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EDITORIAL

89.3 Mataró Ràdio
l passat dia 11 de setembre va començar a emetre
l’emissora municipal. Una vella demanda ciutadana,
que ara s’ha pogut fer realitat. Podeu seguir el pols i
l’actualitat de la ciutat sintonitzant Mataró Ràdio, al 89.3 de
la FM.

E

Neix Mataró Ràdio amb la finalitat de ser l’emissora de la
ciutat i dels ciutadans i ciutadanes. Proximitat, participació i
democràcia són els pilars fonamentals de la ràdio municipal.
Proximitat, perquè és una ràdio que parla de les coses que ens
passen als mataronins i mataronines. Participació, amb una
programació compartida amb moltes entitats que ja tenen el
seu propi programa. Democràcia, perquè volem una ràdio que
informi lliurement, amb rigor, professionalitat i veracitat i on
tothom pugui expressar les seves opinions en un marc de
respecte. Mataró Ràdio ha de servir per vertebrar la ciutat, per
la cohesió social i com a element d’identificació ciutadana.
Mataró Ràdio és també part de l’aposta tecnològica que estem
fent a Mataró i que ha de permetre consolidar les noves bases
econòmiques de la ciutat.
Amb la posada en funcionament de Mataró Ràdio hem avançat
en el desenvolupament del Pla de Comunicació de l’Ajuntament.
Ara fa un any vau començar a rebre, a casa vostra, aquest
butlletí municipal. Durant aquest temps, Més Mataró ha anat
informant, amb rigor, dels acords i realitzacions dels òrgans
de govern de l’Ajuntament i de les actuacions que s’anaven
fent.
Espero que hagi estat útil, i conjuntament amb la resta de
mitjans de comunicació de la ciutat, us hagi permès estar millor
informats dels assumptes municipals.

Joan Antoni Baron i Espinar
Alcalde de Mataró
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NOTÍCIES

El Patronat Municipal de Cultura i el Servei d’Obres de l’Ajuntament
han presentat els estudis que defineixen com es convertirà en museu
l’antiga fàbrica tèxtil de Can Marfà, un edifici de titularitat municipal
que està catalogat i està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. El
projecte dissenya sis àmbits temàtics, distribuïts en les dues naus de
tres plantes que tenen més valor arquitectònic i que es restauraran
íntegrament. Els eixos seran: d’Iluro a Mataró: territori i ciutat; Dones i
homes: la gent; Veles i Motors: Producció, transport i comerç; Comfort
i sistemes de producció; Mites, creences i tradicions; i l’aventura del
gènere de punt. Aquestes dues últimes temàtiques seran les que primer
es podran visitar, ja que el museu s’anirà construint per fases,
bàsicament perquè la inversió s’anirà realitzant per anys, ja que puja
uns 13 milions d’euros. A la primavera del 2007 podrien començar les
obres amb l’enderroc dels mòduls de Can Marfà que no estan catalogats
i que implicaran el trasllat de l’Escola d’Adults. A la llarga, Can Marfà
acollirà tots els fons del Museu de Mataró que ara estan a Can Serra.
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La rehabilitació de Can Marfà permetrà fer-hi
un gran museu amb sis àmbits temàtics
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Prop de 14.000 ciutadans de Mataró viuen amb un cert risc d’exclusió
social o necessiten el suport de l’administració o d’entitats ciutadanes
per viure. Entre aquestes persones hi ha els 900 beneficiaris del
Programa d’Inserció i Renda Mínima (PIRMI), i algunes famílies
monomarentals, persones soles amb pocs recursos per tirar endavant
en condicions òptimes. La problemàtica s’agreuja si aquests col·lectius
es veuen afectats per problemes amb la salut, addiccions, malalties
mentals, situacions d’atur o trencaments familiars. Per aquest motiu,
l’Ajuntament va presentar el mes passat el Pla de Promoció Social
2006-2010, que té com objectiu impulsar la cohesió social i la
solidaritat de la ciutat, fomentant la participació i el treball en xarxa.
Hi estan implicades 14 entitats, a més de serveis i empreses municipals.
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El Pla de Promoció Social lluita en xarxa
contra la pobresa i l’exclusió

La masia de Can Trissac es converteix en la seu
dels canaricultors i els columbòfils de Mataró
El 24 de setembre es va inagurar la rehabilitació de la masia de Can
Trissac de Dalt, al carrer de la Repuntadora, dins el polígon industrial
Les Hortes del Camí Ral. L'Associació Colombòfila i a l'Associació
de Canaricultura de Mataró traslladen la seva seu a aquest equipament, que ha condicionat l’empresa municipal PUMSA. La masia té
una superfície de 312 m2 i originàriament era una casa de suport a
l’explotació de conreus que havia quedat fora d’ús i estava força
degradada. Les obres han costat més de 150.000 euros i han consistit
en arranjar elements estructurals, forjats, parets i façanes.

1. Imatge virtual de la rehabilitació de Can Marfà.
2. El centre d’acollida del carrer de Sant Simó és un dels recursos del Pla de
Promoció Social.
3. La inauguració de la masia de Can Trissac va comptar amb una volada de coloms.
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La Residència Municipal Sant Josep
estrena un centre de dia per a gent gran

© AJUNTAMENT DE MATARÓ

La residència municipal Sant Josep ha estrenat al setembre un centre
de dia per a gent gran, amb una capacitat de dotze places. Aquest
servei permet que les persones grans amb diferents graus de
dependència siguin ateses de dia per personal professional, mentre
que de nit continuen vivint al seu domicili habitual. El centre està
obert de 9 a 18 h, de dilluns a divendres, i es pot optar per una estada
diària sencera o bé per mitja jornada. D’entre els serveis que s’hi
ofereixen al centre de dia hi ha la manutenció, l’atenció geriàtrica,
l’estimulació física, cognitiva i relacional i la dinamització
sociocultural. La residència municipal va ser rehabilitada totalment
l’estiu del 2003 i té 62 places per a gent gran amb diferents graus
d’autonomia que es queden a dormir a l’equipament.
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L’Oficina de Turisme ha atès 11.659 visitants
aquest estiu i 518 persones han fet rutes guiades
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L’Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM) ha presentat
el balanç de les accions que s’han dut a terme aquest estiu dins del
Pla de promoció de la ciutat. Les estadístiques de funcionament de
l’Oficina de Turisme, instal·lada durant tot l’any a la planta baixa de
l’Ajuntament, i dels dos punts d’informació que han estat situats
estacionalment al passeig Marítim i al centre comercial Mataró Parc,
són un indicador de l’augment dels visitants a Mataró. Entre el 24 de
juny i el 12 de setembre s’han registrat 6.748 consultes i s’han rebut
en conjunt 11.659 visitants. Un 85,7% de la gent que ens visita és de
nacionalitat espanyola i un 14,3% són estrangers. Un 61% dels
usuaris han estat residents de la pròpia ciutat, que s’han interessat per
algun producte o servei turístic, un 29% eren persones que estaven
de pas i un 5,3% eren turistes que s’allotjaven o pernoctaven a
Mataró. La informació més demandada ha estat un plànol de la ciutat
i informació sobre festes i esdeveniments i 518 s’han apuntat a alguna
de les rutes guiades o han sol·licitat el servei d’audioguies, que és
gratuït i amb el qual es poden conèixer 20 punts d’interès patrimonial.
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El camp municipal d’esports del passeig de
Carles Padrós compta amb nova gespa artificial
El camp municipal d’esports del passeig de Carles Padrós va estrenar
3

1. El nou centre de dia de la Residència Sant Josep té una capacitat de 12 places.
2. El servei d’audioguies ha estat una de les novetats a Mataró pel que fa a la
promoció del turisme.
3. El CE Mataró va estrenar la nova gespa artificial amb una victòria davant del
FC Barcelona C per 2 a 1.
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al setembre una nova superfície de gespa artificial. Aquesta actuació
no estava contemplada dins del Pla de millora de les instal·lacions per
al 2006, però el terreny de joc anterior estava molt malmès per l’ús
intensiu que es fa d’aquest camp, fet que podria haver comportat que
la Federació Catalana de Futbol impedís que els equips de categoria
estatal hi juguessin. El cost de l’actuació ha estat d’uns 223.000 euros.
Donat que aquest equipament serà substituit per un de nou en un futur,
la gespa que ara s’ha instal·lat podrà ser reutilitzada.
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Comencen les emissions regulars
de Mataró Ràdio al 89.3 de la FM
de Mataró Ràdio, que va començar les seves emissions regulars
dos dies després, coincidint amb la Diada Nacional de
Catalunya. Mataró Ràdio es pot sintonitzar al 89.3 de la FM i
ofereix diàriament butlletins informatius cada hora, des de les 8
del matí a les 10 del vespre, i dos informatius de mitja hora, de
13.30 a 14 h i de 19.30 a 20 h. Els esports també tenen una
presència important a l’emissora, amb la retransmissió en
directe dels principals partits, cada cap de setmana, amb l’equip
de Carnet Esportiu FM. La resta de la graella la composen
programes d’entreteniment i debat produïts per col·laboradors i
entitats que els fan voluntàriament. Per conèixer la graella
completa: www.mataro.cat/mataroradio/programacio
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El passat 9 de setembre es va inaugurar oficialment els estudis
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El 16 d’octubre se celebra el Dia Mundial de l’Alimentació, que
enguany se centrarà en la promoció d’hàbits saludables i la
prevenció de l’obesitat i el sedentarisme. A Mataró s’han organitzat
diversos tipus d’actes entre el 19 i el 21 d’octubre (veure agenda,
pàg 24): dues xerrades, una sobre el paper de la publicitat en el
consum compulsiu i una altra sobre els transtorns de comportament
alimentari en els joves. Complemetàriament, s’ha programat una
passejada a peu pel Camí de les Fonts i la mostra de tastets
saludables a la plaça de Santa Anna, que l’any passat va tenir molta
acceptació.
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Mataró acull la quarta edició de les Jornades de salut
i alimentació, coincidint amb el seu dia mundial

