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EDITORIAL

El Pacte per al desenvolupament
econòmic i social: una aposta pel futur
el maig de 2004 vaig proposar el Pacte per al
desenvolupament econòmic i social de Mataró. Un Pacte
que fos àmpliament debatut i consensuat i que ens marqués
les línies estratègiques a seguir, en els propers anys, per
garantir el nostre futur econòmic i social.
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El març de 2005 tots els grups municipals i els agents
econòmics, socials i veïnals vam signar el document del Pacte.
Es posava en marxa la segona fase del treball, consistent en
l’elaboració del Pla d’actuacions del Pacte. Un conjunt d’accions
concretes i avaluables que han de servir per augmentar la
nostra competitivitat econòmica i la cohesió social de la ciutat.
Han estat mesos d’intens i generós treball, durant els quals
tots els signants del Pacte han aportat criteris i idees a partir
dels documents que vam encarregar a experts en les set línies
estratègiques per desenvolupar: la formació, la cohesió social,
els sectors econòmics tradicionals i els sectors emergents, les
noves tecnologies, el territori i les infraestructures i el model
organitzatiu municipal.
Ara, i després de l’aprovació del Pla d’Actuació pel Ple
municipal i la signatura per part de grups municipals i entitats
representatives de la ciutadania, queda el veritable treball
d’executar les accions previstes, incorporant-les a Pla d’Actuació
Municipal per al 2006 i dotar-les del pressupost corresponent.
Mataró fa un pas decidit per garantir el seu futur. I ho fa de
forma consensuada i amb el suport i compromís dels signants
del Pacte.

Joan Antoni Baron i Espinar
Alcalde de Mataró
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L’Ajuntament destinarà aquest any 2,7 milions
d’euros per ajudar les entitats i associacions
L’Ajuntament incrementa enguany un 5,3% la xifra dels ajuts
econòmics destinats a les entitats i associacions de la ciutat per tal de
contribuir a que desenvolupin les seves activitats. En concret, enguany
es repartiran ajuts per valor de 2.788.922,85 euros a través de tres vies:
la signatura de convenis de col·laboració entre l’administració i les
associacions, l’atorgament de subvencions, i la transferència directa
de diners des de l’Ajuntament a organismes amb participació pública
com per exemple el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
De les tres formules, la més emprada és la signatura de convenis, on
les parts signants es comprometen amb uns objectius comuns i es
reconeixen uns drets i unes actuacions a realitzar. Més de la meitat dels
ajuts econòmics que hi ha pressupostats per al 2006 es concediran per
aquest sistema, un total de 1.426.113,24 euros. Pel que fa a les
subvencions, entre el 6 de febrer i el 3 de març ha estat obert
públicament el termini per presentar les sol·licituds, i està previst que
es reparteixin 473.789,31 euros. La convocatòria de subvencions està
destinada a programes i activitats dels següents àmbits: Benestar
Social, Dona, Ciutat Sostenible, Nova Ciutadania, Participació
Ciutadana, Educació, Joventut, Esports, Cultura, i Civisme i
Cooperació. Finalment, s’han pressupostat 889.020,30 euros per
transferències. A finals de gener, l’Ajuntament va presentar el balanç
dels ajuts corresponents a l’any passat, que van pujar 2.306.221,26
euros. Entre els beneficiaris dels ajuts hi ha unes 212 entitats i
associacions de la ciutat.
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El Servei d'Obres de l’Ajuntament va començar a principis de
febrer l'actuació arqueològica prèvia a les obres de reurbanització
de la plaça del Beat Salvador, el carrer de Magí de Vilallonga i el
tram del carrer de Na Pau comprès entre la plaça del Beat Salvador
i el carrer de la Palma. Tant els carrers com la plaça estan situats
dins del perímetre de la ciutat romana d'Iluro, declarada Bé
Cultural d'Interès Nacional, motiu pel qual es realitza una
prospecció arqueològica abans d'iniciar la reurbanització. Amb
l’actuació sobre aquesta zona, l'Ajuntament relliga el circuit de
vianants entre la plaça Gran i la plaça de Can Xammar, completant
la renovació de tots els vials. Les obres afecten una superfície de
460 m2. El paviment de la plaça i els dos vials tindrà un sol nivell
i serà de granit. Al paviment s'hi podrà llegir el nom de cada carrer,
ja que s'hi posaran lletres de relleu. A més, les xarxes d’abastament
d’aigua i de clavegueram es substituiran, es soterraran els
encreuaments de la xarxa telefònica i s’instal·larà un nou
enllumenat públic. El cost de les obres de reurbanització supera
els 127.000 euros, mentre que els treballs d’arqueologia s’han
adjudicat per un import de poc més de 71.000 euros.
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1. Previsió de convenis, subvencions i transferències per al 2006
2. Les actuacions arqueològiques a l’entorn de la plaça del Beat Salvador aporten
més informació sobre l’antiga ciutat romana d’Iluro
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L’Ajuntament comença l’actuació arqueològica
prèvia a la reforma de la plaça del Beat Salvador
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Mataró subscriu un pacte per planificar el futur
de la regió metropolitana de Barcelona

© AJUNTAMENT DE TERRASSA

El Grup de ciutats de l'Arc Metropolità, del qual forma part
Mataró, la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana
de Barcelona i la Diputació de Barcelona van signar a finals de
gener el Pacte per a la Coordinació dels Governs Locals en l'àmbit
del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, per treballar
conjuntament i planificar el futur de la regió metropolitana.
Aquesta signatura dóna lloc al primer marc estable de relació
entre els governs locals que treballen en l’àmbit metropolità,
coincidint amb la voluntat del govern de la Generalitat de
Catalunya de revisar l'organització territorial i la proposta del nou
Estatut de Catalunya que contempla la figura de les vegueries per
a la divisió dels serveis i per a l'exercici del govern intermunicipal
de cooperació local. Davant d'aquesta situació, les tres entitats
volen treballar conjuntament amb la Generalitat per tal de dotar
el territori de la regió de Barcelona d'una política territorial
consensuada. El Grup de ciutats de l'Arc Metropolità el formen,
juntament amb Mataró, Granollers, Sabadell, Martorell, Terrassa,
Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.
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L’any 2005 es van realitzar 3.137 actes o
denúncies per comportaments incívics
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El Consell de ciutat celebrat el passat 31 de gener va debatre
l'estat del civisme a Mataró, tot coincidint amb la presentació
del balanç de les actuacions fetes en aquesta matèria durant el
2005 i emmarcades en el Pla d'acció per al civisme. Així, l’any
passat es van realitzar 3.137 actes o denúncies, ja sigui a través
de la Policia Local, els Serveis Municipals i Manteniment o el
Servei de Salut Pública. Els casos més repetits van ser els de
consum o possessió de drogues a la via pública, seguits, en
aquest ordre, dels vehicles abandonats, l’excés de soroll en
ciclomotors, els abocaments de residus comercials i industrials
i les molèsties per activitat. En la reunió es va proposar crear
un grup de treball permanent de civisme dins el Consell de
ciutat i que el civisme es tractés en el Congrés d'entitats que
tindrà lloc aquesta primavera.

