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INFORMACIÓ CIUTADANA

Adreces d’interès
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
· Oficina de Turisme 93 758 26 98

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

SEGURETAT I ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
EQUIPAMENTS CULTURALS
- Urgències. Tel. 112
- Urgències sanitàries. Tel. 061
- Teatre Monumental. La Riera, 169
- Mossos d’Esquadra. Av. de Lluís Companys, 87. Tel. 088
- Museu de Mataró. El Carreró, 17
- Policia Local. Pl. de Granollers, 11. Tel. 092
		
- Can Palauet. C. d’en Palau, 32-34
- Bombers. Pg. de Ramon Berenguer III, 42. Tel. 112
- Ca l’Arenas. Centre d’art del Museu de Mataró.
- Cos Nacional de Policia. Av. de la Gatassa, 15. Tel. 091
		 C. d’Argentona, 64
- Creu Roja Mataró. C. de l’Energia, 11. Tel. 93 741 02 25
- Espai F. C. Nou, 11
- Hospital de Mataró. Ctra. de Cirera, 230.
- Can Xalant. Centre de creació i pensament contemporani.
Tel. 93 741 77 00
		 C. de Francesc Layret, 75
- Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.
- Biblioteca Pública Pompeu Fabra. Pl. d’Occitània s/n
		 C. de Sant Pelegrí, 3. Tel. 93 741 91 60
- Arxiu Municipal de Mataró. C. d’en Palau, 32
- 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
- CTSA – Mataró Bus. C. de Francesc Layret, 72. Tel. 010*
- CAP d’Urgències. Camí del Mig, 36. Tel. 93 741 20 40
- RENFE. Pl. de Miquel Biada. Tel. 902 240 202
- Empresa Casas. C. de la Remallaire, 15. Tel. 93 798 1100
EMPRESES PÚBLIQUES MUNICIPALS
- Taxi Mataró. C. de Vista Alegre, 39. Tel. 93 798 60 60
- Mataró Ràdio. C. de Juan Sebastián Elcano, 6.
		 Tel. 93 536 13 10
ALTRES ADRECES
- Aigües de Mataró, SA. C. de Pitàgores, 1-7.
		 www.aiguesmataro.cat. Tel. 93 741 61 00
- Organisme de Gestió Tributària.
- Promocions Urbanístiques Mataró, SA. www.pumsa.com
		 C. de Mossèn Jacint Verdaguer, 77. Tel. 93 758 91 35
		 C. de Pablo Iglesias, 63. Tel. 93 741 56 10			 - Jutjats de Mataró. Pl. de Francisco Tomás y Valiente, 1.
- Prohabitatge. C. de Pablo Iglesias, 63. Tel. 93 757 85 38 		 Tel. 93 741 73 24
- Gestió Integral de Trànsit.
- Port de Mataró. Pg. Marítim del Port, s/n.
		 C. de Pablo Iglesias, 63. Tel. 93 757 85 38
		 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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EDITORIAL

La ciutat del blau
Joan Antoni Baron i Espinar

| Alcalde de Mataró

Q

uan arriba l’estiu la ciutat recupera, encara més, la
seva condició de ciutat mediterrània. El mar i les
platges es converteixen en l’espai central de convivència i lleure.

L’aposta de la ciutat pel Front de Mar és molt clara i les
platges, el Passeig Marítim i el Port són peces fonamentals
d’aquesta aposta. Més i millors espais pels ciutadans de
Mataró i pels molts visitants que esperem aquest estiu.

Això vol dir posar a punt tot els dispositius necessaris per
poder-ne gaudir plenament: neteja, vigilància i salvament,
serveis, transport. Enguany tot això s’ha posat en funcionament de manera avançada així que ha arribat el bon temps i
s’ha estès a la platja de Ponent. Per tant totes les platges de
Mataró- Sant Simó, el Callao, el Varador i de Ponent- tindran un nivell de serveis similar.

Les nostres platges i el nostre port són també les platges i el
port d’una bona part de les comarques veïnes i això cal aprofitar-ho i sumar-ho a la nostra capitalitat comercial i gastronòmica i a l’atractiu de l’oferta festiva i lúdica que es genera a
Mataró durant l’estiu. Platges, passejades, compres, gastronomia, patrimoni, festes, música, tot un conjunt d’actius que
la ciutat té i que volem convertir en noves oportunitats per
l’economia de Mataró.

Un trenet, en combinació amb el Mataró Bus, recorrerà tot
el Passeig Marítim per facilitar l’accés a les platges i s’han
instal·lat tres nous lavabos públics que es sumen a la resta
de serveis –guinguetes, passeres, punts de socors, punt
d’informació turística, senyalització, ...- ja existents en
d’altres temporades.

Una ciutat oberta, amable, mediterrània. La ciutat del blau.

SUMARI
2 Adreces d’interès
3 Editorial

4 Notícies
9 L’Ajuntament amplia l’oferta i les subvencions
		 per als casals d’estiu
13 Crònica del Ple
El Defensor del Ciutadà renya el govern perquè
no li fa cas

15 Comença la temporada de platges amb més serveis,
		 protecció civil i més dinamisme
		

19 Entrevista
Santi de Arcos, coordinador local de la Creu Roja

21 Conviu Mataró
Els efectius d’extinció i prevenció es reforcen
per coordinar-se contra els incendis forestals

23 Cultura
Mataró, Cruïlla de Cultures es consolida com a festival
amb músiques d’arreu del món

24 Agenda del mes
27 Espai dels grups municipals

mésmataró és una publicació mensual de distribució gratuïta que edita l’Ajuntament de Mataró Coordinació, redacció i fotografia: Servei de Comunicació de l’Ajuntament
- Eva Mancera, Cèsar Martín, Esther Julià, Anna Roca, Ana Villaverde - Els articles signats expressen l’opinió dels seus autors Disseny original: Servei de Comunicació
de l’Ajuntament - Victoria Úbeda Fotografia de portada: Marga Cruz Consell de redacció: Ricard Bonastre, Angelina Català, Mercè Massa, Pere Robert, Joan Soler, Esteve
Terradas i Francesc Torrejón Consell editorial: Montserrat Baraza, Joaquim Barnola, David González, Anna Lasaga i Enric Sala Publicitat: Maite Vilarrupla 93 758 23 84
mtvilarrupla@ajmataro.cat Impressió: paper reciclat estucat IMGESA Dipòsit legal: B-40562-2005 www.mataro.cat