L’Ajuntament dissenya un nou tram
del passeig marítim fins Sant Simó
La reordenació del tram del passeig marítim comprès entre el
Centre Natació Mataró i la riera de Sant Simó, que afecta una
franja d’uns 560 metres de longitud, inclou com a trets més
destacats la conversió de l’esplanada d’accés als edificis del CN
Mataró i l’Escola Universitària del Maresme en una plaça
pavimentada, a sota de la qual s’hi construirà un aparcament
soterrat amb capacitat per a 200 vehicles. L’avantprojecte que
ha redactat l’Ajuntament de Mataró i que es troba ara pendent
de l’aprovació del Ministeri de Medi Ambient i la Generalitat
de Catalunya, també preveu recuperar els sis metres d’amplada
del passeig al seu pas per les cases del Callao, per garantir la
correcta circulació en doble sentit, la construcció d’una nova
línia d’espigó i de rampes per connectar el passeig i la platja.
El cost previst és de 6,8 milions d’euros per al passeig i 2,7
milions d’euros per a l’aparcament soterrat.

1. Els estudis de Mataró Ràdio es troben al Centre Cívic del Pla d’en Boet.
2. La pràctica de l’esport i un berenar saludable són importants per prevenir
l’obesitat infantil.
3. L’avantprojecte del passeig marítim preveu la conservació dels bellaombres.
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Les tempestes de setembre provoquen
diferents incidències

tot i que els bombers van haver de desallotjar
els inquilins pel risc de nous esfondraments.

Les fortes tempestes que a mitjan setembre
van afectar a tot Catalunya van obligar els
serveis d’emergències i protecció civil a
realitzar desenes d’actuacions. Els efectius
estaven activats en fase d’alerta des de
dimarts 12 i les pluges més fortes van ser a
partir de les 5 de la matinada del dimecres
13, i es van repetir després a les 14.30 h. La
carretera N-II va estar tallada al trànsit entre
la riera de Sant Simó i la rotonda de
l’Experience durant unes cinc hores, a causa
de l’aigua, sorra i deixalles que van baixar
pel torrent del Forcat, a la zona de les Cinc
Sènies. Per altra banda, Aigües de Mataró va
haver de fer reparacions d’emergència a
diferents punts de la xarxa de clavegueram.
El matí del dia 13 es van esfonsar 16 metres
de la claveguera del carrer de la
Cooperativa, al costat de les obres de la Nau
Gaudí, fet que va obligar a instal·lar una
canalització provisional. La companyia
d’aigües també va haver d’actuar al carrer
de Sevilla, entre els carrers de la Pietat i del
Riu Segura, on es van esfondrar uns 10
metres de claveguera, i al Torrent de la
Pòlvora, on durant la tarda del dijous 14 es
va detectar també l’esfondrament d’uns 30
metres de claveguera.
Un altre incident destacat, que va activar el
protocol del Servei d’Informació i Atenció a
les Urgències de l’Ajuntament, va ser
l’ensorrament d’una part de la teulada d’un
immoble al número 5 del carrer de Sant
Joan, on no ningú va patir danys personals,

Una delegació europea s’interessa per les
experiències sobre responsabilitat social de
les pimes de Mataró
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L'Institut Municipal de Promoció
Econòmica de Mataró (IMPEM) va rebre
una delegació de 24 representants dels socis
del Regne Unit, Itàlia i Eslovàquia en el
marc de la iniciativa de la Comunitat
Europea EQUAL, projecte RESSORT, per
tal de debatre entorn a la responsabilitat
social de les petites i mitjanes empreses. La
visita es va fer en el marc d'una trobada
transnacional que organitzava la Diputació
de Barcelona.
La delegació també va visitar dues empreses
locals amb reconegudes pràctiques en aquest
àmbit: SET-AVET i la residència Laia
l'Arquera, que van ser reconegudes per
l'IMPEM com a empreses socialment
responsables.

Mataró és escollida seu
del Dia Mundial dels Primers Auxilis
El Dia Mundial dels Primers Auxilis es va
celebrar a Mataró el 9 de setembre amb una
xerrada a Can Palauet. La ciutat va ser escollida
entre totes les ciutats espanyoles per Creu Roja
com a reconeixement per la tasca dels
voluntaris de la Creu Roja en la reducció del
risc, la preparació i prestació de primers auxilis
per salvar vides sense discriminació, bastant-se
en els principis d’humanitat, imparcialitat i

voluntariat. La Creu Roja de Mataró i el
Servei de Protecció Civil havien organitzat
també un seguit de cursos gratuïts de primers
auxilis i d’activitats de formació en
autoprotecció al nou Parc Central, però les
fortes precipitacions que van afectar el litoral
barceloní van alterar el programa.

Mataró durà a terme una prova pilot per
promoure la participació de les dones en el
desenvolupament local
Mataró és un dels quinze municipis catalans
que ha iniciat una prova pilot per promoure la
participació de les dones en el
desenvolupament local. La iniciativa,
dissenyada per l'Institut Català de les Dones,
va començar el passat setembre. L'objectiu
global de la prova pilot és dissenyar una
experiència participativa amb dones per
impulsar la seva integració en la vida local,
promoure l'associacionisme i la seva
incidència en les polítiques municipals. En
última instància, aquesta experiència té com a
finalitat elaborar unes conclusions en les quals
es recullin unes línies d'acció estratègiques per
impulsar la participació de les dones en cada
municipi, i que es portaran a terme en una
segona fase d'aquest projecte. La prova pilot
té un pressupost de 30.000 euros per a cada
municipi participant, i està previst que finalitzi
el proper desembre. Amb la signatura del
conveni, l'Ajuntament de Mataró manifesta la
seva voluntat i compromís a avançar en els
mecanismes de participació social i política de
les dones, i a introduir la perspectiva de gènere
en les polítiques que s'implementin al territori.
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L’Ajuntament fa una campanya
per revisar el Padró d’habitants
La llei obliga als ajuntaments a actualitzar cada 5 anys les dades que conté
el Padró municipal d’habitants sobre cada ciutadà. Uns agents censals
visitaran els domicilis on es detectin incidències i, paral·lelament, s’engega
un pla per lluitar contra els amuntegaments, ja siguin reals o ficticis.

E

ls ciutadans de Mataró rebran als seus domicilis una
carta mitjançant la qual podran rectificar les seves
dades personals contingudes al Padró municipal
d’habitants en el cas que aquestes siguin errònies o hagin
canviat en els darrers cinc anys. Aquesta actuació forma part
de la campanya de revisió del padró que l’Ajuntament va
iniciar el passat mes de setembre i que conclourà a l’abril de
2007.
La legislació estatal obliga als ajuntaments a revisar cada
cinc anys les dades incloses al padró municipal d’habitants.
L’actualització de les dades padronals, com el número de
persones que viuen en un mateix domicili o el nivell de

© VIC

Els agents censals visitaran domicilis on, tot i estar habitats, no hi ha cap persona empadronada oficialment

formació que tenen, proporciona informació important que
permetrà a l’Ajuntament abordar de forma més fidedigna les
línies d’actuació a desenvolupar per atendre les diferents
necessitats dels veïns.
D’aquesta manera, l’Ajuntament ha començat a enviar prop
de 119.000 cartes, una per cada mataroní o mataronina
empadronats, mitjançant les quals informa a cada remitent
sobre el contingut de les dades que, en relació amb ell, figuren
al padró del municipi. Les cartes s’estan enviant en diferents
tongades i estan redactades en català i castellà. Només en el
cas que alguna de les dades sigui incorrecta, els ciutadans
hauran de modificar la informació a la mateixa carta i retornar
9
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Visites als domicilis
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La campanya de revisió del padró municipal inclou també la
realització de visites als domicilis on l’Ajuntament hagi
detectat que es produeix alguna complexitat en les dades
padronals, com és el cas d’habitatges on el número de persones
empadronades supera els criteris d’habitabilitat, casos on hi
ha més d’una família empadronada per llar o habitatges on
s’hagin identificat persones sense empadronar. Per fer aquestes
visites, l’Ajuntament compta amb 4 inspectors que sempre
aniran degudament identificats.