La pista esportiva del CEIP Tomàs Viñas estrena
grades, nova pavimentació i enllumenat
El passat 9 de febrer es va estrenar la remodelació de la pista
1. Els signants del Pacte per a la Coordinació dels Governs Locals
2. El Pla d’acció per al civisme intentar fomentar les actituds cíviques
3. La pista esportiva del CEIP Tomàs Viñas està situada a la part oest de l’escola
i té unes dimensions de 18x36 m.
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esportiva del CEIP Tomàs Viñas, que ha dut a terme
l’Ajuntament i que ha consistit en una nova pavimentació, la
construcció de grades i la renovació de l’enllumenat.
Aquests treballs responen a la demanda de la comunitat
educativa del centre i han tingut un cost de 74.366 euros.
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El Patronat Municipal de Cultura (PMC) ha presentat a la comunitat
artística de Mataró el projecte de gestió del Centre d’Art Germans
Arenas i Clavell, que determina les funcions, els usos, els espais i
els serveis que oferirà. Així, el Centre es defineix com l'extensió
del Museu de Mataró especialitzada en art, en la seva difusió i en
la promoció de l'activitat artística de la ciutat, i com un equipament
cultural obert i polivalent de titularitat municipal adscrit i gestionat
pel PMC. La seva funció serà programar i organitzar activitats de
caràcter públic i d'interès general relacionades amb l'art, com ara
exposicions, xerrades, conferències, audiovisuals o tertúlies. La
programació del centre tindrà tres eixos bàsics: la difusió de la
pròpia col·lecció, amb especial atenció a l'obra dels germans
Arenas; les exposicions específiques per a la difusió de l'obra
d'artistes locals i nous creadors mataronins, i de l'art jove i emergent
d'abast supralocal, i la col·laboració amb altres entitats i institucions
del sector per generar nous projectes. Les obres de remodelació
d’aquest centre van començar el desembre de 2003 i està previst
que s'inauguri el pròxim mes de juliol.
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El Patronat Municipal de Cultura defineix el
projecte de gestió del Centre d’Art Germans Arenas
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L'Agència Municipal de Suport a l'Associacionisme del Servei de
Participació Ciutadana ha iniciat el programa formatiu 2006 adreçat
a millorar la gestió de les entitats. Els cursos van a càrrec del
professorat del Departament de Gestió de l'Institut de Formació de
la Fundació Pere Tarrés i consten de sis mòduls que incorporen
coneixements de comptabilitat, legislació i fiscalitat, habilitats
directives, disseny i avaluació de projectes, plans de comunicació i
captació de recursos econòmics. La formació és gratuïta i va
dirigida als responsables de les entitats culturals, socials, esportives,
sociosanitàries, d'economia social, de veïns i educatives que tinguin
interès en desenvolupar eines i habilitats de gestió necessàries per
treballar de la manera més eficient possible.
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El Servei de Participació Ciutadana ofereix
formació gratuïta en gestió d’entitats

L’artista mataroní Xavier Ubach dóna
el seu fons d’art a la ciutat
L’artista mataroní Xavier Ubach ha donat el seu fons d’art a
l’Ajuntament, format per 110 quadres, 12 escultures, 18 rajoles de
ceràmica i 1 màquina de filmar super 8/mm. Entre les obres d'art
hi ha firmes de diferents autors locals i catalans, com Alfred Opisso,
Josep Novellas, Emília de Torres o Rovira Brull, a més de pintures
del mateix donant. Està previst que Xavier Ubach també transmeti
els drets inherents a la propietat de les obres, així com els drets de
reproducció, distribució i comunicació pública de les mateixes.

1. El Centre d’Art Germans Arenas es troba al carrer d’Argentona
2. La formació en gestió d’entitats es fa a l’Institut Municipal de Promoció Econòmica
3. Xavier Ubach, amb algunes de les obres donades a la ciutat de Mataró
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Els centres educatius públics concreten les
dates de les jornades de portes obertes
Els centres educatius públics de Mataró
preparen les jornades de portes obertes per
tal que els pares i mares interessats puguin
conèixer des de dins el seu funcionament i
els serveis que ofereixen. Als centres també
s’explicarà quina documentació s’ha de
presentar per formalitzar la preinscripció.
Els instituts d’ensenyament secundari tenen
el següent calendari: IES Thos i Codina,
diumenge 5 de març d’11 a 13.30h; IES
Miquel Biada, dimecres 8 de març de 19 a
21 h; IES J. Puig i Cadafalch i l’IES
Alexandre Satorras, diumenge 12 de març
d’11 a 13.30h; IES Pla d’en Boet, dimecres
15 de març de 19 a 21 h; i l’IES Damià
Campeny, diumenge 19 de març d’11 a
13.30 h. Pel que fa a les escoles bressol, EB
La Riereta, dijous 30 de març; EB
Cerdanyola i EB La Llàntia, dimarts 4
d’abril i EB Tabalet, dimecres 5 d’abril.
L’horari serà de 18.30 a 20 h. Els centres
d’educació infantil i primària: CEIP Josep
Manuel Peramàs i CEIP Menéndez y
Pelayo, dijous 2 de març; CEIP Mataró 1,
diumenge 5 de març; CEIP La Llàntia i
CEIP Angeleta Ferrer, dilluns 6 de març;
CEIP Tomàs Viñas, CEIP Anxaneta, CEIP
Cirera i CEIP Germanes Bertomeu, dimarts
7 de març; CEIP Camí del Cros, CEIP Josep
Montserrat, CEIP Torre Llauder, CEIP
Rocafonda, CEIP Àngela Bransuela, CEIP
Vista Alegre, dimecres 8 de març; CEIP
Camí del Mig, dijous 9 de març. L’horari
serà de 17.30 a 20 h menys el CEIP

8

NOTÍCIES BREUS

Germanes Bertomeu, de 15 a 20 h; CEIP
Anxaneta de 16 a 19 h i el CEIP de Mataró I
d’11.30 a 13.30 h. Al CEIP de Les Aigües cal
concertar directament la visita. Pel que fa a
les dates de preinscripció dels centres
públics, aquestes encara són provisionals
fins que la Generalitat no en publiqui la
resolució. Fins aquest moment les dates són
les següents: educació infantil, primària i
secundària obligatòria, del 21 de març al 3
d’abril; batxillerats i cicles formatius de
Formació Professional, del 15 al 26 de maig;
i l’escola bressol, del 2 al 15 de maig. El
diumenge 26 de març tindrà lloc al nou Parc
Central la 8a diada a Mataró de la Festa de
l’ensenyament públic. La celebració està
organitzada pel Marc Unitari de la
Comunitat Educativa.

A partir del 15 de març es prohibeix
encendre foc als terrenys forestals
Del 15 de març al 15 d’octubre es mantenen en
vigor les mesures de prevenció d’incendis
forestals d’acord a la normativa de la
Generalitat. Així, en tots els terrenys forestals,
siguin o no poblats d’espècies arbòries, i a la
franja de 500 m que els envolta, queda prohibit:
encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat
sigui quina sigui la seva finalitat; llançar
objectes encesos; abocar escombraries i restes
vegetals i industrials de qualsevol mena que
puguin ser causa d’inici d’un foc; llançar coets,
globus, focs d’artifici o altres artefactes que
continguin foc; la utilització de bufadors o
similars en obres realitzades en vies de
comunicació que travessin terrenys forestals.

És important recordar també que durant les
revetlles de Sant Joan i de Sant Pere, a les
urbanitzacions, a les zones forestals o a menys
de 500 m d’aquestes, no es poden llançar coets
ni fer fogueres. Tot i així, el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat pot concedir autoritzacions
especials que cal notificar a l’Ajuntament. En
el cas d’observar una columna de fum o per
alertar sobre l’incompliment d’aquests normes
s’ha de trucar al telèfon 112 o a la Policia
Local al 092.

El sociòleg Sami Naïr farà la conferència
de la Nit de la Solidaritat
La Nit de la Solidaritat, que aquest any
arriba a la seva novena edició, se celebrarà
el proper 7 d’abril al Teatre Monumental.
L’acte està organitzat pel Consell Municipal
de Solidaritat i Cooperació Internacional i
té com objectiu reunir els representants de
les diferents ONG’s i entitats de la ciutat
relacionades amb la solidaritat. En el
transcurs de l’acte, la regidora de
Participació, Cooperació i Dona, M. Rosa
Cuscó, presentarà la memòria de 2005 que
inclou els projectes i les activitats
realitzades durant l’any. L’acte també
comptarà amb la intervenció d’un
representant del Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació Internacional i
finalment el filòsof i sociòleg Sami Naïr
oferirà la conferència “Els conflictes en el
Mediterrani, necessitat de diàleg”. La Nit de
la Solidaritat clourà amb una actuació
musical.

mésmataró

La Llàntia disposarà
de nous equipaments públics

© GLOBAL PM

El barri comptarà amb un centre que tindrà un nou Centre d’Atenció Primària,
un nou aparcament públic, una pista esportiva més gran, un equipament a la
masia de Ca l’Isidre, i una nova zona pública enjardinada i amb comerç.