3

mésmataró

NOTÍCIES

RESULTATS ELECCIONS MUNICIPALS 2007
PSC-PM
11

FONT: AJUNTAMENT DE MATARÓ

El PSC va tornar a ser el partit més votat en les eleccions

CiU
7
PP
4

ESQUERRA-AM
2

CUP
1

IC-EUIA-EPM
2

1

El PSC torna a guanyar les eleccions

PARTICIPACIÓ

ABSTENCIÓ

46,77%

53,23%

municipals del 27 de maig, que van registrar l’abstenció més
alta de la història de la democràcia a Mataró. Els socialistes
mantenen els 11 regidors que tenien però necessiten socis
per aconseguir la majoria (14) per governar amb comoditat.
En el moment de tancar aquesta edició, l’alcaldable socialista, Joan Antoni Baron, havia ofert a ICV i a Esquerra la
possibilitat de reeditar el tripartit. Iniciativa i el PP perden
un representant, mentre que CiU es consolida com la segona
força al Consitori, obtenint un edil més que en els comicis de
2003. Pel que fa a les sis candidatures més que concorrien a
les eleccions, la CUP és l’única que aconsegueix sobrepassar
el llindar del 5% dels vots, fet que li garanteix un regidor a
l’Ajuntament. Està previst que els nous càrrecs electes prenguin possessió dissabte 16 de juny, a les 12 h, i procedeixin a
l’elecció del nou alcalde per als pròxims quatre anys. Segons
la llei, el repartiment de carteres i competències ha d’estar
enllestit abans de mitjan juliol.

Marc Prat signa el cartell de Les Santes 2007

© L. GELONCH

L’artista Marc Prat ha estat l’escollit per la Comissió d’Imatge

i Comunicació de Les Santes 2007 del Patronat Municipal
de Cultura per realitzar el tradicional cartell de Les Santes
d’aquest any. Marc Prat (Mataró, 1971) ha triat com a motiu
principal de l’obra el dibuix de la mà del gegant de la ciutat,
Robafaves. Els materials que utilitza són el carbó, l’aigua i
pigments que donen vida a la imatge. El cartell es reprodueix
en els programes i samarrates i les aplicacions en els diferents suports les treballarà un dissenyador gràfic. Per segon
any consecutiu s’ha remunerat el cartell amb 2.000 euros.

2

L’Ajuntament col·labora amb l’organització de
la Romería del Rocío
© MARGA CRUZ

El Parc Forestal va acollir del 18 al 20 de maig la Rome-

3

1. Síntesi dels resultats electorals a Mataró. Més informació al web municipal www.mataro.cat.
2. El cartell de Les Santes 2007, pintat per Marc Prat, mostra en detall
la mà d’en Robafaves.
3. Un moment de la Romería del Rocío que es va celebrar el passat
20 de maig.
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ría del Rocío 2007 que organitza cada any a la ciutat la
Casa d’Andalusia. L’Ajuntament hi ha col·laborat amb la
campanya de promoció i comunicació, s’ha fet càrrec de
la instal·lació de 7 grans carpes iguals per homogeneïtzar
l’estètica (a través de l’IMPEM) i ha millorat els accessos al
parc. També s’hi van implicar altres serveis municipals per
tal de facilitar el correcte desenvolupament de la festa com
la Policia Local o Mobilitat. A més, l’Ajuntament, amb la
signatura d’un conveni, va aportar 3.800 euros i materials i
infraestructures com cadires, taules, grups electrògens, serveis sanitaris o tanques.

NOTÍCIES
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El nou edifici de la Seguretat Social es posa en
marxa en el sector del Cafè de Mar
de la Seguretat Social (carrer de Jaume Balmes, 34). L’oficina
s’ha construït en un sòl cedit per l’Ajuntament i unifica en un
sol espai l’Institut Nacional de la Seguretat Social i la Tresoreria General de la Seguretat Social, que abans es trobaven
al Camí del Mig i al carrer de Rosselló, respectivament. A
banda, en aquest sector, està previst que el setembre s’acabin
les obres del Cafè de Mar, equipament destinat a la Fundació Cooperadors de Mataró per a la creació d’un centre
per al foment del cooperativisme i l’economia social. Les
obres les promou PUMSA i les porta a terme l’empresa Servicios y Obras Barcelona, SL amb un pressupost d’1.047.000
euros. Amb aquests dos nous edificis la millora i arranjament
d’aquesta zona queda pràcticament enllestida.

1

© MARGA CRUZ

Des de finals d’abril, la ciutat compta amb l’Oficina integral

Mataró estrena dos nous centres escolars

2

© MARGA CRUZ

neta van estrenar el passat abril noves instal·lacions escolars.
Així, els 138 infants que fins ara feien classe als mòduls provisionals situats al Parc Central es van traslladar al nou centre
ubicat a la plaça d’Antonio Machado, 1. Els 450 alumnes de
l’Anxaneta (carrer de Floridablanca) van canviar d’escola el
passat 10 d’abril d’una manera festiva: es va fer una cercavila, des de l’antiga escola fins al nou centre. El diumenge
15 d’abril es va fer una festa en la qual hi van participar els
pares, alumnes i antics alumnes de l’escola. El CEIP Antonio
Machado tindrà 2 línies amb capacitat per a 450 alumnes.
A partir de setembre l’edifici acollirà provisionalment els
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© MARGA CRUZ

Els alumnes del CEIP Antonio Machado i del CEIP Anxa-

alumnes del CEIP Marta Mata, escola que està en projecte.