Les altes i baixes del Padró es poden fer a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

l’escrit a l’Ajuntament. Aquesta operació no els suposarà cap
despesa econòmica, ja que les cartes s’envien amb el franqueig
pagat i per tant no cal posar-hi cap segell per retornar-les.
Es podran modificar mitjançant aquesta carta dades com el
nom, els cognoms, la data de naixement o el número de DNI,
tot i que en aquests casos caldrà adjuntar una fotocòpia del
document d’identitat com a comprovant. Els veïns també
podran actualitzar les dades referents al seu nivell de formació,
si ha canviat en els darrers cinc anys. L’única informació que
no es podrà actualitzar per carta és l’adreça d’empadronament,
ja que els canvis de domicili s’han de notificar a l’Ajuntament
de forma presencial i amb la documentació oportuna. Per ferho, cal anar a les oficines d’atenció ciutadana o als punts
d’atenció dels centres cívics.
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Les persones empadronades en aquests domicilis que no hagin
estat localitzades durant vàries visites realitzades pels
inspectors, en dies i hores diferents, seran donades de baixa
del padró municipal.
Campanya contra els amuntegaments
La campanya de revisió del padró municipal és una de les
línies d’actuació que posa en marxa enguany l’Ajuntament
per lluitar contra els amuntegaments als habitatges de Mataró.
Es parla d’amuntegament quan el número de persones
empadronades en un habitatge supera els criteris que el fan
habitable. Es pot donar el cas que aquest amuntegament sigui
real, és a dir, que hi hagi un excés de persones residint en un
mateix domicili. L’Ajuntament vol vetllar per evitar que es
produeixin aquestes situacions, que suposen un perjudici tant
per a les persones que han de compartir un habitatge en
condicions no adients com per a la resta de veïns de l’immoble,
donat que es poden ocasionar problemes de convivència.

La revisió del Padró servirà per saber quànta gent viu a cada habitatge.

També pot passar que, per motius diversos, moltes persones
estiguin empadronades al mateix habitatge, però en realitat
no totes hi resideixen. En alguns casos, aquesta situació pot
estar provocada per una errada de les pròpies administracions
que vetllen pel bon funcionament del padró o bé perquè els
interessats no han comunicat oportunament els canvis de
domicili dins o fora del municipi. Una altra de les situacions
en què es pot donar un amuntegament fictici és quan es
detecten empadronaments abusius o il·lícits de persones que,
per obtenir algun benefici personal, indiquen que estan residint
en un determinat domicili quan en realitat no és el seu.
Per evitar els amuntegaments, tant reals com ficticis,
l’Ajuntament ha dissenyat un pla d’actuació que coordina els
esforços de diferents serveis municipals. Així, hi participen
els serveis de Salut Pública, Policia Local, Llicències
d’Activitats, Nova Ciutadania, Atenció Ciutadana i Informació
i Telecomunicacions, entre altres. L’objectiu és detectar les
situacions irregulars que es poden estar produint en aquests
moments i evitar l’augment en el futur de situacions amb
aquesta problemàtica.
Entre les accions contemplades, l’Ajuntament fa inspeccions en
habitatges i en locals comercials on s’hagi detectat persones
residint en condicions d’insalubritat o s’hi estigui fent activitats
il·lícites, sense els permisos o llicències adients. Així mateix,
avisarà als propietaris dels habitatges on es detectin amuntegament,
mitjançant una carta, comunicant-los el nombre de persones que
figuren empadronades a la finca de la seva propietat i iniciarà
expedients de baixa del padró de les persones que ja no hi
resideixin després d’haver comprovat quines són les dades que
corresponen a la realitat.
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Es detectaran aquells casos on hi ha gent vivint en condicions poc òptimes.

Certificats d’habitabilitat
Per últim, l’Ajuntament de Mataró farà a partir d’ara els
informes que, d’acord a la Llei d’estrangeria (Reial Decret
2393/2004), certifiquen la idoneïtat dels habitatges d’aquelles
persones immigrades residents al municipi que vulguin sol·licitar
a l’Estat el reagrupament familiar. La Llei d’estrangeria dóna
als ajuntaments la potestat per realitzar aquests certificats
d’habitabilitat, però si l’administració local no els elabora la
normativa preveu que siguin els notaris qui els expedeixin, tal
i com succeïa fins ara a Mataró. Des de mitjan setembre,
l’Ajuntament tramita aquest informe als immigrants residents
a la ciutat que així ho sol·licitin a qualsevol oficina d’atenció
ciutadana o als punts d’atenció dels centres cívics.
L’Ajuntament verificarà primer si l’habitatge és prou gran per
acollir més persones, tenint en compte exclusivament la
superfície del domicili. Si té prou metres quadrats, el següent
pas serà fer una inspecció per comprovar si l’habitatge s’adequa
a altres requisits contemplats per la normativa vigent, com per
exemple a les condicions de salubritat imprescindibles.
L’Ajuntament expedirà el certificat en un termini màxim de
15 dies des de la sol·licitud. Per obtenir-lo caldrà abonar una
taxa que està regulada per les ordenances fiscals i que durant
el 2006 és de 59 euros.
El pla de treball contra els amuntegaments inclou la constitució
d’una comissió tècnica de seguiment que vetllarà per la
implantació de les diferents línies d’actuació i també analitzarà
els resultats del mateix. El dispositiu implica un esforç
d’organització i coordinació tècnica entre diferents serveis de
l’Ajuntament.
11
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L’Ajuntament anuncia la construcció
d’una nova escola al centre de Mataró

La nau principal de la fàbrica de Can Fàbregas es convertirà en una nova escola

l centre de Mataró tindrà una nova escola. Aquest va ser
l’anunci més important del Ple municipal del mes de
setembre. Tot i la dificultat que actualment suposa
aconseguir un espai per a un equipament públic al casc urbà,
l’Ajuntament ha trobat una ubicació. La nau principal de la fàbrica
de Can Fàbregas, que fins ara produïa paper i cartró, es
rehabilitarà per acollir la nova escola. La construcció serà possible
gràcies a un intercanvi del planejament previst a una part dels
terrenys de Can Fàbregas, al carrer de Lepant, que es preveia
destinar a fer-hi habitatges, i uns espais d’El Rengle, destinats a
equipaments. Aquest tipus d’operació urbanística que afecta a
diferents llocs de la ciutat, s’anomena urbanisme discontinu. El
regidor d’Urbanisme, Arcadi Vilert, es va mostrar satisfet pel fet
de poder gaudir d’una nova oferta escolar, i va recalcar la
dificultat d’aconseguir-ho durant l’explicació del projecte: “crear
un equipament escolar al casc urbà és pràcticament impossible”.
Vilert va parlar també d’aquest tipus d’operacions urbanístiques,
les quals va definir com el “futur”. Per realitzar aquesta operació
s’ha de fer una modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Municipal. El Ple va aprovar els treballs preparatoris d’aquesta
modificació amb els vots en contra del PP i l’abstenció de CIU.
Els populars van considerar que “el Govern municipal està fent

E

un abús d’aquest tipus d’operacions urbanísitiques”. Els
convergents, que en un principi anaven a votar a favor, van canviar
d’opinió perquè, segons el seu líder, Joaquim Esperalba, Vilert no
va ser gaire correcte a l’hora de parlar del tancament de la fàbrica
de Can Fàbregas.
D’altra banda, Mataró limitarà la instal·lació d’entitats bancàries i
altres activitats de serveis a 49 carrers comercials de la ciutat.
Aquesta nova mesura, aprovada amb els vots en contra del PP i
l’abstenció de CiU, permetrà que l’Ajuntament vetlli perquè
l’activitat comercial no es vegi interrompuda pel creixement
progressiu d’oficines, bancs, immobiliàries o asseguradores.
“Volem que el comerç no es vegi afectat per l’excés de serveis, ja
que aquests tanquen els dissabtes a la tarda, que és quan hi ha més
activitat comercial” va explicar Alícia Romero, regidora de
Promoció Econòmica. Romero va destacar que amb aquesta
actuació es garanteix que “diversos carrers tinguin una línia
contínua de botigues, tècnicament coneguda com a shopping line”.
L’oposició va titllar la mesura de “massa intervencionista” i va
destacar “el propi mercat com a regulador del comerç”. La
restricció de l’obertura de nous serveis a diferents carrers de la
ciutat es podrà aplicar, un cop feta la modificació puntual de les
13
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Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació Municipal,
que el Ple va aprovar inicialment. A més a més, l’Ajuntament
també aprofitarà la modificació per limitar la densitat d’habitatges,
regular l’ús d’aparcament i la instal·lació d’ascensors en edificis
existents. Pel que fa als habitatges de nova construcció, es regularà
el nombre de pisos que es poden fer en un edifici, amb l’objectiu,
segons Arcadi Vilert, de “reduir l’excés d’habitatges que tenen
menys de 85 m2 quadrats”. La mesura detalla que en una parcel·la
és podrà construir un màxim d’un habitatge per cada 85 m2 de
superfície edificable. Els habitatges nous també hauran d’oferir
més aparcaments. Aquesta és una nova modificació que, entre
altres qüestions, obligarà als constructors a oferir una reserva
mínima d’aparcaments: si un edifici no té espai per a les places
d’aparcament que necessitaria segons el futur ús, el constructor
n’haurà de crear o adquirir en un altre indret proper. Finalment,
hi ha un altre canvi pel que fa als ascensors: els edificis ja
construïts que no disposen d’ascensors podran instal·lar-ne un si
és necessari als patis de llum, ulls d’escala o patis d’illa. Només
quan això no sigui possible, també es podran instal·lar ocupant
part d’un espai públic.
La creació de dos canals públics de Televisió Digital Terrestre
(TDT) local a la comarca, va ser un altre tema de debat durant el
Ple municipal de setembre. Esteve Terradas, regidor de
Presidència, va aconseguir, tot i els vots en contra del PP i la
inesperada abstenció de CIU, l’aprovació per a la constitució del
consorci que gestionarà un dels canals públics, el corresponent a
Mataró i als municipis del centre i sud de la comarca.
Concretament, el Ple va aprovar els estatuts que regularan el
consorci i la designació de l’alcalde, com a representant de
l’Ajuntament en el futur ens gestor. L’oposició va ser en un
principi crítica amb el projecte comunicatiu, però la bona voluntat
del regidor Terradas per incloure a tots els partits al nou projecte,
dient “treballarem per canviar la posició de l’oposició”, va fer
efecte, ja que CiU va fer un primer pas i es va abstenir. Els
populars van mantenir la seva posició crítica perquè consideren
que “és un disbarat que la comarca tingui dos canals públics” i
van demanar al Govern que prioritzi les seves accions. Els
convergents, tot i abstenir-se, van voler fer crítiques constructives.
Maria José Recoder va demanar al Govern que “intenti
reconvertir aquest projecte i faci de Mataró una gran seu de les
noves tecnologies”, tot recordant la futura construcció del
TecnoCampus, un parc tecnològic que acollirà les universitats de
la ciutat i les empreses innovadores sobre noves tecnologies.
Terradas va anunciar que les emissions en proves del nou canal
podrien començar el primer semestre del 2007 i la inauguració
oficial l’11 de setembre de 2007.
Sara Escriu