Imatge virtual del projecte d’equipaments al sector de La Llàntia, a l’entorn del carrer de La Boixa

’Ajuntament va aprovar el 12 de març del 2003 el
Pla Especial de Millora Urbana (PEMU) de La
Llàntia, que consisteix en el disseny d’un conjunt
d’actuacions per tal de millorar la qualitat del barri
modernitzant carrers i dotant-lo de nous equipaments i
zones verdes. L’objectiu és, doncs, solucionar les
mancances d’aquest barri obrer d’autoconstrucció creat
entre els anys 50 i 60 i situat al nordoest de la ciutat, en
una zona plena de pendents i amb molt pocs espais lliures
entre les edificacions.

L

Donat que el conjunt de les actuacions es concentren en
una zona del barri delimitat pels carrers de La Boixa,

Masnou, Teià, Galícia i Verge de Guadalupe, el primer
que ha anat fent l’Ajuntament és anar adquirint sòl i
facilitant a les famílies afectades el reallotjament a la
mateixa zona, en els nous pisos de promoció pública que
estan al carrer de Tiana-La Flor i que l’empresa
municipal Prohabitatge va enllestir al setembre 2004.
El pla de transformació de La Llàntia acaba de donar ara
un salt endavant amb la recent aprovació per part de
l’Ajuntament de projectes importants: el d’urbanització
dels carrers abans esmentats (renovació del sanejament,
enllumenat, paviments i enjardinaments) i el d’una
singular construcció en 3 nivells que contindrà: una pista
9
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juntament amb un local comercial de 496 m2 els
construirà l’empresa pública PUMSA i representaran una
inversió de 2.880.348,67 euros.
Pista esportiva amb grades i vestidors
La nova pista esportiva exterior serà reglamentària, més
gran que l’actual, i comptarà amb grades i vestidors. S’hi
accedirà a peu pla des del carrer Verge de Guadalupe.
Zona d’equipament públic sota la pista
Tindrà uns 1.156 m2 i estarà situada sota la pista
esportiva, però s’hi podrà accedir des de la nova zona
pública que dóna al carrer de La Boixa.

© COMPAGINA

Aparcament públic de 91 places
Tindrà 91 places, tres de les quals per a persones amb
mobilitat reduïda. Quedarà situat sota la zona
d’equipament i s’hi accedirà en vehicle des del carrer de
La Boixa.

La Llàntia ja compta amb un edifici destinat bàsicament al lloguer per a joves

esportiva millor que la que existeix actualment, un espai
d’equipament públic que podria convertir-se en una zona
de petit mercat o similar gestionat en règim de concessió,
i un aparcament públic. Aquesta triple construcció,
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Local comercial privat de 496 m2
Aquest local es destinarà a usos comercials i sorgirà en
construir un edifici de planta baixa i entresol al costat de
l’edifici que conté la pista, l’equipament i l’aparcament.
La coberta d’aquest edifici comercial quedarà a la
mateixa alçada que la pista i formarà part de la zona
pública enjardinada.

© COMPAGINA

Les actuacions a La Llàntia serviran per crear nous equipaments, conservar el patrimoni immobiliari de la zona i millorar les comunicacions

El projecte d’urbanització
Inclou la modernització dels carrers i voreres, la
renovació del clavegueram, la instal·lació del nou
enllumenat, jocs infantils, aparcament de bicicletes,
fonts, papereres i altres serveis, a mes de la supressió de
barreres arquitectòniques i la creació dels corresponents
guals. També contempla la pavimentació i enjardinament de les noves zones verdes i placetes, amb les
seves rampes i escales d’accés. En total, es tracta d’una
inversió 1.867.269,54 euros, que finançarà PUMSA,
l’empresa pública Aigües de Mataró i el propi
Ajuntament.

La rehabilitació de la Masia de Ca l’Isidre
Està prevista la rehabilitació de la masia de Ca l’Isidre per
convertir-la en un equipament més per al barri. Els usos
concrets encara no estan definits.

A banda d’aquests projectes, el Pla Especial de Millora
Urbana també inclou:
El Centre d’Atenció Primària La Llàntia-Via Europa
El CAP serà un nou edifici en la confluència dels carrers
de La Boixa i Verge de Guadalupe, al costat de l’edifici
de la pista esportiva-equipament-aparcament. Al maig de
l’any passat es va signar el conveni per tirar-lo endavant:
l’Ajuntament cedirà els terrenys a la Generalitat, que
construirà aquest equipament sanitari.

L’espai jove del carrer de Teià
Fora d’aquest àmbit però no gaire lluny, concretament als
baixos de l’edicifi d’habitatges de lloguer per a joves del
carrer de Teià que es van estrenar fa un parell d’anys,
l’Ajuntament crearà un nou espai per a usos juvenils de
630 m2. El pròxim 8 de març, a les 19 h, a l’Escola Bressol
de La Llàntia, està prevista una reunió informativa
adreçada als veïns per explicar quan començaran les obres
i com serà aquest local.

Nous edificis d’habitatges de promoció pública
En concret, el Pla preveia 4 edificis nous a la zona: un que
ja està construït al carrer de Tiana-La Flor i que té 6
habitatges(venda o permuta pels afectats). Els altres tres
estaran al carrer d’Alella-La Flor (12 habitatges), al carrer
d’Alella-La Llevantina (12 més) i al carrer de Teià-La
Llevantina ( 6).

CRÒNICA DEL PLE
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Veïns d’uns habitatges protegits
protesten al Ple

Els veïns del número 16 del carrer de Jaume Comas van queixar-se al Ple de l’augment de les quotes comunitàries

ls veïns van ser l’oposició més forta del Ple. Els
inquilins dels 24 pisos protegits del número 16 del
carrer de Jaume Comas i Jo hi van fer arribar les
seves queixes a través de la Candidatura d’Unitat Popular
(CUP) i arran d’una pregunta formulada per CiU. Els
llogaters van denunciar l’ “abusiu” augment de les quotes
comunitàries, que el van atribuir a una “mala gestió” de
l’empresa municipal Prohabitatge i als “defectes
constructius” de l’edifici. “Com pot ser que en tres anys de
funcionament d’aquests pisos, la quota comunitària
mensual (que engloba ascensor, gas, telèfon de l’escala...)
passi de 40 euros el primer any a augmentar un 42% el

E

segon (i pagar 57 euros) i tornar a augmentar un 33% el
tercer any) i pagar 66 euros?”, va assenyalar la portaveu de
la CUP de Mataró, Carme Polvillo, durant la seva
intervenció. “A més a més, es notifica als veïns que hi ha
hagut un error de càlcul en la previsió de la quota
comunitària del període de l’agost de 2004 fins juliol de
2005. Que aquest error de càlcul es quantifica en un dèficit
d’uns 10.237,75 euros, que repartits entre els veïns de
l’immoble toca a pagar 432,20 euros. Per tant, la quota
comunitària puja aquest 2006 els 66 euros més 36 (quantitat
que surt de dividir 432 entre 12 mesos). Els queda un
lloguer protegit?”, preguntava Carme Polvillo davant de la
13
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quantitat de 102 euros mensuals. El regidor d’Habitatge i
president de Prohabitatge, Genís Bargalló, va reconèixer un
“error de càlcul en les previsions de les despeses”, tot i que
va remarcar que la quota comunitària engloba diferents
apartats. L’endemà del Ple, Prohabitatge va fer públic un
comunicat on puntualitzava que els 102,28 euros mensuals
de quota comunitària i de subministrament inclou, entre
altres despeses, el consum de gas comunitari per a les
instal·lacions d’aigua calenta i calefacció, el manteniment
d’ascensor i instal·lacions solars, la neteja d’espais
comunitaris, la taxa de la brossa i l’Impost de Béns
Immobles (IBI).
Tot i així, els inquilins van insistir que la puja recull
conceptes que ningú els ha volgut aclarir. “El que tampoc
podem acceptar és aquesta manca d’explicacions, la
injustificació d’aquests càlculs, i sobretot, el tarannà d’una
empresa municipal que davant la justa demanda
d’explicacions d’uns veïns actua amb prepotència i amb
menyspreu”, va dir Polvillo.
Per la seva banda, Genís Bargalló no va descartar
emprendre accions legals per “restituir l’honorabilitat de la
institució” davant les acusacions dels afectats realitzades a
mitjans de comunicació, on asseguraven haver rebut
pressions.
Un altre dels temes candents van ser els tres plafons
publicitaris –de dos metres d’alçada per un d’amplada- que
l’establiment Actua va instal·lar sense permís a la baixada
de Santa Anna, la plaça de Sant Joan amb Camí Ral i el
carrer de Can Xammar amb plaça de Can Xammar durant
la passada campanya nadalenca. La presidenta de l’Institut
Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM), Alícia
Romero, va anunciar que l’Ajuntament ha multat el comerç
amb 600 euros.
L’anunci va venir arran d’una pregunta de CiU, on es deia
que tot i que finalment es va retirar la publicitat, “va
acomplir el seu objectiu comercial”. El regidor d’aquest
grup municipal Joaquim Fernández va recordar a Alícia
Romero que, per tercera vegada, el Ple tractava un afer
relacionat amb Actua, tot referint-se a la polèmica per la
publicitat de l’IMPEM al catàleg d’hivern de l’establiment
i la publicitat de PUMSA en el fulletó que anunciava la
ludoteca de Nadal de Mataró Centre i Actua.