Més plataformes d’accés al Mataró Bus i dos
nous panells informatius
L’Ajuntament ha instal·lat 10 noves plataformes per faci-

litar l’accés al Mataró Bus i 2 panells informatius. Les
plataformes possibiliten que el vehicle no hagi d’entrar a
la parada, per tant es guanya temps, es millora la velocitat comercial, evita l’aparcament indegut de vehicles que
envaeixen la parada i a més es millora l’accessibilitat de
les persones amb mobilitat reduïda. Els panells informatius electrònics s’han col·locat a les parades de la plaça de
les Tereses i al Parc Central i tenen com a finalitat informar
a l’usuari sobre el temps que falta per passar el pròxim
autobús de la línia.

1. A l’Oficina integral de Mataró els ciutadans de la comarca podran fer tots
els tràmits relacionats amb la Seguretat Social.
2. El president de la Generalitat, José Montilla, durant la visita al
nou centre escolar CEIP Anxaneta que va fer el 17 d’abril.
3. L’ampliació de la vorera davant la parada facilita l’accés als autobusos i
impedeix que s’estacioni incorrectament al davant.
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La música gospel omple la ciutat

© GOSPEL SONS

Més de 310 cantaires de 5 grups musicals de Catalunya van

participar el cap de setmana del 12 i 13 de maig a la I Trobada
de Cors de Gospel de Catalunya que va tenir lloc a Mataró.
Els grups Twocats pel Gospel de Barcelona, Esclat Gospel
Singers de Manresa, Gospelians de Salt, el Cor de la Casa de
la Música Popular de l’Hospitalet i Gospel Sons van actuar,
dissabte, a diferents llocs del centre de la ciutat i al Parc Central, on van acabar amb un cant comú. El diumenge es va fer
la presentació-concert del Cor de l’Hospitalet i es va acabar
amb el concert del grup mataroní Gospel Sons i un cant comú
de tots els grups convidats. La trobada ha estat organitzada per
la Xarxa de Gospel de Catalunya, Gospel Sons i l’Ajuntament
de Mataró que amb la signatura d’un conveni de col·laboració
ha aportat 12.000 euros, a més d’infraestructures i materials.
Han patrocinat la trobada PUMSA i el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids i Urbans del Maresme.
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© T. SABORIDO + A. TOBAL

© G.FERRÉ

L’Associacó de Veïns de Vista Alegre disposa
d’un nou equipament cívic al Parc del Nord
L’ equipament cívic de Vista Alegre va obrir les seves portes
als veïns el passat 28 d’abril amb una festa. D’aquesta manera
es donava per inaugurat un nou edifici destinat a l’Associació
de Veïns de Vista Alegre. L’equipament, que està ubicat dins
el Parc del Nord amb entrada pel carrer d’Almeria, és d’una
sola planta, de forma rectangular. Està dividit en diferents
espais entre els quals hi ha una sala polivalent i una sala
d’entitats. L’edifici, a més, compta amb un espai exterior
amb unes grades de mur de pedra i escales i una zona enjardinada. Els materials de la façana i la coberta (planxes de
coure i pedra) s’han escollit per reduir al màxim l’impacte
visual. Per facilitar l’accés, s’ha traçat un nou recorregut al
parc que connecta amb escales els dos camins ja existents.

2

Els Capgrossos reben el suport de 59 entitats
per sol·licitar la Creu de Sant Jordi
3

La Colla Castellera Capgrossos de Mataró compta amb el

1. Els cinc grups de gospel van cantar junts al Parc Central.
2. La festa de posada en marxa del nou equipament cívic de Vista Alegre
la va organitzar el Grup d’Esplai Los Piratas.
3. Els castellers preparen la pinya en una de les darreres diades castelleres que han tingut lloc aquest any.
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recolzament de 59 entitats de la ciutat per sol·licitar a la
Generalitat de Catalunya que se li atorgui la Creu de Sant
Jordi. La iniciativa va sorgir d’una resolució conjunta que es
va aprovar per unanimitat en el Ple de febrer. Així, l’alcalde,
Joan Antoni Baron, va adreçar una carta a les entitats mataronines per demanar el seu suport. El 15 de maig, l’alcalde
va lliurar al president dels Capgrossos, Carles Guanyabens,
les cartes d’adhesió.

NOTÍCIES
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Mataró tindrà dos aparcaments públics més
que suposaran 490 places
en aquests moments a la ciutat estan a punt d’acabar (plaça
d’Occitània i al Parc de Cerdanyola) i un altre ja ha finalitzat
(Els Menuts). El de la plaça d’Occitània tindrà 3 plantes i
224 places. El del Parc de Cerdanyola també tindrà 3 plantes
i 266 places. En ambdós la major part de les places seran
per a residents però també n’hi haurà de rotació i 5 places
adaptades. L’aparcament d’Els Menuts té 30 places. Els
tres equipaments estan promoguts per l’empresa municipal
Gestió Integral de Trànsit Mataró, SL (Gintra). La inversió
en aquests tres equipaments ha estat de més de 67 milions
d’euros. La construcció d’aparcaments subterranis permet
millorar la mobilitat a la ciutat, potencia el transport públic i
afavoreix la sostenibilitat i un entorn més saludable.

1

© MARGA CRUZ

Les obres de dos dels aparcaments que s’estan construint

El Projecte alguer de Mataró celebra 10 anys

2

© J.BORRAS

jecte alguer de Mataró. Aquest col·lectiu està format per diferents entitats (administració, universitats, centres esportius...)
i celebra enguany els 10 anys d’estudi i seguiment d’aquest
alguer de posidònia que és un dels més ben conservats de la
costa catalana. La posidònia és una planta superior marina
que és aliment i zona de refugi per a moltes espècies marines.
Així, el 9 de juny al matí es farà una jornada amb conferències (CC Pla d’en Boet) i a la tarda un acte de reconeixement
del voluntariat ambiental; el diumenge 10 de juny hi haurà
una jornada pràctica de treball submarí per obtenir les dades
anuals sobre l’estat de l’alguer. Per participar en aquestes
dues activitats és necessari inscriure’s prèviament (telèfon
d’atenció ciutadana 010).
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© MARGA CRUZ

Preservar l’alguer de la ciutat és l’objectiu principal del Pro-

L’Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena
recupera la seva façana
Al llarg de 4 mesos, la façana principal de l’Hospital Sant
Jaume i Santa Magdalena ha estat coberta per una bastida,
el motiu ha estat la rehabilitació que se n’ha fet. La rehabilitació de la façana, que és de finals del segle XVIII i principis del XIX, s’ha basat en la recuperació de la major part
dels seus elements, la substitució dels que estaven malmesos
i s’ha pintat. La rehabilitació l’ha finançada PUMSA amb
un cost de 108.991 euros. Aquestes obres formen part de la
segona fase de recuperació de l’edifici, que van començar
l’any passat amb la rehabilitació de la capella.