mésmataró

Acords de la sessió plenària
del 7 de setembre de 2006
Proposta de noms per a cinc escoles
El Ple aprova, amb l’abstenció de CiU i del PP, la proposta
per denominar cinc noves escoles, que properament haurà de
ratificar la Generalitat de Catalunya. Es preveu que el CEIP
Mataró I es denomini Antonio Machado, donat que estarà
ubicat a la plaça que porta el nom del poeta; el CEIP Mataró
II, que funciona en mòduls provisionals a Figuera Major,
s’anomenarà Maria Mercè Marçal, en homenatge a la seva
dedicació a la docència. Pel que fa a les escoles que s’han de
començar a construir, situades a Cal Collut, la riera de Cirera,
i a l’Escorxador, s’anomenaran Montserrat Solà, Marta Mata
i Joan Coromines, respectivament.

Bateig de quatre futures escoles bressol
Els grups polítics municipals acorden, per unanimitat, la
denominació de quatre noves escoles bressol que s’instal·laran
a la ciutat en els propers anys. Els Menuts és el nom escollit
per a l’escola bressol del carrer de Francisco Herrera, que el
mes de gener entrarà en funcionament. L’escola bressol que
estarà situada sota l’escola Antonio Machado portarà el nom
d’Elna, en homenatge a la Maternitat d’Elna. El Molí de Vent,
serà el nom de l’escola bressol que es construirà al carrer de
Joan Maragall. Finalment, l’escola bressol del passeig de Ramon
Berenguer III s’anomenarà Els Bombers.

Primer pas per integrar horts urbans
El Ple aprova per unanimitat una proposta de CiU que permetrà
fer els estudis per integrar horts urbans a Mataró. Les
plantacions d’espècies vegetals pròpies de les hortes
maresmenques substituiran a altres espècies ornamentals o
es combinaran amb elles. Així es podrà desenvolupar i explotar
l’activitat agrícola. De moment, el Govern municipal estudiarà
la proposta i posteriorment, realitzarà els treballs preparatoris
per la implantació d’una xarxa d’horts.

Aproven el Pla específic de seguretat
per a Setmana Santa
El Govern municipal ha elaborat un Pla específic per a les
processons de Setmana Santa, que va ser ratificat al Ple
municipal per unanimitat. El Pla servirà per evitar els problemes
que puguin sorgir durant les processons, ja que comporten el
moviment de més de 50.000 persones i la participació de més
de 200 entitats.
15
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Comença el curs amb més accions per
millorar la qualitat de l’ensenyament
21.390 alumnes han començat el curs 2006-2007 en els centres
públics i concertats de Mataró. S’inicia un pla de xoc per lluitar contra
el fracàs escolar als alumnes d’ESO, s’implanta la sisena hora a les
escoles públiques de primària i s’amplien les activitats del Pla d’entorn.
an començat les escoles. El passat mes de setembre
21.390 alumnes (pertanyents a centres públics i
concertats) van iniciar el nou curs escolar 2006-2007.
1.490 ho van fer a les escoles bressol; 10.875 són del segon
cicle d’educació infantil i primària i 9.025 es van incorporar
al cicle d’educació secundària obligatòria i postobligatòria.

H

l’Institut Municipal d’Educació (IME) ha posat en marxa
diferents iniciatives adreçades a incrementar el nivell qualitatiu
de l’educació que reben els nens i joves.

Iniciatives en l’àmbit qualitatiu

A les escoles bressol
Espai infància i família:
És un espai de trobada per a les famílies i els seus fills (de 0
a 3 anys) que no van a l’escola bressol. L’objectiu és donar
suport a la tasca educativa de les famílies i oferir espais de
joc educatiu als infants. Consta de dues sessions setmanals
amb famílies i infants junts atesos per una educadora. Aquesta
activitat es du a terme en espais de l’edifici de l’EB La Riereta.

Un dels objectius de l’administració pel que fa a l’ensenyament
és millorar-ne la qualitat d’aquest. Amb aquesta voluntat

Programa musical:
Introducció de la música a l’educació infantil de 0 a 3. El

El curs s’ha iniciat amb novetats en l’àmbit qualitatiu, amb
dues escoles en obres que està previst que comencin a funcionar
l’any vinent i amb reformes de manteniment i millores en
diferents centres escolars.

16
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Departament de Didàctica de la Música de la UAB forma a
les educadores municipals perquè puguin fer una introducció
de la música en la seva tasca docent. L’activitat inclou sessions
amb les famílies.
Pla de formació per a educadores:
Per tercer any, l’equip d’educadores de les escoles bressol
posen al dia els seus coneixements a través de cursos assessorats
per la Facultat d’Educació de la UAB.
A infantil i primària
Pla Educatiu d’Entorn:
Es consolida el Pla Educatiu d’Entorn a la zona Nord-Est amb
noves activitats: es convoquen beques per a la realització
d’activitats extraescolars; iniciació d’activitats esportives de
lleure els dissabtes; i suport a l’acollida dels infants de 3 anys
al CEIP Menéndez y Pelayo, entre d’altres.
Sisena hora:
Aquest curs escolar incorpora la sisena hora als centres públics
de primària, mesura inclosa en el Pacte Nacional per a
l’Educació, que ha fet que els horaris es readaptin perquè els
alumnes facin una hora de classe més al dia. El nou horari
és de 9 a 13 h i de 15 a 17 h. La sisena hora es dedica a
reforçar les competències bàsiques o a altres activitats.
Als instituts
Pla de suport a la promoció escolar:
S’inicia la posada en marxa del Pla de xoc per a la promoció

escolar adreçat a l’alumnat de primer cicle d’ESO i a les famílies
del cicle superior de primària i primer cicle d’ESO. Les activitats
que es posen en funcionament són: tutors de suport a
l’aprenentatge en horari extraescolar; activitats de reforç a
l’estudi; sessions d’assessorament i formació a les famílies.
Dues noves escoles per al 2007
Està previst que el setembre de 2007 es pugui començar el
nou curs escolar a les aules del centre escolar d’educació
primària, secundària i escola bressol de l’àmbit de la Via
Europa. Aquest equipament educatiu s'està construint als
terrenys delimitats per la plaça d'Antonio Machado, els carrers
del Torrent de la Pólvora i d'en Marià Ribas i Bertran i la ronda
de Jaume Ferran. El CEIP tindrà una capacitat per a 450
alumnes i l’escola bressol per a 107 infants.
Els alumnes d’aquesta nova escola (que es dirà Antonio
Machado) estan instal·lats en mòduls al Parc Central. Aquest
curs compta amb dues aules de P3; 2 de P4; 1 de P5 i 1 de
primer d’educació primària, que és el nivell que s’ha incorporat
de nou amb la incorporació d’un mòdul més.
El primer trimestre de 2007 es preveu que entri en funcionament
el nou CEIP Anxaneta. El nou centre, situat entre la plaça de
l'Havana i els carrers del Prat, de Floridablanca i d'Antonio de
Solís, acollirà els 450 alumnes de l’actual escola Anxaneta.
A més, el curs 2006-2007 ha iniciat la seva activitat el CEIP
17
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Mataró II en dos mòduls provisionals ubicats en un solar de
la Riera de Figuera Major, en un espai annex on es construirà
la nova escola definitiva. Té dues aules de P3 i espai per a
menjador, psicomotricitat i administració.
Manteniment i millores en els centres escolars

1
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Així, les principals actuacions que ha fet l’IME per a aquest
curs en les escoles d’infantil i primària han estat: construcció
per fases del nou menjador del CEIP Cirera; ampliació de la
cuina i menjador del CEIP Camí del Mig; reforma de la
calefacció del CEIP Menéndez y Pelayo; arranjament del terra
de l’aula de P4 i habilitació del nou menjador al CEIP Angeleta
Ferrer; escomeses i desguàs dels mòduls de la Riera de Figuera
Major; i reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Vista
Alegre (està previst que es faci al llarg de l’any).