Mar Loire

mésmataró

Acords de la sessió plenària
del 2 de febrer de 2006
El Ple demana la gratuïtat de la C-32
per als residents de la comarca
Tots els grups municipals van aprovar una moció conjunta
on s’instava a la Generalitat i a la concessionària
d’autopistes ACESA a establir un descompte del cent per
cent en el preu dels peatges de l’autopista C-32. La gratuïtat
es demana per als empadronats a la comarca del Maresme
que la utilitzen els dies feiners i també per als usuaris
habituals. Aquesta moció refonia els textos presentats pel
grup municipal del PP i pel grup municipal d’ERC, que van
ser retirats per presentar una proposta única.

Canvi de l’ordenança fiscal de l’Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
El Ple, per unanimitat, va fer l’aprovació provisional de la
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). Així, els
propietaris dels establiments públics que reformin els locals per
habilitar zones de fumadors en compliment de la nova Llei del
tabac gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de l’ICIO.
La proposta de modificació la va fer el grup municipal de CiU.

El Ple aprova el Pla d’usos de la
platja per a la temporada de 2006
Tots els grups municipals van votar a favor del Pla , excepte
CiU, que es va abstenir perquè no preveu un servei de
ludoteca infantil i de premsa i l’ampliació d’horari de la Creu
Roja. L’alcalde, Joan Antoni Baron, va anunciar que a
principis de maig el Port de Mataró iniciarà el trasvassament
de sorra de llevant a ponent.

Pla d’aproximació i mobilitat
per a vianants i vehicles al Centre
El Ple va aprovar per unanimitat la proposta de resolució del
grup municipal de CiU sobre la realització d’un pla
d’aproximació i de mobilitat per a vianants i vehicles per al
barri del Centre i així afavorir el comerç de la zona. Aquest
pla haurà de fer incís a la banda de llevant de la ciutat, que
engloba els eixos comercials de l’entorn de Can Xammar i
l’Havana.
15
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CONSELL DEL PACTE: 1. Joan Antoni Baron, alcalde;
2. Pilar González Agàpito, en representació del grup
municipal del PSC; 3. Jaume Graupera, en representació
del grup municipal d’ICV-EUiA; 4. Genís Bargalló, en
representació del grup municipal d’ERC; 5. Joaquim
Esperalba, en representació del grup municipal de CiU;
6. Paulí Mojedano, en representació del grup municipal
del PP; 7. Roser Moré, presidenta de la Federació
d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme; 8.
Josep Filbà, secretari general de la Unió de Botiguers;
9. Joan Mora, president del Grup d’Empreses de Noves
Tecnologies de la Informació i la Comunicació del
Maresme; 10. Antoni Graupera, president del Gremi
d’Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme; 11.
José Antonio Alcaide, secretari general de la Unió
Territorial Vallès Oriental-Maresme de la UGT; 12. José
Cachinero, secretari general de la Unió Intercomarcal
del Vallès Oriental-Maresme de CCOO; 13. Santi López,
president de la Federació d’Associacions de Veïns de
Mataró; 14. Alícia Romero, presidenta de l’Institut
Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM);
15. Joan Gil, director de l’Escola Universitària
Politècnica de Mataró; 16. Mar Isla, directora acadèmica
de l’Escola Universitària del Maresme.
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Patrick Beneroso, director d’Alcampo Mataró i Josep Espígol,
president de l’Associació d’Empresaris de Gènere de Punt
de Mataró i Comarca, no van poder assistir a l’acte però
també formen part del Pacte per al Desenvolupament
Econòmic i Social de Mataró.

mésmataró

El Pacte per al Desenvolupament
Econòmic i Social ja és un fet
És fruit del compromís de tots els implicats en el devenir econòmic de la ciutat:
institucions i grups municipals, sindicats, entitats veïnals, escoles universitàries, i
els gremis empresarials, comercials, tèxtils, de l’hosteleria i de les noves tecnologies.
l Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social és el
compromís de tots els sectors econòmics de treballar
plegats per garantir el futur de Mataró, assegurant uns
bons nivells d’ocupació, formació i cohesió social. Com?
Diversificant l’economia local, intentant evitar una excessiva
dependència del tèxtil i apostant per les noves tecnologies i els
serveis a les persones, bàsicament assistencials i turístics.
Aquest compromís era tan sols un repte quan va ser formulat
per primer cop per l’alcalde l’estiu del 2004, però és ja una
realitat. El 31 de març del 2005 els representants del 17 agents
socioeconòmics van signar un primer acord del pacte, després
de mesos de treball i d’haver analitzat una diagnosi feta per
experts, i el passat 23 de febrer no només el van renovar sinó
que van acordar el més important: les accions a desenvolupar
a partir d’ara. Minuts abans de la signatura d’aquest segon
acord, el Ple de l’Ajuntament aprovava per unanimitat acceptar
fer-se’n càrrec de capitanejar l’aconseguiment dels objectius.

E

Mataró ha experimentat en els darrers anys una transformació
econòmica i social sense precedents que es pot resumir en la
següent radiografia socioeconòmica:
· Un creixement demogràfic basat en l’arribada d’immigrants
extracomunitaris des de la segona meitat dels 90. S’aprecia un
cert repunt de la natalitat en els darrers anys. A final de 2005
a Mataró hi ha 119.000 habitants.
· Uns nivells formatius baixos en comparació amb altres ciutats
i una taxa de fracàs escolar superior al 30%. Només el 8,7%
té estudis universitaris, per darrera de la mitjana de la província
(13,9%) i de ciutats com Granollers o Sabadell.
· Un mercat laboral especialment sensible al cicle econòmic:
a mitjans del 2005 la taxa d’atur se situava al 9,5%, per sobra
de la mitjana catalana. A més, el nombre d’empreses i assalariats
i està relativament estancat des del 2001.
· Una crisi i transformació del principal sector productiu: el
tèxtil. Des del 2000 s’aprecia una davallada del sector tèxtil i

© CETEMMSA

La diagnosi de l’estat de la ciutat

El tèxtil ha d’apostar per la innovació i la recerca

una tendència a la diversificació productiva, principalment serveis
a les empreses, a les persones i la construcció.
· Un teixit empresarial de reduïdes dimensions i amb feble capacitat
de lideratge.
Tanmateix, Mataró compta amb aspectes que poden ser valorats
com a punts forts o oportunitats de desenvolupament: una situació
geogràfica en un entorn dinàmic i capital d’una comarca amb
elevat nivell de vida; una força de treball i esperit emprenedor i
diferents institucions ben situades per afrontar els reptes del futur.
En base a aquesta diagnosi, realitzada pel Gabinet d’Estudis
Econòmics i gràcies al de treball de professionals de reconegut
prestigi, els membres del Consell del Pacte acorden focalitzar els
seus esforços en 5 objectius i treballar en 7 àmbits concrets.
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Un model de compromís basat en 5 objectius
1. Potenciar la capacitació de les persones i el desenvolupament
del capital humà.
2. Promoure la integració dels col·lectius més desfavorits.
3. Aprofitar les capacitats generades en benefici de l’activitat
productiva de la ciutat, amb atenció especial a l’emprenentatge,
la innovació i la competitivitat.
4. Assolir una major implicació dels agents i promoure la
concertació público-privada.
5. Consolidar la capitalitat i encaix de Mataró en el seu entorn
territorial, comarcal i metropolità.