1. L’aparcament d’Els Menuts està situat sota l’escola bressol i té 30
places per a cotxes.
2. L’estat de les praderies de posidònia és un dels indicadors de qualitat
del litoral marí.
3. La façana de l’antic hospital s’ha recobert amb un nou estucat
que dóna un caràcter unitari a tot l’edifici.
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L’Ajuntament impulsa les primeres mesures
per reduir el consum d’aigua i lluitar contra
la sequera

Artistes nacionals i internacionals pintaran les tanques d’obra que envolten els
terrenys del futur TecnoCampus

L’alcalde, Joan Antoni Baron, va signar
a l’abril un decret per adoptar mesures
d’estalvi d’aigua en relació amb l’escassetat
de recursos hídrics provocada per la sequera.
En primer lloc, els habitatges no ocupats
són donats de baixa si no es contracten
amb comptador. El cabal màxim subministrat serà de 32 m3/trimestre/ abonat. En els
subministraments per més de 3 persones
residents empadronades, la quantitat serà
fins un màxim de 111 litres/dia/persona. En
segon lloc, el subministrament amb camió
cisterna per neteja de vials i clavegueram,
així com per al reg, es fa exclusivament
amb aigua de pou no potabilitzada, agafada dels 7 punts de càrrega habilitats per
Aigües de Mataró. En tercer lloc, el reg de
parcs i jardins, actualment connectats a la
xarxa, es redueix al mínim indispensable,
amb un límit màxim de 450 m3/ha/mes.
També es regula el reg per tal que s’efectuï
en les hores nocturnes. Per últim, es limita
els horaris de les fonts ornamentals i dutxes
de la platja, i els responsables dels equipaments municipals han de vetllar per reduir
el consum. Les fonts ornamentals funcionaran de 19 a 21 hores, i les dutxes de la platja
de 8 a 20 hores.

El projecte “Art de Mar 07” portarà a una
seixantena d’artistes a plasmar les seves
obres a la tanca de ciment que envolta el
terreny on es construeix TecnoCampusMataró. PUMSA promou aquesta iniciativa
amb la coordinació de l’artista mataroní
Mateo Lara. L’objectiu és impulsar l’art
urbà i convertir l’espai en un referent artístic a nivell mundial. El projecte es desenvoluparà entre els caps de setmana del 9 i 10
de juny i del 16 i 17 de juny. La temàtica
que inspirarà als artistes que hi participen
serà la de les noves tecnologies, en relació
amb la construcció del parc tecnològic i de
la innovació TecnoCampusMataró.
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Convocada l’11a edició dels Premis Puig
i Cadafalch i la 2a Triennal d’Arquitectura
del Maresme
Les obres d’arquitectura, interiorisme i
restauració acabades entre l’1 de gener
del 2004 i el 31 de desembre del 2006 ja
poden concórrer a l’onzena edició dels
Premis Puig i Cadafalch d’arquitectura,
interiorisme i restauració i la segona
edició de la Triennal d’Arquitectura
del Maresme. Les bases de la convoca-

tòria poden consultar-se a l’apartat notícies del web municipal (www.mataro.
cat). Les propostes es poden presentar
fins a les 14.00 hores de l’1 de juny a
l’oficina d’atenció al públic de l’Àrea de
Serveis Territorials de l’Ajuntament de
Mataró (Pablo Iglesias, 63, 2ª planta), o
indistintament a la Seu del Maresme de
la Demarcació de Barcelona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya (riera Gavarra, 2 de Canet de Mar).El veredicte de les
dues convocatòries es farà públic durant
la primera quinzena del mes d’octubre.
L’obra seleccionada i premiada es podrà
veure en una exposició conjunta al Museu
de Mataró i es publicarà un catàleg.

La base nàutica municipal oberta al
Port informa sobre cursos de vela, rem
i submarinisme
Fins al 15 d’octubre la Base nàutica municipal, ubicada al Port de Mataró, està oberta al
públic en horari d’estiu per informar sobre les
activitats i els cursos del Club vela Mataró,
la Societat de Pesca i Activitats Subacuàtiques (SPAS) i la secció de rem de la Colla
Castellera Capgrossos. El telèfon de contacte
és 661 87 18 91. La Base nàutica, que està
oberta tot l’any, és un servei obert als esportistes, entitats i clubs relacionats amb la nàutica i les activitats del mar.
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L’Ajuntament amplia les places i
dóna més ajuts als casals d’estiu

© MARGA CRUZ

També s’ofereixen cursets de natació a la Piscina Municipal i colònies i campaments. L’Ajuntament subvenciona aquestes propostes, que s’adrecen a infants
i joves de 3 a 16 anys, amb més de 131.000 euros.

Als casals d’estiu es fan activitats molt diverses: gimcanes, tallers de manualitats, dansa, teatre...