2

© VIC

L’Institut Municipal d’Educació elabora la planificació anual
d’actuacions de manteniment i millora dels centres escolars
en funció de les demandes fetes pels centres a l’inici del curs
anterior. L’aprovació la fa la Taula Mixta de Planificació que
està formada per l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya.

A les escoles bressol s’han fet reformes en el clavegueram
del pati de Les Figueretes, pintura a l’escola de La Llàntia,
reforma total de la cuina de la de Rocafonda i adequacions
al plans d’emergència, entre d’altres actuacions.
I a l’IES Miquel Biada s’està fent la renovació de la totalitat
de la instal·lació elèctrica del centre, que es va iniciar l’any
passat i finalitzarà a finals d’aquest any a més de la renovació
de l’equipament informàtic. També, properament, se
substituiran totes les finestres del centre.
A més, la Generalitat ha fet actuacions com la reforma i
implantació d’ascensor i serveis per a disminuïts per a
l’eliminació de les barreres arquitectòniques a l’IES Alexandre
Satorras, o el canvi de finestres a l’IES Damià Campeny,
entre d’altres.
Més oferta educativa
A part d’aquesta oferta lectiva que imparteixen els centres
públics i concertats, Mataró disposa d’un variat ventall educatiu.
Aquesta oferta educativa es concreta en la que ofereixen els
dos centres universitaris: l’EUPMt (Escola Universitària
Politècnica del Mataró) i l’EUM (Escola Universitària del
Maresme); els cursos per a adults que disposen de 2.845 places
de formació; el Pla de Formació Ocupacional de l’Institut
Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) que
ofereix 12 cursos amb 180 places en total; el Programa de
Garantia Social i l’escola taller TecnoEscola també de
l’IMPEM.

La obres
Missade
deconstrucció
Les Santes de
omple
la Basílica
de Santa Maria
27 del
de juliol.
1.1.Les
la nova
escola Anxaneta,
visteseldes
carrer
d’Antonio de Solís.
2. La colla Capgrossos ofereix castells en diferents moments de Les Santes.
2. La nova escola bressol de Cal Collut, que es dirà “Els Menuts”, està situada a una
part de l’edifici modernista de l’antic Escorxador.
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“La instauració de la sisena hora era
una reclamació històrica dels pares”
Joan Pérez Coll és vocal al Maresme de la Federació d’Associacions de Mares
i Pares l’Alumnes de Catalunya. Des del punt de vista dels pares, Pérez Coll
veu amb bons ulls l’evolució dels equipaments i serveis educatius a la ciutat,
però demana que les administracions ‘no s’adormin’.
- Quina valoració fan les AMPAs de la instauració de la
sisena hora a primària a partir d’aquest curs?
- “Des del nostre punt de vista, era una reclamació històrica i ,
per tant, estem contents que per fi s’hagi instaurat. Amb tot, és
cert que hauria calgut més temps per tal de fer els canvis de
quadrant als horaris i la incorporació de nous mestres necessaris
per cobrir amb garanties, des del primer dia, aquesta hora extra”.

© COMPAGINA

- La sisena hora ha deixat algun efecte secundari no
previst?
- “La Generalitat va comprometre’s per cobrir el monitoratge
necessari perquè els nens d’educació infantil, que acaben a les
12 del migdia, estiguessin cuidats fins la sortida dels seus
germans grans de primària, que ara surten a la una, per evitar
així que els pares anessin a buscar els nens a escola dues vegades
amb una hora de diferència. Els diners necessaris per cobrir
aquest servei no estan arribant com prevèiem, i aquesta és una
circumstància que s’hauria de solucionar quant abans millor”.

Nascut a Mataró el 1966, Joan Pérez Coll és
informàtic de professió. Actualment és el
vicepresident de l’Associació de Mares i Pares del
CEIP Cirera i vocal de la Federació d’Associacions
de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC),
organisme que aplega la majoria de les AMPAs de
les escoles públiques de Catalunya.
La vinculació de Joan Pérez Coll amb el món
associatiu escolar es remunta a l’entrada del primer
dels seus dos fills a la llar d’infants de la Riereta.
Posteriorment va venir la seva vinculació amb
l’AMPA del CEIP Cirera, de la que va ser president
durant sis anys, i actualment comença a ‘treure el
cap’ a les reunions de l’IES Thos i Codina. Com a
vocal de la FAPAC, Joan Pérez Coll forma part del
Consell Escolar Municipal i és membre del plenari
de l’Institut Municipal d’Educació.
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- Mataró progressa adequadament pel que fa als temes
relacionats amb l’ensenyament?
- “Tenim la bona sensació que les coses ara s’estan movent, a
diferència d’anys anteriors, en els que ja alertàvem que faltarien
centres d’ensenyament. Veiem com s’obren escoles noves i
estan en projecte més centres. El que cal és treballar de valent i
no adormir-nos per tal que els centres que ara comencen en
barracons, com és el cas de Figuera Major, estiguin en situació
de provisionalitat el mínim temps possible. A més, cal seguir
planificant per obrir més centres en els pròxims anys”.
- Amb més hores i més instal·lacions, aconseguirem reduir
l’alt índex de fracàs escolar arreu del país?
- “Tots aquests canvis són bons per millorar, i demostren que no
estem tancant els ulls davant d’aquesta evidència. Estem
convençuts que decisions com la instauració de la sisena hora
són un pas més en la lluita per millorar les xifres d’èxit escolar”.
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CONVIU MATARÓ

La Policia Local aposta per l’educació
i la prevenció per millorar el civisme
Policia i Mossos d’Esquadra ofereixen
activitats informatives i educatives a
escoles i centres de secundària
na de les tasques importants de la Policia Local és
realitzar actuacions de prevenció i accions formatives
per millorar la sensibilització i el comportament dels
ciutadans respecte al civisme. Per això, la Policia Local compta
des de fa anys amb una unitat d’Educació Viària, Prevenció i
Civisme, que col·labora també amb els Mossos d’Esquadra.
Aquests dos cossos ofereixen activitats informatives i
educatives a les escoles i centres de secundària, per tal de portar
a terme una tasca preventiva entre joves i adolescents, en temes
de civisme, convivència, educació viària, prevenció i
autoprotecció.

1
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Així, a principis de curs, les escoles poden concertar activitats
o xerrades amb el servei de Policia local o Mossos d’Esquadra.
Amb aquestes activitats els joves poden conèixer de primera mà
els problemes i les conseqüències de comportaments incorrectes
relacionats amb el trànsit i la conducció de vehicles, del consum
d’alcohol i drogues, o la importància de la prevenció com a
mètode per a disminuir l’accidentalitat i com s’ha d’actuar en
cas d’accident. També s’ofereixen activitats per a adquirir
coneixements i conductes bàsiques de seguretat i de protecció
davant d’un incendi, o en la realització d’activitats juvenils.
També es poden fer visites guiades, amb reserva prèvia, a les
instal·lacions de la Policia Local o dels Mossos d’Esquadra.
Durant el curs 2004-05, 8.902 alumnes van realitzar diferents
sessions d’educació viària. També es van fer sessions sobre l’ús
de la bicicleta als alumnes de 5è de primària. Pel que fa a la
difusió de les pràctiques cíviques i socials de solidaritat, els
cossos de Policia Local i Mossos d’Esquadra van fer el curs
passat diferents sessions a 143 aules de la ciutat, la meitat de les
quals es van centrar en la difusió dels continguts de l’ordenança
de civisme: dels drets i els deures que tenim com a ciutadans,
de les sancions que preveu aquesta ordenança i de la possibilitat
de commutar una sanció lleu per un treball a favor de la
comunitat.

1. Prop de 9000 alumnes mataronins van rebre cursos d’educació viària durant
el curs 2004-2005.
2. El nou parc central acull un circuit per a l’ensenyament d’educació vial.
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Dagoll Dagom obrirà la nova temporada
de teatre i dansa del Monumental

© COMUNICART

La nova programació de teatre i dansa després de les obres de reforma
anirà de novembre a maig de 2007. Com a novetat hi haurà activitats
complementàries i un sol abonament de temporada, que suposa un
descompte del 40%.