El conjunt de les accions que es pretenen tirar endavant es poden
veure agrupades en 7 àmbits de treball: la formació, la cohesió
social, sectors tradicionals, el sectors emergents, les noves tecnologies,
les infraestructures i el territori. A continuació es detallen les
actuacions genèriques més destacades en cada àmbit.
FORMACIÓ: es proposa un pla de xoc contra el fracàs escolar i
adequar l’oferta formativa a les necessitats del mercat, així com
la consolidació i millora dels centres universitaris.
COHESIÓ SOCIAL: cal prestar atenció als efectes de la immigració,
així com aprofitar les possibilitats que aquests col·lectius ofereixen
al teixit social i econòmic de la ciutat. Un altre col·lectiu, el de les
persones grans i amb dependències, poden representar una oportunitat
per a la creació d’ocupació, preferiblement per a dones.
SECTORS TRADICIONALS: per millorar la competitivitat
dels sectors tradicionals cal donar suport al tèxtil mitjançant
assessorament i iniciatives quant a innovació, recerca,
internacinalització i distribució. Pel sector del comerç, l’aposta
són mesures de millora de la mobilitat , la reforma dels mercats
municipals i el Pla de Promoció de Ciutat. Pel que fa a la
hostaleria, la idea és fer cursos d’alta especialització i una
plataforma de projecció gastronòmica. Finalment, pel que fa
a la construcció, es consideren primordials la formació i
reciclatges amb especial atenció a la rehabilitació d’edificis.
SECTORS EMERGENTS: per potenciar els sectors emergents,
Mataró ha de ser entesa com una ciutat de solucions en forma
de serveis a les persones (comercials, lúdics, culturals) i també
de serveis a les empreses.
S’apunta com a repte la possibilitat de construir un pol d’excel·lència
de la indústria audiovisual (televisió i ràdio local), així com un
seguit d’iniciatives perquè professionals de fora puguin viure i
treballar a la ciutat utilitzant l’anglès.
NOVES TECNOLOGIES I INTENSIU EN CONEIXEMENT: És
un dels àmbits on clarament Mataró pot aspirar a tenir una major
dimensió a nivell metropolità, nacional i internacional. Per aquest
motiu, l’aposta més important és el projecte TecnoCampusMataró,
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El Pla d’actuacions

El Pacte proposa la consolidació i millora dels centres universitaris

sobretot pel que representa en l’impuls de la següent cadena estratègica:
desenvolupament de ciència en l’àmbit universitari, captació i aplicació
tecnològica, creació d’empreses mitjançant la Incubadora i, finalment,
transmeten tot això al teixit productiu existent.
INFRAESTRUCTURES: cal una adaptació progressiva de les
infraestructures i del territori per potenciar la capitalitat sense renunciar
a ser una ciutat compacta i mediterrània. En aquest sentit es proposa:
el desenvolupament del front marítim o les intervencions a les rieres
per potenciar-les com a portes d’accés natural al Parc de MontnegreCorredor. Pel que fa a les infraestructures, l’aposta se centra en la línia
de tren orbital i la millora de les connexions amb Girona i el seu aeroport.
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: s’assenyala la necessitat de revisar el
disseny organitzatiu municipal.

Informar-se i participar-hi
El pròxim 22 de març a les 19 h hi haurà un acte públic al Saló de
Sessions de l’Ajuntament on es pretén difondre a la ciutadania què és
i en què consisteix el Pacte per al desenvolupament econòmic i social.
Per altra banda, el document estarà disponible al web municipal
(www.matar.org), des d’on serà possible descarregar-se’l com formular
preguntes o suggeriments.

Seguiment dels acords
Els membres del Consell del Pacte es constitueixen ara en Comitè de
Seguiment, que es reunirà cada 6 mesos per avaluar l’acompliment de
les accions i objectius previstos, així com per valorar la incorporació
de les aportacions que sorgeixin com a fruit del procés participatiu.
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“La força de les associacions
és la suma d’intel·ligència i valors”
Toni Puig va oferir el passat 14 de febrer una conferència en el Centre Cívic
Pla d’en Boet. La conferència portava per títol “Els reptes que les associacions
hem d’afrontar el 2006: a l’entitat, a la ciutat i al món”.

- Per què neixen les associacions?
- “Una associació respon sempre a una necessitat o a un repte
ciutadà (o mundial). Una necessitat que ja es dóna a la ciutat
i que precisa d’una resposta dels ciutadans o perquè volem
que passin coses a la ciutat que en aquests moments no
passen”.

© COMPAGINA

- Què mou a la gent a formar part d’una associació, la
necessitat de canviar la realitat social potser?
- “Moltes coses... potser la primera és la necessitat de canviar
la teva vida, de sentir-te útil... o també hi ha gent que no està
contenta amb els serveis que dóna l’Administració o amb la
feina que desenvolupa en una empresa i necessita una
dimensió més social de col·laboració. D’altres volen treballar
en un projecte més conjunt, més social i compartir els valors
que ofereixen les associacions. Totes les opcions són vàlides”.

Nascut a Callús (El Bages) el 1945, Toni Puig
va estudiar Història de les Religions. Va ser un
dels ar-tífexs de la revista “Ajoblanco”,
publicació de referència durant la transició
política en els anys 70.
És assessor de comunicació de l’Ajuntament
de Barcelona, professor de màrqueting a
l’Institut de Direcció i Gestió Pública
d’ESADE i consultor pel sector públic administratiu i associatiu de Catalunya i
Llatinoamèrica i exdirector de Torre Jussana,
Agència Municipal de Serveis per les Associacions. Ha estat introductor en el món
associatiu a Catalunya de les idees, metodologia i propostes de Peter Druker expert
americà en gestió associativa.
20

- És més necessari la professionalització de les
associacions i menys el voluntariat?
- “El treball voluntari és el treball típic i tòpic de les
associacions. El voluntariat són els col·laboradors propis del
tercer sector. Per tenir un bon voluntariat és necessari que
també hi hagi professionals i així les associacions puguin
desenvolupar millor les seves tasques amb els voluntaris. És
una aberració que hi hagi associacions que només les portin
professionals, no són associacions són empreses encobertes”.
- Les associacions fan bo el refrany “la unió fa la força”?
- “El que sí fa la força és unió amb intel·ligència i amb la
suma d’aquests dos elements es pot aconseguir un projecte
de millora per als ciutadans. Estar junts per estar junts no
porta enlloc. Cal també unió amb valors”.
- Quin és el problema avui dia del tercer sector?
- “Últimament les associacions s’han tornat còmodes i
l’exemple és que no han participat en res en l’Estatut”.

mésmataró

CONVIU MATARÓ

El creixement sostenible de les ciutats
aporta més qualitat de vida
L’Ajuntament fomenta l’estalvi
d’energia i l’ús d’energies renovables
en les seves actuacions
Obrir l’aixeta, encendre el llum, rentar la roba o
escalfar el menjar són accions quotidianes que ens
donen benestar i qualitat de vida però que alhora
suposen un consum creixent dels recursos naturals i un impacte
ambiental. La implantació de les energies renovables i una
major eficiència i estalvi energètic són punts cabdals per al
creixement sostenible de les ciutats i aconseguir d’aquesta
manera municipis amb un entorn més saludable i una major
qualitat de vida.