U

na vegada s’ha acabat el curs escolar, els nens i
nenes d’arreu han d’omplir el seu temps amb noves
activitats, una de les quals pot ser els casals d’estiu.
Els casals són una activitat d’educació en el lleure que es
fan durant les vacances escolars d’estiu i que s’organitzen a
través de les entitats del lleure, les Associacions de Mares i
Pares d’Alumnes (AMPA) i els centres escolars amb la subvenció de l’Ajuntament i es fan en els equipaments públics.
Els casals d’estiu responen a una demanda social que permet fer
compatibles els horaris laborals dels pares amb l’atenció als fills
a més de proporcionar a aquests la possibilitat de realitzar activitats de lleure en el seu entorn habitual com l’escola o el barri.
Aquest any, s’ofereixen 2.005 places per al període de juny i
juliol i per a l’agost i setembre 540, que fan un total de 2.545,
455 més que el 2006. Aquesta oferta cobreix la demanda de la

ciutat. La quota màxima mensual no excedeix de 116 euros
on s’inclouen totes les activitats que s’hi fan. Pel que fa a la
subvenció de l’Ajuntament, aquest any s’ha ampliat: és de
131.619,75 euros, 24.387,13 euros més que el 2006.
Cada any, els casals se centren en una temàtica determinada
que és l’eix de tots els tallers, sortides i activitats que es fan.
Cada casal compta amb un grup de monitors (titulats com a
monitors del lleure) que estan coordinats per un director/a
del lleure.
L’oferta de casals d’estiu es complementa amb els cursets de
natació de la Piscina Municipal i les colònies i campaments
i s’adrecen a infants i joves de 3 a 16 anys. A més l’Esplai
Rabadà organitza el juliol un casal d’estiu destinat a persones amb disminució psíquica. El casal ofereix 35 places i
compta amb un equip d’uns 25 monitors.
9
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Oferta dels casals d’estiu
DEL 25 DE JUNY AL 20 DE JULIOL

Casal d’estiu Enlleura’t
Organitzat per l’Associació Enlleura’t. 75 places de P5 a
6è de primària. Es farà a l’IES Puig i Cadafalch i a l’Espai
Jove La Llàntia.

CEIP Josep Manuel Peramàs
Organitza AMPA de l’escola. 80 places de P3 a 6è de primària. Servei de menjador i permanències.
CEIP Josep Montserrat
Organitza AMPA de l’escola. 100 places de P3 a 3r d’ESO.

CEIP Angeleta Ferrer
Organitzat pe l Grup d’esplai Garbí i l’AMPA de l’escola.
100 places de P3 a 4t d’ESO. Servei de menjador.

CEIP Rocafonda
Organitza AMPA de l’escola. 170 places de P3 a 6è de primària. Servei de menjador.

CEIP Camí del Cros
Organitzat per l’AMPA de l’escola. 100 places de P3 a a 6è
de primària.

CEIP Tomàs Viñas
Organitza AMPA de l’escola. 140 places de P3 a 6è de primària. Serveis de permanències i menjador.

CEIP Cirera
Organitzat per AJGE La Tribu, AIJ Pampayuga, AV Cirera,
AV Molins-Torner-Primer de Maig i AMPA CEIP Vista Alegre,
IES Thos i Codina i CEIP Cirera. 120 places de P3 a 6è de primària. Servei de menjador.

CEIP Torre Llauder
Organitza AMPA de l’escola. 40 places de P3 a 6è de primària. Serveis d’acollida, menjador i permanències.

CEIP Germanes Bertomeu
Organitza AMPA de l’escola. 100 places de P3 a a 6è de
primària. Servei de menjador.
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CEIP Vista Alegre
Organitzat per AJGE La Tribu, AIJ Pampayuga, AV Cirera,
AV Molins-Torner-Primer de Maig i AMPA CEIP Vista
Alegre, IES Thos i Codina i CEIP Cirera. 70 places de P3 a
6è de primària. Servei de menjador.
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IES Alexandre Satorras
Organitza Agrupament Escolta Arrels. 100 places de P3 a 1r
d’ESO. Serveis de menjador i acollida.

CEIP Anxaneta
Organitza AMPA de l’escola. 80 places de P3 a 4t de primària. Servei de menjador.

Salesians Sant Jordi
Organitza l’escola. 100 places de 1r de primària a 4t d’ESO.
Servei de permanències.

DEL 3 AL 7 DE SETEMBRE

Centre Jove Sant Jordi. Olla de grills
Organitza la mateixa entitat. 60 places de P5 a 2n d’ESO.
Serveis d’acollida i menjador.
CEIP Àngela Bransuela
Organitza AMPA de l’escola i Col·lectiu de Monitors. 100
places de P3 a 6è de primària. Serveis de menjador, acollida
i permanències.
CEIP Antonio Machado
Organitza AMPA de l’escola. 100 places de P3 a 4t de primària. Serveis d’acollida i menjador.
CEIP Anxaneta
Organitza AMPA de l’escola. 225 places de P3 a 6è de primària. Serveis de permanències i menjador.

CEIP Àngela Bransuela
Organitza AMPA de l’escola i Col·lectiu de Monitors. 100
places de P3 a 6è de primària. Serveis de menjador, acollida
i permanències.
CEIP Antonio Machado
Organitza AMPA de l’escola. 100 places de P3 a 4t de primària. Serveis d’acollida i menjador.
CEIP Camí del Mig
Organitza AMPA de l’escola. 80 places de 3 a 6è de primària. Serveis de menjador i permanències.
CEIP La Llàntia
Organitza AMPA de l’escola. 100 places de P3 a 6è de primària. Serveis de menjador, acollida i permanències.

CEIP La Llàntia
Organitza AMPA de l’escola. 100 places de P3 a 6è de primària. Serveis de menjador, acollida i permanències.

Casal de Cirera-Molins-Vista Alegre
Organitzat per AJGE La Tribu, AIJ Pampayuga, AV Cirera,
AV Molins-Torner-Primer de Maig i AMPA CEIP Vista
Alegre, IES Thos i Codina i CEIP Cirera. 50 places de P3 a
6è de primària. Es farà al CEIP Vista Alegre.

DEL 26 DE JUNY AL 21 DE JULIOL

Colònies i campaments

CEIP Camí del Mig
Organitza AMPA de l’escola. 225 places de 3 a 6è de primària. Serveis de menjador i permanències.

Colònies al Mas Suro. Cartellà (Gironès)
Organitza AIJ Pampayuga. Del 28 de juliol al 5 d’agost. Per a infants
i joves nascuts entre el 1991 i el 2003. 60 places. 200 euros.