Una escena de l’obra musical “ El Mikado” que obrirà la temporada al Teatre Monumental

cabades les reformes del pati de butaques, el Teatre
Monumental obrirà la temporada amb “El Mikado”,
coneguda peça teatral musical de la Companyia Dagoll
Dagom, el 18 de novembre. A continuació, el dia 2 de
desembre, la Companyia IT Dansa presentarà quatre
coreografies agrupades en l’espectacle “Clarobscur”. El 7 de
gener La Fura dels Baus portarà el seu espectacle
“Metamorfosis”. Provinents del Teatre Nacional de Catalunya
arribaran “En Pólvora”, obra d’Àngel Guimerà dirigida per
Sergi Belbel, el 4 de febrer, i “Primera història d’Esther”, de
Salvador Espriu, dirigida per Oriol Broggi, el 20 d’abril. Com
a coproduccions de la Xarxa Transversal es representaran “El
cel massa baix”, d’Ahmed Ghazali, els dies 9 i 10 de març, i
“Homeland”, amb les coreografies de Roberto Oliván, el 31 de
març. Finalment completen la programació “Visitando al

A

Sr. Green”, dirigida per Juan Echanove, el dia 23 de febrer,
“Antígona”, el clàssic de Sòfocles dirigida per Oriol Broggi,
que es representarà els dies 5 i 6 de maig, i “Mòbi”l, de Sergi
Belbel i dirigida per Lluís Pasqual, el dia 19 de maig. Enguany
el Patronat Municipal de Cultura també està organitzant
activitats complementàries: el cicle “un cafè amb” que rebrà
els directors Belbel, Broggi i Ghazali; tallers de dansa i visites
temàtiques.
L’abonament de temporada per als deu espectacles és de
104,90€ a platea i 87,80€ a amfiteatre, el que suposa un
descompte del 40%. S’obre el període per a nous abonaments
del 2 al 13 d’octubre, de 6 a 8 del vespre, a les oficines del
PMC, i les entrades es posaran a la venda a partir del dia 18.
Més informació: www.cultura.mataro.cat/teatre
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5· dijous

21 · dissabte

Jornada
Homenatge al Dr. Pere
Montserrat i Recoder

Caminada
El Camí de les fonts

Amb motiu dels 50 anys de la
primera publicació del Dr. Montserrat
(Collectanea Botanica, 1955).

Passejada a peu amb motiu de les
Jornades de Salut i Alimentació.
Sortida: plaça de Josep Cusachs
A les 9.30 h

Can Palauet
De 9 a 14 h i de 16 a 21 h

26 · dissabte
6 · divendres
Jornada
Homenatge al Dr. Pere
Montserrat
Vegeu descripció de dijous 5.

15 · diumenge
Acte institucional
Ofrena floral a Lluís
Companys
Av. de Lluís Companys, davant el
monument
A les12 h

17 · dimarts

A Can Palauet
D’11 a 14 h i de 18,30 a 20,30 h

27 · divendres
Conferència
“El ferrocarril
del segle XXI”
A càrrec del Sr. Manuel Villalante,
director de coordinació i expansió
de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya. Amb motiu del 158
aniversari del Ferrocarril a Mataró.
Can Palauet
A les 19 h

A càrrec d’Oriol Junqueras i Vies,
historiador i professor de la UAB

28 · dissabte

Saló de Sessions de l’Ajuntament
A les 20 h

Acte institucional
Ofrena floral a
Miquel Biada

19 · dijous

Acte en commemoració del 158
aniversari del Ferrocarril a Mataró.

Conferència
“Riscos de salut i
ambientals del consum
compulsiu: el paper
de la publicitat”

Pl. de Miquel Biada
A les 12 h

A Can Palauet
A les 19.30 h
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A càrrec de Patricia Casasús, amb
motiu de les Jornades de Salut i
Alimentació.

Conferència
“Lluís Companys, rostre
d’una república”

A càrrec de Josep Lluís Gallego, amb
motiu de les Jornades de Salut i
Alimentació.

El cartell a Lluís Companys, l’escultura Forma-D D-Forma i “Portrait d’Eduard Novellas”

Conferència
“Transtorns del
comportament
alimentari i Internet”

Ballada de sardanes
A la plaça de Santa Anna
De les 18 a les 21 h
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Totes les exposicions són gratuïtes. www.cultura.mataro.cat

Sales d’Exposicions de Can Palauet
El Parlament de Catalunya (1980-2005).
Història i futur.
Carrer d’en Palau, 32-34. Fins a l’1 d’octubre.

Amb les arrels al sauló. Homenatge a Pere
Montserrat i Recoder.
Inauguració dijous 5, a les 19.30 h
Carrer d’en Palau, 32-34. Del 5 al 22 d’octubre.
L’exposició repassa l’activitat científica del Dr. Montserrat i el
seu llegat en el coneixement de la flora del Maresme.

On són les dones?
Inauguració divendres 20, a les 19.30 h
Carrer d’en Palau, 32-34. Del 20 d’octubre al 26 de novembre.
Recorregut per les representacions pictòriques femenines en
l’art català de finals del s. XIX i tot el s. XX.

Museu de Mataró
Rebels amb causa
El Carreró, 17. Del 4 al 29 d’octubre.
Aproximació a la trajectòria com a dibuixant d’historietes de
Josep Escobar. La mostra està centrada en la seva aportació
més coneguda, els seus tebeos, i en els seus personatges més
coneguts (Zipi i Zape, Carpanta, Petra...) des de la perspectiva
de la rebel·lió.

Espai f
La dificultat

Instal·lació de l’escultura Forma-D D-Forma (2006) de l’artista
Marta Fernández Sacristan (Mataró, 1985). L’interès per la
matèria i la possibilitat dels materials són el punt de partida
d’aquest projecte. La fase final de creació de l’escultura la farà
ella mateixa durant la inauguració.

Ca l’Arenas. Centre d’art
del Museu de Mataró
Carrer d’Argentona, 64.

Exposició de la Col·lecció
Senyors i Senyores. Mirades contra el temps.
El retrat a les col·leccions del Museu de Mataró
Fins al 30 de setembre de 2007.

Menjador
Cara a cara: Arenas-Cuyàs
Fins al 15 d’octubre .

Autoretrats dels germans Arenas
Del 19 d’octubre al 21 de gener de 2007.
Selecció d’autoretrats dels germans Arenas fets en èpoques
diferents i utilitzant diveres tècniques, especialment el dibuix.

Sala 1
L’elegància del retrat: Manuel Cuyàs i Duran
Finsl a l’1 d’octubre de 2006.

Jordi Puiggalí. Retrats.
Inauguració divendres 6, a les 19.30 h
Del 6 d’octubre al 17 de desembre.

Carrer Nou, 11. Fins al 15 d’octubre.

Side B. Les fletxes del graffiti
Inauguració divendres 27, a les 20 h
Carrer Nou, 11. Del 27 d’octubre al 10 de desembre.
Instal·lació a càrrec de Kene (Àlex López), Ma’la (Mateo Lara)
i Radok (Jordi Zaragoza), membres de l’associació AUM (Artistes
Urbans del Maresme), en què una ciutat urbana ocupa l’espai
expositiu en una proposta expressa per l’Espai f.

Pati del Patronat Municipal
de Cultura
Forma-D D-Forma

Exposició d’obra de l’artista mataroní Jordi Puiggalí (Mataró,
1922) dins del cicle “Senyors i Senyores. El retrat”

Sala 2
Portrait. Eduard Novellas
Fins al 29 d’octubre de 2006.
Dins del cicle “Senyors i senyores. El retrat” Exposició de
l’artista Eduard Novellas (Mataró, 1977).

La finestra / La galeria
Cova Macías. Flashback
Finsl al 15 d’octubre de 2006.

Inauguració dijous 5, a les 19 h
Carrer de Sant Josep, 9. A partir del 5 d’octubre.

Exposició del treball videogràfic resultant del projecte que
l’artista Cova Macías (Oviedo, 1976) ha realitzat amb els
alumnes dels instituts i batxillerats artístics de la ciutat.
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Mataró, un nou impuls cap el futur
ataró ha pogut afrontar reptes que feia molts anys
tenia pendents. La Generalitat governada per Pasqual
Maragall i els governs locals han fet un gran esforç
per situar les persones a la base de les polítiques a fer, endegant
moltes coses que havien quedat penjades. Pensar en les persones
vol dir pensar en tot allò que ens afecta dia a dia; la salut,
l’educació, la mobilitat, la seguretat i les condicions de vida.