O

El desenvolupament sostenible de les ciutats està en mans de
l’Administració i també dels ciutadans i ciutadanes.
L’Administració ha de tenir un paper exemplificador tant amb
l’ús que en faci de les energies renovables i de l’estalvi
energètic com en fomentar en la ciutadania una consciència
cívica en l’ús de les energies i promoure alhora el seu paper
actiu. En aquest sentit, l’Ajuntament fomenta en el seu dia a
dia l’estalvi d’hídrics i energètics i l’ús d’energies renovables.
Pel que fa a l’enllumenat, el 2005 es va aprovar una auditoria
energètica que permetrà aconseguir un estalvi anual d’un 12%
del consum elèctric. Quant a l’aigua, a l’estiu es va reduir en
un 38% l’aigua del reg i es van distribuir més de 6.000
mecanismes per a l’estalvi d’aigua a les llars. A més, el 2005
l’Ajuntament va aprovar l’ordenança municipal sobre la
captació d’energia solar.
Aconseguir construccions sostenibles també és un objectiu
de l’Ajuntament. Així, per exemple tenen instal·lacions de
plaques fotovoltaiques l’edifici d’habitatges de promoció
pública del carrer de Teià, la Biblioteca pública Pompeu
Fabra, el dipòsit d’aigua potable de la ronda de Roca Blanca
i les pèrgoles de Vallveric que produeixen energia elèctrica.
El tub verd, per la seva banda, aprofita calors sobrants
d’instal·lacions ambientals i els distribueix com a energia
tèrmica. El compromís de Mataró amb la sostenibilitat es
troba recollit en les línies estratègiques del Pla d’acció
ambiental de l’Agenda 21.

Consells d’estalvi energètic
Aprofitar al màxim la llum i l’escalfor del sol.
Aïllar bé la casa.
Instal·lar bombetes de baix consum.
Apagar els aparells elèctrics, no deixar-los en “stand-by”.
Triar electrodomèstics d’alta eficiència energètica.
Mantenir la temperatura adequada:
a l’hivern de 19 a 20ºC, a l’estiu al voltant de 25ºC.
Utilitzar energia solar per obtenir aigua calenta i calefacció.
Tapar les olles quan cuinem i ajustar el foc.
Optar per la dutxa en lloc del bany.
Instal·lar reguladors de cabal a les aixetes.
Instal·lar cisternes de doble descàrrega.
Regar a primera hora del matí o del vespre.
Utilitzar el transport públic, la bicicleta o anar a peu.
Compartir el cotxe www.compartir.org/mataro
Utilitzar biodièsel com a combustible del vehicle.

1. Les plaques fotovoltaiques del dipòsit d’aigua de la ronda de la Roca Blanca
produeixen energia elèctrica
2. El creixement sostenible dels municipis també depèn dels ciutadans i ciutadanes
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La Trobada de ciència-ficció
de Mataró arriba a la desena edició
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En el marc del certamen s’atorgaran els IX Premis Manuel de Pedrolo,
ciutat de Mataró de narrativa de ciència-ficció, que aquest any compten
amb dues categories diferents: novel·la curta i relat.

Imatge identificadora de la X Trobada de Ciència-Ficció

el 8 al 12 de març tindrà lloc la X Trobada de ciènciaficció a Mataró, organitzada pel Patronat Municipal
de Cultura i una comissió específica integrada per
científics, escriptors i aficionats al món de la ciència-ficció.
El tema central d’aquesta edició girarà al voltant de la robòtica
i alhora commemorà els 50 anys d’una pel·lícula clàssica de
ciència-ficció, “Forbidden Planet” de Fred M. Wilcox (9 de
març al Teatre Monumental. V.O.). El gruix del programa,
que es farà a Can Palauet el cap de setmana de l’11 i 12,
oferirà xerrades sobre la ciència-ficció juvenil, els robots,
cyborgs, clons i androides, el tractament del gènere al cinema,
l’estat actual de la recerca robòtica o la sociologia
mediambiental de la ciència-ficció. També hi haurà una taula
rodona entorn l’obra de l’escriptor Àngel Torres Quesada, un
dels millors i primers escriptors espanyols del gènere, la

D

presència del qual també està prevista. En el marc d’aquest
certamen també es farà la primera assemblea de la Societat
catalana de ciència-ficció i fantasia, entitat que s’ha constituït
no fa gaire administrativament i que presentarà als assistents
els seus objectius.
La Trobada clourà amb l’entrega dels IX Premis Manuel de
Pedrolo, ciutat de Mataró de narrativa de ciència-ficció, en les
categories de novel·la curta i de relat. Les narracions
guardonades seran editades dins l’única col·lecció de ciènciaficció que hi ha en llengua catalana, de Pagès Editors. Està
previst que a l’acte hi sigui present Adelais de Pedrolo, filla
de l’escriptor que dóna nom al certamen.
Per informació: http://www.cultura.mataro.org/trobadacf
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Ciutat cívica,
ciutat per viure
l civisme, un repte
L’objectiu de l'Ajuntament per impulsar el civisme
a la ciutat té quatre vessants: educació, sensibilització,
la reparació dels danys provocats pels actes vandàlics i,
finalment, l’activitat sancionadora o reparadora. La majoria
de ciutadans som conscients dels perjudicis que provoquen
certes accions com les pintades a les parets, l’abandonament
de vehicles a la via pública i un llarg etcètera. Malgrat tot,
hi ha una petita minoria de ciutadans que no ho entén i això
ens perjudica a tots. És aquest el motiu pel qual es va posar
en marxa l’Ordenança pel Civisme.

E

Quan l’educació i la sensibilització no funcionen
L’Ordenança, junt amb altres normes, pretén ser un contracte
de bona ciutadania. Qui no ho respecti, ja sap el que li
espera. Els actes o denúncies durant el 2005 han estat 3.137,
fets a través de diferents serveis de l'Ajuntament. Els motius
més habituals de sanció són la possessió o consum de
drogues a la via pública (sovint, el nucli del segrest de
l'espai públic que volem combatre), fins l'abocament de
residus, l'abandonament de vehicles, les molèsties per soroll,
les defecacions (animals i humanes), les pintades o els
insults. Malgrat tot, en cas d’infracció lleu, les sancions
econòmiques poden ser commutades per altres tasques
alternatives. El fet que les administracions públiques
governades per l'esquerra prenguin partit pels límits (incloses
la Llei del Tabac o el carnet per punts), trobo que és una
gran oportunitat per demostrar que certes obligacions
cíviques no tenen res a veure amb ser de dretes o d’esquerres,
sinó de ser o no ciutadans.

Quadre sancionador de l’incivisme a Mataró

El Consell de Ciutat implicat en el civisme
Recentment els membres del Consell de Ciutat van debatre
la situació del civisme a la ciutat, els avenços que s’han
produït i què es podria millorar. Van fer un seguit de
suggeriments que poden ser incorporats, si s’escau, al Pla
d'acció per al Civisme. És una gran oportunitat.
L'Alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, impulsors
de l'Ordenança de Civisme. L'objectiu de l'Ordenança de
Civisme, una ciutat per viure-hi. Quadre sancionador de
l'incivisme a Mataró
Ramon Bassas i Segura
Portaveu del Grup Municipal Socialista
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Dret a un habitatge digne

espon a una voluntat de justícia social aconseguir que tots els
ciutadans i ciutadanes, que totes les famílies, puguin gaudir
d’habitatge digne, com a bé que és de primera i essencial
necessitat. L’habitatge constitueix la cel·la que acull en el seu
interior la llar, com a element embrionari d’una societat urbana, d’una
bresca que creix seguint criteris racionals de repetició geomètrica.
Entenc que hem de concebre l’habitatge com a element definitori de
tot el seu entorn, dels espais lliures, els vials, els equipaments..., per la
raó fonamental que l’habitatge acull el que és més important i
essencial per a una societat urbana: les persones que hi viuen. És
necessari que l’entorn urbà sigui una prolongació d’aquests habitatges,
de les llars. És necessari crear una interacció entre els valors positius
que s’adquireixen a les llars per transmetre’ls al nostre entorn. Resulta
absolutament discordant l’existència d’habitatges amb mancances
d’espai, d’accessibilitat, de lluminositat o salubritat en àmbits urbans
dotats d’amplis vials, grans zones verdes i moderns equipaments, de
la mateixa manera que tampoc seria concebible a l’inrevés: l’existència
d’uns habitatges espaiosos i dotats de les més modernes prestacions
en una zona que presenti mancances d’espais lliures, de vials i
equipaments. Certament no vull dir amb això que des del recolliment
d’habitatges molt humils hagin sorgit grans valors, ni que en absolut
aquesta situació, estrictament física, hagi desmerescut la qualitat
humana de les persones que hi viuen, ans al contrari. Molts hem patit
les condicions arquitectòniques imposades en la disbauxa urbanística
dels anys 60 i 70, i així, des de la penombra de l’habitacle llòbrec
hem somniat en un futur millor. L’acció política que comporta
l’elaboració d’un Pla d’Habitatge pel nostre municipi, i que tingui
com a finalitat fer una previsió del creixement que experimentarà la
nostra ciutat en nombre d’habitatges, és indubtable que haurà de tenir
en compte les previsions del vigent Pla General d’Ordenació Urbana
i també les possibles modificacions puntuals que sobre el mateix es