DEL 2 DE JULIOL AL 20 DE JULIOL
Espai Jove Estiu de juliol
Organitzat per AJGE La Tribu, AIJ Pampayuga, AV Cirera,
AV Molins-Torner-Primer de Maig i AMPA CEIP Vista
Alegre, IES Thos i Codina i CEIP Cirera. 24 places de 1r
d’ESO a 4t d’ESO. Es farà al Centre Cívic Molins.
DEL 27 D’AGOST AL 7 DE SETEMBRE
Centre Jove Sant Jordi. Olla de grills
Organitza la mateixa entitat. 30 places de P5 a 2n d’ESO.
Serveis d’acollida i menjador.

Campaments a Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà)
Organitzat per l’Esplai Garbí. Del 15 al 24 de juliol. Per a infants
i joves nascuts entre el 2004 i el 1991. 10 places. 155 euros.

Natació a la Piscina Municipal
Com cada any, el Patronat Municipal d’Esports organitza
cursets infantils de natació a la Piscina Municipal. Els cursets estan adreçats a infants de 3 a 12 anys i es faran del 25
de juny al 20 de juliol. El preu és de 55 euros. Les places
s’han atorgat a través de sorteig.
Es pot trobar més informació a la web de l’Ajuntament
(www.mataro.cat) o al telèfon d’atenció ciutadana 010.
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CRÒNICA DEL PLE

mésmataró

© MARGA CRUZ

El Defensor del Ciutadà de Mataró
renya el Govern perquè no li fa cas

Jordi Puigderrajols, al seu despatx del carrer de Llauder 2, des d’on resol les queixes dels ciutadans.

E

l Defensor del Ciutadà no està gens content amb la
resposta que rep del govern tripartit de la ciutat de les
queixes dels mataronins. Jordi Puigderrajols, que va
fer balanç de la feina feta el 2006 en el ple de maig, va denunciar que només un de cada tres suggeriments és acceptat pel
consistori, una davallada significativa respecte a exercicis
anteriors. El motiu, segons va assegurar és el «rebuig sistemàtic» que en fa el servei de Via Pública de les seves propostes. A banda d’això, Puigderrajols va destacar que durant
l’any passat es van fer un total de 862 intervencions, majoritàriament de caràcter personal, cosa que representa prop
d’un 8% més que el 2005. Però només 94 queixes van donar
lloc a un expedient de queixa. «Els mataronins es queixen
molt però quan es tracta de formalitzar-ho i d’aportar dades
concretes sovint la reclamació es dilueix i no es tira endavant», es va lamentar el defensor.
En l’informe anual s’assenyala que de les reclamacions
adreçades a Puigderrajols n’han sortit 9 recordatoris, 3 recomanacions i 21 suggeriments. El baix nivell d’acceptació
d’aquests últims a l’Àrea de Via Pública va fer que els grups
de l’oposició aprofitessin la situació per atacar de nou el

govern municipal. «Sorprèn que un dels departaments que
més queixes rep posi traves i pegues a la feina del defensor», va criticar el regidor del PP, Paulí Mojedano. Des de
les files de CiU, Joaquim Esperalba va acusar directament
l’Àrea que dirigeix el socialista Ramon Bassas de no estar a
l’alçada en la voluntat de l’Ajuntament de millorar l’atenció
al ciutadà. Per part del govern, el regidor de Presidència,
Esteve Terradas (PSC), va lamentar que es posés en entredit
la professionalitat d’un servei, però també es va comprometre a fer un seguiment de l’informe del defensor i millorar
la gestió municipal.
El que havia de ser un ple de pur tràmit per donar per enllestit el mandat i en la que la majoria de dictàmens estaven relacionats amb aspectes de la gestió diària de l’administració
municipal, va servir també perquè Marcel Martínez pregués
possessió del càrrec de regidor de CiU. Martínez substitueix l’edil Antoni Valls, que va dimitir a l’abril després
d’assabentar-se que l’alcaldable de la federació nacionalista,
Joan Mora, no comptava amb ell i l’havia exclòs de la llista
per a les municipals del 27 de maig. Amb aquest ja són sis els
canvis de regidors que hi hagut en els darrers quatre ¬anys
13
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–a banda de l’expulsió de Josep Lluís Martí del grup de CiU
que el va portar a ser regidor no adscrit– i que han afectat
totes les forces municipals, excepte el d’ICV-EUiA.

Acords de la sessió plenària
del 3 de maig del 2007

La següent enganxada entre el govern i l’oposició va arribar
quan tant el PP com CiU, però també el regidor no adscrit,
Josep Lluís Martí, van preguntar sobre l’aparició d’un jove
mort a dins d’un cotxe del dipòsit municipal cinc dies després que la grua se l’endugués perquè estava mal estacionat
al carrer Francisco de Goya. Un succés que va commocionar
la ciutat l’endemà de la Diada de Sant Jordi quan va transcendir el fet. El regidor popular Paulí Mojedano va criticar les
deficiències de la policia local de Mataró per no haver detectat abans el cadàver. El regidor de Prevenció i Seguretat,
Ramon Bassas (PSC), va insistir en la falta de coordinació
dels sistemes informàtics com a causa i es va comprometre a «vincular les bases de dades, siguin o no policials»
perquè no torni a passar. Malgrat això, el regidor de CiU,
Joaquim Esperalba, va lamentar «la manca d’autocrítica» i
la dificultat que té Bassas de reconèixer errors. «No és lògic
que en l’època del Tecnocampus passin coses com aquesta»
va arremetre Mojedano. Més comprensiu es va mostrar el
regidor no adscrit, que més enllà de demanar responsabilitats polítiques, va preferir dir que el fons d’aquest desgraciat
incident hi ha «la drogoaddicció» del jove.