M

Així, s’ha doblat la inversió en salut pública, a Mataró, amb
l’ampliació de la Unitat de Salut Mental, la creació d’una àrea de
salut mental ambulatòria, a més, el futur centre de la Llar
Cabanelles i el canvi en el Transport Sanitari, l’Ajuntament s’ha
adherit a la futura Fundació Centre TIC i Salut. Quant a l’educació,
a Mataró s’hi estan construint noves escoles bressol i de primària.
Cerdanyola ha estat un dels barris rehabilitats per la Llei de Barris
i s’ha millorat el Port. I, a la primavera, hi haurà nou Parc de
Bombers. També s’ha planificat el tren orbital que unirà la segona
corona metropolitana. La Generalitat, per primera vegada, preveu
la construcció d’habitatges protegits a Mataró. I, també per primera
vegada, la Generalitat ha ajudat els ajuntaments a fer front al
fenomen de la immigració. Tot un canvi.
La Generalitat progressista ha confiat en Mataró, una ciutat que
viu un gran dinamisme i que afronta el futur amb projectes de
primera línia, com el del TecnoCampus, que va rebre el suport
de José Montilla en una de les seves vistes a Mataró com a
ministre d’Indústria. El seu tarannà prop de la ciutadania (ell ha
estat alcalde) i el seu bagatge el faran un President de la
Generalitat que ajudarà els projectes de la ciutat, de ben segur.
Una mataronina, Consol Prados, que ha estat regidora de
l’Ajuntament fins a l’inici del present mandat, l’acompanyarà de
nou a la candidatura. El seu treball parlamentari ha estat decisiu
per desbloquejar tot el que estava aturat en l’època de la
Generalitat amb pacte CiU-PP.
La col·laboració institucional, els projectes compartits i,
especialment, el compliment de les promeses fetes a la
ciutadania han de ser, de nou, el que ha de guiar els passos que
Mataró encara ha de fer. I que són molt ambiciosos (més
informació: http://mataro.socialistes.org)
Ramon Bassas i Segura
Portaveu del Grup Municipal Socialista
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1) Joan Antoni Baron explica a José Montilla el
TecnoCampus de Mataró. Foto: Sergio Ruiz/Capgròs
2) La mataronina Consol Prados és de nou candidata
a diputada al Parlament de Catalunya. Foto: Sergio
Ruiz/Capgròs
3) La Consellera Marina Geli i l’Alcalde, en l’acte de
col·locació de la primera pedra de l’ampliació de la unitat
de salut mental de l’Hospital de Mataró.
Foto: R. Gallofré/Capgròs
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La TDT, una oportunitat
industrial per a la ciutat?

L

a Televisió Digital Terrestre (TDT) transformarà
el panorama comunicatiu de Catalunya perquè
hi haurà una gran oferta de canals televisius,
l'audiència es fragmentarà i s’hauran de cercar noves
fórmules de finançament, com ara la publicitat, que ens
permetin el seu manteniment. A la comarca del Maresme
se li han concedit quatre canals, dos de privats i dos de
públics, que abastaran el mateix territori, i per tant, la
mateixa audiència i mercat publicitari. I aquí comença
el problema per la ciutat de Mataró, que es resumeix en
dos fets:
- El greu error del govern tripartit de la Generalitat que
decideix concedir dos canals públics i dos de privats al
Maresme, enlloc d'un de públic i tres de privats, que era
la idea inicial per afavorir ajuntaments governats per
ERC.
-La incapacitat dels ajuntaments de la comarca del
Maresme per unir esforços i treballar conjuntament en
una única direcció. La creació d'un canal de televisió
públic maresmenc podia haver estat l'eina per donar més
cohesió i sentiment identitari a la comarca.
Tot això porta, malauradament per nosaltres, a denunciar
una situació paradoxal per l'Ajuntament de Mataró perquè
lidera el sector d'ajuntaments del Maresme sud que opta a
dirigir un dels dos canals públics i perquè va signar convenis
econòmics, amb el suport de tots els grups polítics, amb
Televisió de Mataró perquè pogués optar a la concessió
d'un dels canals privats que ha obtingut

Per què, doncs, donem una darrera oportunitat al Govern?
Per demanar-li que reconverteixi el projecte perquè sigui
un repte econòmic i industrial per la ciutat de Mataró. Es
tracta d’aprofitar el canal de la TDT per impulsar la creació
d’un parc industrial i tecnològic de desenvolupament de
la indústria audiovisual. Cal unir el projecte del Tecnocampus,
els estudis de Graduat en Mitjans Audiovisuals de l’EUPM,
el sòl industrial, la tria de Mataró per part de la CCRTV
perquè sigui ciutat experimental per proves d’interactivitat ...
i posar-se en contacte amb les empreses del sector audiovisual,
perquè es vinguin a instal·lar a Mataró, oferint-los bones
condicions per a la seva implantació.
Si es fes bé, convertiria Mataró en la capital d’una indústria
en expansió que haurà de fornir de programes a una pila de
canals públics i privats que competiran per l’audiència del
territori europeu.
Crear un parc tecnològic basat en la indústria audiovisual
generarà llocs de treball i capital intel·lectual. Amb els
recursos econòmics que ingressarà la ciutat es pot compensar
la despesa que es faci en aquest canal de televisió en una fase
de transició, perquè per Mataró, aquest canal públic ha de ser
una eina tecnològica que permeti la comunicació fluïda entre
els ciutadans i l’administració, un internet, a l’abast de tothom
però més fàcil d’usar.
Si no ho fan així, no comptin amb CiU.

Hi ha motius clars per oposar-se frontalment a la
participació de l'Ajuntament de Mataró al canal públic
de TDT i que es concreten en:
-L'Ajuntament no ha de participar en la creació d'un nou
canal de televisió, perquè els seus ciutadans ja estan
perfectament informats per TV de Mataró.
-La duplicitat d’esforços no té sentit perquè Mataró té
altres problemes més urgents a resoldre (escoles,
immigració, neteja, atur...).
-La despesa econòmica global pujarà uns 150 milions
de pessetes anuals. Hi ha altres prioritats per gastar-los.
Maria José Recoder Sellarès
Regidora del Grup Municipal de Convergència i Unió
27

mésmataró

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS

El futur de Mataró: un projecte
compartit per tots els mataronins
Mataró o, ans el contrari, l’empitjora. Com s’entén que nous
projectes, per citar-ne només dos, com el de la zona Iveco Pegaso
o el de la Ronda Barceló, on en conjunt hi haurà milers de
mataronins vivint, i que suposen modificar el Mataró de les
properes dècades, no es posa sobre la taula, s’explica i es discuteix
amb els mataronins.
La por i la miopia política de l’actual Govern Municipal són
antològiques.
L’altra pota fonamental de la nostra visió és la planificació.
L’urbanisme és planificar futur.
n matèria d’urbanisme, el Grup Municipal del Partit Popular
de Mataró ha mantingut una posició molt clara des d’inici
del mandat actual, i que ja els anunciem serà un eix de la
nostra tasca municipal si ens fan confiança a maig de l’any vinent:
el dibuix del futur de la nostra Ciutat de Mataró ha de comptar
amb la participació dels mataronins. Lògicament això no vol dir
que proposem una espècie de govern assambleari.

E

El que creiem és que la transformació urbanística de Mataró que ha
estat prou important els darrers deu anys i que ho serà més en els
propers, de manera molt especial a la façana marítima des de Sant
Simó al Rengle, ha de ser exposada als mataronins i s’ha de
comptar amb el seu parer.
La nostra visió és un Govern Municipal que dissenya el futur de la
Ciutat i que, atesa la seva importància per nosaltres i pels nostres
fills, ho explica als mataronins/es mitjançant trobades i exposicions,
cosa que ja es va fer si ho recorden quan es va fer el darrer Pla
General ara farà uns 10 anys. I també amb diàleg senyors dels
Govern Municipal!!. Això ho completarem amb un organisme
consultiu on totes les sensibilitats puguin dir la seva i participar en
el disseny (urbanístic) de futur de Mataró.
D’aquesta manera els mataronins/es podran tenir una visió global
del Mataró del futur, visió que ara se’ls hi nega. El perquè no ens
ho diuen, però intueixo que serà perquè els hi fa por la crítica o
potser perquè no fan allò que prediquen demagògicament com a
“patrimoni de l’esquerra” (sic)??.
Així els mataronins i mataronines podríem veure, per exemple, el
dibuix que agafa la nostra façana marítima i valorar si embelleix
28

El Grup Municipal Popular ha tingut molta paciència i, fins i tot,
hem mirat cap una altra banda en determinats projectes urbanístics
poc clars, com a mínim, des de la perspectiva planificadora (Rda.
Barceló, Rengle, Iveco, etc), defugint el vot negatiu tot posant les
bondats dels projectes (algú em pot dir un sol projecte urbanístic
que no contingui alguna cosa bona!!) per damunt de les seves
òbvies ombres, i d’una manera de fer que no ens agrada. Això té
un nom: responsabilitat. Per nosaltres era més fàcil votar no, però
lo primer –ja m’ho han llegit alguna vegada- és Mataró.
Però no n’hi ha prou amb la nostra bona voluntat per a tapar les
misèries del Govern. La sensació permanent d’anar a salt de
mata és massa forta. Sota l’aparença d’operacions planificades,
a poc que rasquis, només trobes que operacions o modificacions
a operacions fetes per raons conjunturals (per exemple, quan
s’aprofita un mer interès empresarial per a fer una operació) o
amb constants canvis fruit de la mala gestió (per exemple, quan
dissenyes una Ronda Barceló amb Corte Inglés i aquest acaba a
un altre lloc).
Així doncs, també hauríem de suspendre la planificació (suposem
que n’hi podem dir així) que fa el Govern Municipal.
La nostra proposta passa per fer un nou Pla General on es plasmi
el Mataró del futur, amb una planificació clara (o com a mínim
explicar i debatre el Mataró del futur), comptant amb el parer de
tots. També amb la seva opinió. Restem, com sempre, a la seva
disposició.
David Rovira i Suñé
Cap de Grup Municipal Popular de l’Ajuntament de Mataró
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Per fi ampliem l’hospital
les consultes de l’Hospital, amb 3.200 metres quadrats i
un pressupost de 7 milions d’euros, que permetrà millorar
el servei d’atenció als malalts mentals i a les seves famílies,
alhora, que consolidarà un model basat en la no marginació
de la malaltia mental, integrant-la en les polítiques de salut
pública, assistencials i socio-sanitaries que trenquen
definitivament amb els centres d’atenció tancats i aïllats
propis d’una altra època.
“Cal trencar definitivament amb la idea d’aquells centres
d’atenció als malalts mentals tancats i aïllats propis d’una
altra època”
vancem per acomplir amb els nostres
compromisos electorals

