quiteria Guirao Abellan
Regidora del Grup Municipal d’ICV-EuiA
Consellera delegada de Ciutat Sostenible
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La reforma del mercat
de la plaça de Cuba
necessaris. Les obres es realitzarien sense la necessitat d’instal·lar
un mercat provisional ni aturar l’activitat comercial.
L’actual planta de serveis i magatzems es convertiria en un
aparcament d’una sola planta, realitzant una excavació mínima
per a ampliar aquest espai i encabir-hi fins a 42 places, nombre
petit però suficient per a l’activitat comercial a desenvolupar
segons els estudis realitzats. Es preveu la necessitat d’instal·lar
un muntacàrregues i un ascensor per a clients.

a fa temps que a la ciutat es parla de la necessitat de
reformar l’actual mercat municipal de la Plaça de Cuba; els
seus problemes de climatització, les deficiències
d’organització i el tancament de parades l’han portat a una
progressiva disminució de clients. Des de l’última reforma de
1992 s’han realitzat diferents estudis i projectes, però cap d’ells
ha comptat amb el consens necessari per a tirar endavant. Ja des
de l’inici d’aquest mandat, el govern municipal -a través de
l’Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM) i el seu
president, Toni Civit- va proposar-se treballar des de la
participació per a definir les línies estratègiques del que hauria
de ser el nou mercat de la Plaça de Cuba. Així, es va treballar de
forma continuada amb paradistes, venedors i comerciants fins a
determinar les necessitats i la metodologia de treball. Fruit
d’aquest acord es va encarregar un nou estudi a l’Institut de
Mercats de Barcelona, entitat amb una llarga experiència en la
reforma de mercats a diferents ciutats de Catalunya.

J

Aquest estudi es va presentar a finals del 2005, i inclou l’anàlisi
de l’estructura actual del mercat (instal·lacions, accessos, serveis,
neteja, seguretat); l’anàlisi dels actuals concessionaris i les seves
intencions futures; l’estudi de l’actual oferta de productes,
superfícies, quotes comercials en relació a l’entorn i àrees
d’influència; i una proposta de reforma que presenta un model
comercial determinat per a aconseguir un mercat competitiu,
eficient i atractiu no tan sols per als ciutadans de Mataró sinó
també de fora de la ciutat. La proposta està basada en la necessitat
de construir un aparcament, la introducció d’un operador
(supermercat) i una zona per a un restaurant, mantenint un gran
nombre de les parades actuals i la logística, magatzems i serveis
30

La planta de vendes continuaria amb el mateix format actual
d’illes de parades i passadissos, però es col·locaria un supermercat
a la zona que actualment és menys comercial segons els propis
venedors. Aquest operador no tindria accés des de l’exterior, sinó
que caldria entrar dins el mercat per a accedir-hi, oferint així les
mateixes oportunitats per a tots. Es completa aquesta planta amb
una zona de serveis i els accessos a una planta altell.
També es proposa que la part de sobre del supermercat s’utilitzi
per a la logística i magatzems del propi súper, però també dels
paradistes. Una altra possibilitat és habilitar una zona per a la
venda a l’engrós, ja que aquesta no tindria cabuda a la planta de
vendes. A més, es recomana la instal·lació d’un restaurant per a
completar l’oferta per al client, en una zona amb vistes sobre les
parades del mercat. Es planteja l’opció d’ampliar l’altell pels
laterals si fos necessari. Ara es treballa amb la voluntat de
negociar amb els concessionaris per a arribar a la signatura d’un
acord que permeti encarregar el projecte arquitectònic necessari
per a fer les obres.
Aquesta és una proposta ambiciosa però possibilista, que conjuga
la creació d’un mercat nou, potent i atractiu, amb el manteniment
de l’esperit de mercat tradicional i la continuïtat de la majoria de
les parades. Les molèsties durant les obres serien mínimes i
obriria una bona perspectiva de futur.
Esperem que aquesta sigui la línia correcta i que ens permeti, si
tot va bé, iniciar les obres aproximadament d’aquí a un any, la
qual cosa voldrà dir que per fi tindrem la tan esperada reforma
del mercat de la Plaça de Cuba.
Genís Bargalló i Checa
Cap del Grup Municipal d’ERC