Mataró enllesteix la nova ordenança sobre
la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil

L’informe que va fer el Gremi de Constructors i Promotors
d’Obres de Mataró i Comarca, on es qüestiona la gestió que
fa l’empresa municipal d’urbanisme Pumsa, també va ser
matèria del ple arran d’una pregunta del PP. L’estudi acusa
la societat pública de fer competència deslleial als professionals, de ser els culpables de l’encariment del preu del sòl
i de no preocupar-se prou de l’habitatge protegit. El regidor d’Urbanisme, Arcadi Vilert (PSC), va respondre que
tot i respectar l’opinió del agremiats, no la compartia. «Els
forts increments del preu de l’habitatge no és un fenomen
local i està motivat pels comportaments del mercat financer i per l’entrada de capitals no habituals en el sector», va
dir. Vilert, que va assegurar que Pumsa «ha promogut tot
l’habitatge públic que li permetia el Pla General del 1997 i
la llei d’Urbanisme», va avançar que a mida que es vagin
desenvolupant els nous sectors de creixement, la ciutat disposarà d’un bon parc de pisos a partir de l’obligatorietat de
reservar-hi un 30%. Sobre les queixes que la companyia afavoreix empreses estatals en els concursos, va puntualitzar
que el 62% de les contractacions s’han fet a tècnics locals.
Lluís Martínez
Periodista d’“El Punt”
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La normativa, que tots els grups municipals van votar
a favor, incorpora com a principals novetats l’exigència
a les empreses de telecomunicacions perquè busquin
la millor orientació possible per minimitzar el nivell
d’immissions de camps electromagnètics cap als habitatges propers. D’aquesta manera hauran de presentar un
plànol tridimensional que reprodueixi l’orientació que
volen donar a l’antena perquè les estacions de radiocomunicació no podran mirar cap als habitatges situats a
menys de 100 metres. L’ordenança també promou que es
redueixi l’impacte visual dels aparells.

Tots els grups aproven una resolució per l’ús
de la bandera i el català als edificis públics

El Ple va aprovar per unanimitat una proposta presentada
pels grups d’ERC i CiU per sol·licitar l’ús del català i de
la bandera de Catalunya als edificis públics. Tot i el consens, el portaveu dels convergents, Joaquim Fernàndez,
es va molestar quan el portaveu dels socialistes, Ramon
Bassas, va felicitar els dos partits nacionalistes perquè per
fi «s’apuntaven a actuar com marca la llei» en matèria de
símbols. Fernández va recordar que el seu grups havia
demanat que al consistori hi onegés exclussivament la senyera dos dies l’any, per Santes i per la Diada i va lamentar
que insinués que no era partidari de complir la llei.

Els estudis del futur canal públic de TDT
estaran al Centre Cívic de Pla d’en Boet

El futur canal públic de la televisió digital terrestre del
Baix Maresme, que lidera Mataró, estarà gestionat per
l’empresa municipal Mataró Audiovisual. El ple va acceptar l’encomanda d’explotació, així com l’adscripció
d’una part del Centre Cívic de Pla d’en Boet a favor del
consorci de la televisió.

Mataró restringirà els usos de les plantes baixes
dels edificis situats en carrers comercials

Amb l’única abstenció del PP, també es va aprovar la nova
aprovació incial per restringir els usos a les plantes baixes
d’edificis situats en carrers comercials. Com a conseqüència
de les al·legacions presentades i de les reunions realitzades,
s’han introduit alguns canvis en la regulació per la quals cosa
requeria d’una segona aprovació inicial.
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Les platges milloren en seguretat
i estrenen nous lavabos
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El litoral de Mataró es reinventa per inaugurar la temporada de bany.
Les platges de la ciutat ja estan preparades per rebre els primers usuaris,
enguany amb nous lavabos, un trenet i altres serveis, així com destacades
millores que les fan més segures i accessibles.

El punt d’informació turística instal·lat davant la platja del Varador

L

a temporada de bany s’estrena a les platges de Mataró
amb novetats importants. Els dispositius especials
de neteja, vigilància i salvament, mobilitat, dotació
de serveis i seguretat que l’Ajuntament preveu per rebre els
banyistes s’han endegat al mes de maig, i funcionaran a ple
rendiment entre juny i setembre.
El personal destinat a la neteja de les platges ha avançat
enguany un mes els treballs intensius perquè el litoral estigués a punt. L’Ajuntament fa manteniment de les platges durant tot l’any, i augmenta els treballs de neteja amb
l’arribada de la Setmana Santa. A partir de l’1 de maig i fins
el 15 de setembre es destinen a diari fins a 5 operaris per a
la neteja manual de les platges, i un vehicle 4x4 amb xofer

per buidar les papereres. També es fa una neteja mecànica
diària, mitjançant 2 tractors i 2 operaris. Tant important com
la neteja de la sorra és la neteja de l’aigua, que fa cada dia un
vaixell de recollida de sòlids flotants.
El dispositiu de vigilància i salvament, a càrrec de Creu
Roja, també es va activar a principis de maig durant els caps
de setmana i festius a les platges de Sant Simó i del Callao.
A partir del 16 de juny i fins a principis de setembre el servei
funcionarà cada dia de 10 a 19 hores i s’estendrà també a
les platges del Varador i de Ponent. En temporada alta hi
haurà 3 llocs de socors oberts, 22 socorristes a més del personal voluntari, i 3 embarcacions de salvament. També s’hi
instal·laran 2 torres d’observació i 5 cadires de vigilància.
15
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Passejant al Parc de Mar

Escales noves a la platja de Ponent

Embarcació de salvament

Del 16/6 al 2/9
tots els dies
de 10 a 19 h
Del 5/5 al 10/6 i del
8 al 16/9 caps de
setmana i festius
de 10 a 18 h
Del 16/6 al 2/9
tots els dies
de 10 a 19 h