A

Els malalts mentals seran millor atesos amb la ampliació
de la Unitat Psiquiatria de l’Hospital de Mataró i les dues
actuacions previstes: una nova planta per a Hospitalització
de malalts aguts i un edifici annex per a consultes externes
i Hospitals de Dia
I és que ja fa anys que reivindiquem que els serveis
sanitaris es posin al dia acord amb el creixement demogràfic
que està experimentant la ciutat i no només en referència
a l’hospital si no també en el camp de la sanitat de
proximitat com és el cas del CAP de la Llàntia, que també
és una realitat.
“Hem estat tossuts en l’exigència a la Generalitat per
ampliar l’Hospital i en la defensa d’un nou CAP a la
Llàntia“
És doncs, una prioritat per al nostre grup garantir la
implicació de totes les administracions per dotar a la ciutat
d’un servei sanitari de qualitat i poder planificar a mig i
llarg termini les infrastructures necessàries per donar un
bon servei.

Així doncs, ben aviat tindrem a disposició 44 llits per a
malalts mentals adults i un nova unitat d’hospitalització
infantil i juvenil amb 10 llits.
També, es construirà davant de l’hospital el nou centre de
salut mental amb una superfície de 2.166 metres quadrats
i 2 milions i mig d’euros de pressupost. Disposarà de 2
plantes i estarà dividit en tres blocs que acolliran els Centres
de Salut Mental per adults i Infanto-juvenil, els Hospitals
de dia per adults i joves i els Serveis d’Atenció a les
Drogodependències.
“Ben aviat veurem la tercera planta de l’Hospital i el nou
edifici de salut mental”
En definitiva, amb l’ampliació de l’Hospital i el nou edifici
annex es millorarà l’assistència sanitària als malalts mentals
a Mataró que es completarà amb la posada en funcionament
de la Llar Cabanelles. Un espai que es destinarà a
l’hospitalització de malalts subaguts i a la inserció laboral
i suport social i residencial dels malalts mentals crònics i
de llarga dependència.
“Cal continuar treballant amb serenitat i convicció per
posar al dia els equipaments sanitaris de la ciutat”

“El compromís i la planificació a mig i llarg termini per
la construcció de nous equipaments és la única garantia
que no es col·lapsin els serveis sanitaris”
Es construirà una nova planta sobre l’espai que ara ocupen

Jaume Graupera i Vilanova

Cap del Grup Municipal d’ICV-EuiA
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Benvinguda a un nou mitjà

l passat 11 de setembre van començar les emissions
de Mataró Ràdio, l’emissora local durant tant temps
reclamada des d’alguns àmbits i que, finalment,
ja pot escoltar-se al 89.3 del dial. Amb la ràdio, la ciutat
guanya un nou mitjà de comunicació que aportarà un nou
punt de vista a la comunicació local, un sector que,
afortunadament, gaudeix de molt bona salut.

E

Certament, en la programació setmanal hi trobarem una
varietat de continguts important, que espero que garanteixi
a la nova emissora una audiència fidel des dels primers
mesos. A més dels informatius i els “carrussels” esportius,
Mataró Ràdio oferirà música, teatre, informació veïnal,
programes divulgadors, cinema i literatura, entre d’altres;
i, per tal d’atraure al planter de futurs oïdors, un fonamental
espai de contes per als menuts. La ràdio té tots els números
per convertir-se en una “plaça de vendre” moderna on tots
els mataronins hi trobem paradetes al nostre gust. Però cal
que la ràdio sàpiga vendre aquests números i els ciutadans
(de totes les edats) els comprin. Només un bon treball i
un gran esforç, per assegurar nombre i qualitat dels
continguts, garantirà el futur de la ràdio, de la nostra
Mataró Ràdio.
Esperem, doncs, que Mataró Ràdio esdevingui ràpidament
una emissora de referència per a tota la ciutat.

Crec que el paper de Mataró Ràdio no és tant competir
sinó sumar a la feina que ja fan Televisió de Mataró,
Capgròs, El Tot Mataró, Més Maresme o Tribuna entre
d’altres. La nova ràdio ajudarà a millorar el grau de cohesió
de la societat mataronina. En un món com l’actual, en què
molts mataronins treballen fora de la ciutat i només són
a casa al matí i al vespre, els mitjans de comunicació fan
la tasca que feia (i encara fa, tot i que en una mesura molt
menor) la plaça de “vendre”. Són un punt de trobada entre
veïns i un lloc d’intercanvi d’informació.
No voldria, però, oblidar una característica de la ràdio que
li dóna una dimensió ciutadana molt important. Des d’un
primer moment, el govern municipal va apostar perquè
Mataró Ràdio no fos l’emissora de l’ajuntament ni dels
partits que formem part de l’equip de govern, sinó de tota
la ciutadania. L’emissora s’ha concebut com una ràdio
participativa i de proximitat i desenes de particulars i
entitats de la ciutat hi tenen veu. D’aquesta manera, es
guanya, d’una banda, un major pes dels continguts locals
en la programació i, sobretot, una gran quantitat de
mataronins sentiran la nova ràdio com una cosa “pròpia”.
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INFORMACIÓ CIUTADANA

Adreces d’interès
* 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.

ATENCIÓ CIUTADANA
· Oficines d’atenció ciutadana (de dl. a dv. de 9 a 19 h)
- Ajuntament. La Riera, 48
- Centre cívic Cerdanyola. Pg. de Ramon Berenguer III, 82
- Centre cívic Rocafonda. C. de Josep Punsola, 47
· Centres cívics
(de dl. a dv. de 9 a 14 h i dt. i dj. de 17 a 19h)
- Centre cívic Cirera. C. de Cadis, 1
- Centre cívic Molins. C. de Nicolau Guanyabens, 23
- Centre cívic Pla d’en Boet. C. de Juan Sebastián Elcano, 6
· Per internet, www.mataro.cat
· Per telèfon, trucant al número 010* (24 h)
· Telèfon del Civisme 900 859 009
SEGURETAT I ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
- Urgències. Tel. 112
- Urgències sanitàries. Tel. 061
- Mossos d’Esquadra. Av. de Lluís Companys, 87. Tel. 088
- Policia Local. Pl. de Granollers, 11. Tel. 092
- Bombers. 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
- Agència d’Atenció a la Gent Gran i a les Persones
amb Dependència. C. de Cuba, 47. Tel. 010*
- Centre Municipal d’Acollida. C. de Sant Simó, 13.
Tel. 93 755 14 53
- CAP d’Urgències. Camí del Mig, 36. Tel. 93 741 20 40
EMPRESES PÚBLIQUES MUNICIPALS
- Mataró Ràdio. C. de Juan Sebastián Elcano, 6.
Tel. 93 536 13 10
- 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

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.
C. de Francisco Herrera, 70. Tel. 93 758 21 31
- Institut Municipal d’Educació.
Bda. de Les Figueretes, 1. Tel. 93 758 23 31
- TecnoCampusMataró. 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
EQUIPAMENTS CULTURALS
- Teatre Monumental. La Riera, 169
- Museu de Mataró. El Carreró, 17
- Can Palauet. C. d’en Palau, 32-34
- Ca l’Arenas.Centre d’art del Museu de Mataró.
C. d’Argentona, 64
- 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
- Arxiu Municipal de Mataró. C. d’en Palau, 32
TRANSPORTS
- CTSA – Mataró Bus. C. de Francesc Layret, 72. Tel. 010*
- RENFE. Pl. de Miquel Biada. Tel. 902 240 202
- Empresa Casas. C. de la Remallaire, 15. Tel. 93 798 11 00
- Taxi Mataró. C. de Vista Alegre, 39. Tel. 93 798 60 60
ALTRES ADRECES
- Organisme de Gestió Tributària.
C. de Mossèn Jacint Verdaguer, 77. Tel. 93 758 91 35
- Jutjats de Mataró. Pl. de Francisco Tomás y Valiente, 1.
Tel. 93 741 73 24
- Port de Mataró. Pg. Marítim del Port, s/n.
Tel. 93 755 09 61

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