R

puguin dur a terme en un futur. Però tampoc podem deixar de banda la
previsió de les tendències socio-econòmiques que experimentarà la
nostra ciutat. Les previsions actuals apunten vers la integració de
l’habitatge en un entorn en que l’activitat econòmica que tindrà més
preponderància es centrarà en les empreses de serveis i tecnològiques,
en detriment de les activitats industrials més tradicionals com el tèxtil.
S’està apostant per un model urbanístic d’integració i coexistència en
espais més o menys delimitats, de l’habitatge i les indústries
tecnològiques de petit format i serveis. Des del meu punt de vista crec
que resulta massa precipitat apostar només per aquest model doncs, com
ja han apuntat diversos experts economistes, resulta contraproduent que,
en tots els grans municipis de Catalunya, proliferin els parcs tecnològics,
copiant-se del que fa el veí del costat, i tolerant que la indústria vagi
desapareixent. No sabem de ben segur que en un futur siguin necessaris
tants parcs tecnològics, ni si a nivell europeu o mundial podrem assolir
un grau de competitivitat acceptable en aquest àmbit. Entenc que s’hauria
d’establir una variable proporcional entre el creixement econòmic de la
ciutat amb la corresponent demanda de llocs de treball i la construcció
de nous habitatges, a fi d’integrar els ciutadans en un mateix entorn d’ús
residencial i de l’activitat laboral i empresarial, amb dotació dels
equipaments públics i privats necessaris. Aquest creixement del nombre
d’habitatges hauria d’absorbir només d’una manera limitada i controlada
l’excessiva demanda d’habitatge per part de persones que provenen de
poblacions més pròximes a la ciutat de Barcelona i àrea d’influència per
a establir-hi la seva residència, però mantenint el seu lloc de treball fora
de la localitat de Mataró, provocant així l’efecte de la “ciutat dormitori”,
al qual ja hem fet referència en múltiples inter-vencions i discursos. Amb
això vinc a dir que la ciutat hauria de créixer en nombre d’habitatges
només fins el límit i proporció en que creiem oportú i necessari que
creixi, doncs haurem de ponderar també què és el que més convindrà
pel creixement econòmic del municipi. Serà inevitable impedir el
creixement en nombre d’habitatges atenent a les previsions que ens
marca actualment el Pla General d’Ordenació Urbana, però crec que
seria ja massa agosarat, i fins a cert punt fruit d’una política poc previsora
permetre, a més a més, successives modificacions puntuals del Pla
General requalificant el sòl per a respondre a aquesta demanda externa
d’habitatge sense ponderar adequadament què és el que veritablement
convé al nostre municipi. Podem fer que la bresca creixi fins a límits
insospitats, reproduint cel·les que acullin el desenvolupament larvari, però que al final no ens quedi espai, no ens quedin cel·les a la bresca per a
guardar-hi el pol·len i la mel.
Antoni Valls i Pou
Regidor del Grup Municipal de CiU
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La immigració a Mataró
tot a la bona voluntat i a les paraules boniques. Per una
banda, hem de tenir clar que si obrim les portes a tothom,
empadronem els sense papers i els donem drets com els que
estan aquí regularment, ens haurem d’enfrontar al dilema de
reduir els beneficiaris de les prestacions socials, educatives i
sanitàries –el que implica concentrar-les en els de menys
renda, que normalment són els immigrants- o bé incrementar
la despesa pública i, per tant, la pressió fiscal.

l procés de regularització extraordinari que va posar en
marxa l’any 2005 el govern socialista, ha deixat fora
una quantitat estimable d’estrangers que, o bé no s’han
pogut acollir al procediment per no complir els requisits,
o bé se’ls ha denegat la sol·licitud per part de l’administració.
Aquests immigrants, com és lògic, tornen a estar en situació
d’il·legalitat.

E

A més, continuen arribant immigrants al país, convençuts de
que en poc temps hi haurà un altre procés de regularització.
A Mataró, en cinc anys, la població d’immigrants s’ha més que
quadruplicat. Hem passat de quatre mil l’any 2000 (el 3,9 %
de la població), a quasi disset mil a 2005 (el 14% de la
població). Però la concentració territorial dels estrangers a la
nostra ciutat no és uniforme. Hi ha barris a on supera amb
escreix el 30%, i en alguns sectors el 50%. El Partit Popular
de Catalunya ha incidit sempre en la necessitat de que des dels
poders públics s’insisteixi en una clara política de drets i deures
iguals per a tothom. I això vol dir que s’han de demanar als
immigrants unes obligacions (les mateixes que a tothom) en el
sentit de respectar unes normes de convivència i que participin
en els impostos, donat que gaudeixen, com tots, dels serveis
socials. I també han de respectar el país que els acull i el seu
sistema de vida. I des de l’administració no s’han de tenir
complexes en incidir en alguns fenòmens que tenen lloc, com
la dels “pisos pastera”, on s’amunteguen moltes persones
vivint en condicions degradants i que poden donar lloc a
conflictes socials. A Mataró, concretament, hi ha més de quatre
mil persones que viuen en aquestes condicions
d’amuntegament (quasi be el 4% de la població). Per
solucionar aquestes qüestions s’ha d’actuar. No podem fiar-ho
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Els ajuntaments “progressistes”, el de Mataró entre ells, han
facilitat fins ara la inscripció al padró de totes les persones
que viuen al terme municipal. Per això, no és casual que la
majoria d’immigrants que entren a la Unió Europea ho facin
per Espanya. No hi ha cap altre que els doni tantes facilitats
per aconseguir tard o d’hora papers de residència. Però així
no és pot seguir. Tancar els ulls és el camí més recte per obrir
les portes als conflictes i a la xenofòbia. Necessitem
polítiques valentes, més enllà de dretes i esquerres, per fer el
que ja s’hauria d’haver fet fa temps. Lluitar activament contra
el fenomen de la immigració il·legal. Entre altres mesures,
això implicaria l’exigència de passaport o permís de
residència per donar-se d’alta al padró municipal, intensificar
la creació de cursos de formació en els valors cívics de la
nostra societat dirigits sobretot a immigrants adults, més
presencia policial als nostres barris, i combatre amb fermesa
el fenomen dels “pisos pastera”, amb inspeccions que puguin
certificar aquestes situacions, i no permetent ni
l’empadronament ni el reagrupament familiar quan es
comprovi. Aquesta és la responsabilitat que els ciutadans de
Mataró, que han de ser la nostra primera prioritat, demanen
del govern municipal. Salvant les distàncies, hem de prendre
nota del que va passar a França per prevenir el que no volem
que passi a Mataró. Més tenint en compte que,
malauradament, l’economia espanyola sembla entrar en
rendiments decreixents.

Paulí Mojedano Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC
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Obrim espais

Dissabte 4 de febrer el nostre grup municipal va
assistir a un acte a l’Escorxador per parlar sobre els
equipaments planificats pel govern en aquest sector de la
ciutat i que han de convertir el que fins ara és un espai
tancat en un espai obert al lleure i la cultura. Hem de ser
capaços de situar els serveis que la ciutat necessita allà
on més i millor puguin contribuir a la cohesió social i
territorial de la ciutat. Exemples reconeguts a la ciutat
-com ara la biblioteca Pompeu Fabra- posen de manifest
l’èxit d’aquestes polítiques de redistribució territorial i
les importants conseqüències que tenen sobre la distribució
equitativa dels serveis. Al nostre grup municipal creiem
que cal continuar treballant en aquesta direcció, perquè
garanteix una ciutat més justa. En el transcurs de la jornada,
en Jaume Graupera, regidor de cultura, va explicar les
possibilitats de la nova biblioteca, actualment en fase de
projecte en el govern municipal, i les que pot obrir a la
zona la nova seu social de la colla castellera Capgrossos
de Mataró, En Josep Comas, regidor d’educació, ens va
ensenyar les dependències, ara en obres, de la nova l’Escola
Bressol, i en va detallar l’estructura i el funcionament.
L’Escorxador, aprendre del passat
La intervenció a l’Escorxador ha de mantenir el seu
caràcter de patrimoni històric de la ciutat, perquè és un
exemple que recull una forma de fer arquitectura i
d’entendre l’espai de treball entesos com un tot funcional
basat en les teories higienistes i racionalistes de fa cent
anys. Aquest espai ja va ser, quan va ser construït, pioner
d’altres edificis d’arreu del país. Cal que el projecte de la
segona biblioteca pública de Mataró mantingui aquest
caràcter d’exemple i referència per a altres ciutats, per ser
fidel a la línia renovadora i progressista que al seu moment
va suposar el nostre vell escorxador.
Rocafonda i el Palau, a la llei de barris
A la visita també vam abordar temes urbanístics de l’entorn
més immediat com és el projecte de Millora Urbana de
Can Gassol, en què la participació ciutadana ha tingut un
pes rellevant alhora de definir el futur del sector, i de la

millora dels carrers i de l’espai públic del barri del Palau,
que acaba de començar la seva execució. En tancar l’acte,
els presents van expressar la seva voluntat per fer tot el
possible perquè els barris de Rocafonda i el Palau accedeixin
a la tercera convocatòria de la Llei de barris. Cal dir que
el paper del nostre grup ha estat determinant perquè el
govern de la ciutat decidís presentar-se a aquesta
convocatòria, amb uns objectius en fase de determinació,
que han de ser ambiciosos i treballats amb els ciutadans i
les ciutadanes.
Les activitats previstes del grup municipal d’ICV-EuiA
La posada en marxa de la pàgina web (www.ic-v.org/mataro)
ha significat un pas endavant per impulsar el treball participat
del grup municipal. Amb ella s’obre un canal de comunicació
directe amb tots i totes les interessades en participar i/o
estar informats de les activitats, debats i fòrums que
impulsem. Així, ben aviat ens trobareu a Cerdanyola i a la
Llàntia, o parlant en diferents taules de treball sobre
educació, salut, participació, comunicació i urbanisme.
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blioteca, escola bressol i local social d’utilitat
pública

Quiteria Guriao Abellan
Regidora del Grup Municipal d’ICV-EuiA
Consellera delegada de Ciutat Sostenible
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Hem salvat Cabanellas
afectats per malalties mentals i s’emmarca dins les polítiques
socials empreses pel consistori. En aquest mateix àmbit, no
podem oblidar la tasca que des de fa anys realitzen la Fundació
Maresme o l’Associació de Familiars de Malalts Mentals del
Maresme. Cal que seguim treballant en aquesta línia, per
aconseguir que d’altres edificis com l’escorxador o Can Marfà
acabin tenint també un ús social.
Maria Rosa Cuscó
Regidora del Grup Municipal d’ERC

BREUS

principis de gener, l’alcalde de Mataró, Joan Antoni
Baron, amb el director del Servei Català de la Salut,
Carles Manté, i mossèn Joan Barat, en representació de
la Fundació Cabanellas, signaven un protocol de
col·laboració on es marquen les bases per fer de la Llar
Cabanellas un centre de salut mental. D’aquesta manera, el
conegut edifici, que des de l’any 2000 romania tancat, acollirà
la Unitat Polivalent del Maresme, un equipament sociosanitari
d’atenció a malalts mentals crònics, a partir de l’any 2008.

A

Des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana ens alegrem
enormement d’aquest acord, que significa un pas més en el
progrés i la cohesió social municipal que els tres partits de
l’Executiu vam agafar com a compromís el juny del 2003. Ja en
el programa electoral amb què vam presentar-nos a les darreres
eleccions municipals, ERC ens comprometíem a impulsar “la
creació d’un hospital psiquiàtric a l’antiga Llar Cabanellas”, com
un pas endavant en l’atenció de la salut mental a la ciutat.
L’acord sobre Cabanellas és, també, una resposta a una
demanda ciutadana, ja que la Plataforma Ciutadana per
Cabanellas va recollir més de 3.500 signatures defensant el
manteniment de la qualificació d’equipament comunitari
sanitari-assistencial per a l’edifici. A més, com tothom sap, el
protocol manté la finalitat per la qual la Llar Cabanellas va ser
donada a la ciutat: fa 140 anys, el propietari original de la finca,
Antoni Martí Cabanellas, va demanar en el seu testament que
la finca es destinés a les persones més necessitades. La creació
d’aquest centre de salut mental significa, doncs, un pas més en
la línia d’atenció d’un col·lectiu desafavorit com és el dels
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ERC ha proposat que l’ajuntament s’adhereixi a la campanya
ciutadana impulsada per la Plataforma pel Dret a Decidir
ERC va presentar una moció per tal que l’ajuntament s’adherís
a la Plataforma pel Dret de Decidir, campanya ciutadana
constituïda per més d’un centenar d’entitats de Catalunya.
Aquesta campanya que va tenir com a acte central la celebració
d’una gran manifestació unitària a Barcelona el dissabte 18 de
febrer, tenia entre els seus objectius la defensa de la proposta
d’estatut aprovada pel Parlament de Catalunya i els drets del
poble català. La moció presentada, guardava sentit i coherència
amb la moció aprovada en el ple del passat octubre, on es
donava suport a la proposta d’estatut aprovada pel Parlament
com també a les campanyes cíviques i institucionals que es
puguessin organitzar en suport d’aquell estatut. El Grup
Municipal d’ERC entenem que el nou Estatut ha de contemplar
un canvi en el sistema de finançament que doni autonomia a la
Generalitat de Catalunya per exercir de forma suficient una
acció de govern progressista i amb voluntat social, com també
el reconeixement legítim de Catalunya com a Nació.
ERC promou el consens municipal per reclamar la gratuïtat
del peatge de la C-32 pels residents a la comarca
El Grup Municipal d’ERC va presentar una proposta de
resolució tant per consensuar les alternatives tècniques i de
finançament pel trasllat de la N-II i la seva reconversió en via
urbana, com també per reclamar la gratuïtat del peatge de la C32 pels residents a la comarca. La proposta original d’ERC,
va ser substituïda per una moció conjunta, aconseguint així
l’aprovació per unanimitat del ple.
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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)
SEGURETAT I ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
- Urgències. Tel. 112

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
Tel. 93 757 44 04

- Urgències sanitàries. Tel. 061
- 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. 112
- Cos Nacional de Policia. Av. de la Gatassa, 15. Tel. 091
- Creu Roja Mataró. C. de l’Energia, 11. Tel. 93 741 02 25
- Hospital de Mataró. Ctra. de Cirera, 230
Tel. 93 741 77 00
- Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.
C. de Sant Pelegrí, 3. Tel. 93 741 91 60

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

- Agència d’Atenció a la Gent Gran i a les Persones
amb Dependència. C. de Cuba, 47. Tel. 010*

TRANSPORTS

- 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

- 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

- Teatre Monumental. La Riera, 169
- Museu de Mataró. El Carreró, 17
- Can Palauet. C. d’en Palau, 32-34
- Espai F. C. Nou, 11
- Can Xalant. Centre de creació i pensament contemporani.
C. de Francesc Layret, 75.
- Biblioteca Pública Pompeu Fabra. Pl. d’Occitània s/n

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
31