PARC DE MAR

PLATJA DE PONENT

PLATJA DE PEQUÍN

El personal de salvament disposa enguany d’equips
desfibril·ladors automàtics, preparats per ser utilitzats en cas
d’aturades cardiorespiratòries, i de pulsioxímetres que mesuren el ritme cardíac i la saturació d’oxigen en sang i ajuden a
fer una valoració inicial del pacient. Hi haurà un equip a cada
lloc de socors. Les platges de Mataró són de les primeres a
Catalunya en disposar d’aquest equipament.
Pel que fa a la seguretat, el servei especial de platges de la
Policia Local també s’ha posat en marxa a mitjan maig. Fins
al setembre, s’hi destinaran cinc agents, que patrullaran en
bicicleta per la façana marítima cada dia de 9 a 21 hores.
Per facilitar als usuaris l’accés a les platges i identificar els
serveis que hi trobaran, l’Institut Municipal de Promoció
Econòmica ha instal·lat nova senyalització, amb indicadors de
4 metres d’alçada i senyalitzadors per a vianants. Des de fa uns
mesos, la façana marítima es pot veure a l’espai del temps de
TV3 gràcies a la càmera instal·lada al Port de Mataró.
Només fa falta una passejada per la façana marítima per
comprovar tots els serveis i equipaments dels quals disposa
cadascuna de les platges de Mataró, que en conjunt compten
amb 5 passeres de fusta per facilitar l’accés a la sorra i 15
dutxes que funcionen en horari restringit, de 8 a 20 hores, per
estalviar aigua.
16
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Platja de Ponent

Concentra algunes de les novetats més destacades de la temporada. La platja de Ponent no tenia fins ara serveis ni vigilància. Aquest estiu, el servei de salvament i seguretat de Creu
Roja funcionarà en aquesta platja a partir del 16 de juny en el
mateix horari que ho fa a la resta, i hi haurà instal·lat un lloc de
socors al passeig per atendre possibles emergències. Per facilitar l’accés dels banyistes a la platja, el Servei de Manteniment
ha instal·lat unes escales que permeten baixar còmodament
enlloc de fer-ho per les roques.
També hi funcionarà un punt de venda de gelats, begudes i productes envasats, així com un dels tres nous lavabos públics instal·lats per l’Ajuntament –els dos restants
s’ubiquen a l’alçada del restaurant Can Dimas i del pas soterrani del carrer de Sant Agustí. Cada servei disposa d’un WC
i un lavabo, estan totalment adaptats i tenen un dispositiu de
neteja automàtica després de cada ús.

Platja del Varador

Acull dues de les novetats de la temporada pel que fa a la
diversificació de serveis. Tindrà un dels 2 nous punts de lloguer d’hamaques. Al costat del port hi haurà des de mitjan
juny un dels llocs de socors de la Creu Roja, des d’on s’hi
col·locarà enguany 1 passera per facilitar el bany a les persones amb discapacitat.

mésmataró

Nous senyals per a vianants a la platja del Varador

Desfibrilador per a aturades cardíaques

PLATJA DEL VARADOR
A més, els usuaris de la platja del Varador hi trobaran 2
mòduls de venda d’entrepans, tapes, menjar i begudes i 3
mòduls de venda de gelats, begudes i productes envasats.
D’altra banda, l’Ajuntament va adjudicar a La Sal SCCL al
març la concessió per a la construcció i explotació al passeig, davant del carrer de Sant Agustí, d’un mòdul de bar
restaurant de tipus fix, similar al de Can Dimas.
Pel que fa a la pràctica esportiva, la platja té 1 camp de
futbol sala i un altre de futbol a 7, 3 xarxes de voleibol i 1
cistella de bàsquet. Al passeig estarà instal·lat fins al 16 de
setembre un punt d’informació turística perquè els visitants
puguin assessorar-se sobre com completar els seus dies a
Mataró. En temporada alta, del 23 de juny al 2 de setembre,
estarà obert de dilluns a diumenge d’11 a 20 hores. Del 12
de maig al 22 de juny i del 3 al 16 de setembre obrirà els
divendres a la tarda i els dissabtes i diumenges d’11 a 15
hores i de 16.30 a 20 hores

Platja del Callao

Entre els serveis disponibles té 2 guinguetes de venda
d’entrepans, tapes, menjar i begudes, 1 mòdul de venda de
gelats, begudes i productes envasats. Com a equipaments
esportius, disposa de 2 xarxes de voleibol i una cistella de
bàsquet a més de jocs infantils. Al passeig del Callao hi ha el
lloc de socors central de Creu Roja.

PLATJA DEL CALLAO

Nous fanals fotovoltaics

PLATJA DE SANT SIMÓ

Platja de Sant Simó

Té 2 punts de venda d’entrepans, tapes, menjar i begudes.
També hi haurà l’altre punt de lloguer d’hamaques i una
xarxa de voleibol. Per millorar la seguretat en aquesta zona,
el Servei de Manteniment ha instal·lat fanals amb plaques
fotovoltaiques que de nit il·luminen el camí que uneix la
platja de Sant Simó i la platja del Fortí.

Un trenet per moure’s per les platges

Les platges també presenten novetats en l’àmbit de la mobilitat. Els banyistes podran arribar-hi mitjançant el servei de
Mataró Bus i, un cop allà, desplaçar-s’hi agafant un trenet
que recorrerà la façana marítima. Aquest servei funcionarà
entre juny i setembre cada dia de 10 a 14.30 hores i de 16.30 a
19.30 hores. Cada 30 minuts sortirà del Parc de Mar, la nova
zona enjardinada de 750 metres d’extensió entre el passeig de
Marina, l’avinguda d’Ernest Lluch i la línia de tren. El servei
tindrà parades a cada platja i podrà ser utilitzat per als usuaris
de transport públic amb bitllet integrat validat. Si es prefereix
fer el camí a peu, en bicicleta o patins, amb la inauguració del
Parc de Mar Mataró disposa de 3,5 de passeig continu.
La millora del transport públic amb el Vallès Oriental i el Vallès
Occidental, amb noves parades del bus Sabadell-GranollersMataró, una d’elles davant de l’estació de Renfe, apropa les
platges de la ciutat als visitants d’aquests municipis.
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“Tots aportem el nostre gra de sorra
per fer les platges més segures ”
La temporada de platges es va estrenar el 5 de maig amb la posada en marxa
del servei de vigilància i seguretat que duu a terme Creu Roja. Des de l’any
2000, Santi de Arcos és el coordinador local de l’entitat a Mataró.
Les platges de Mataró són segures?

“ Si que ho són. La seguretat a les platges és cosa de tots, dels
usuaris, dels nostres serveis, de la Policia Local, dels restaurants i punts de venda de begudes, gelats i entrepans que ens
ajuden en les nostres campanyes divulgatives,... Tots aportem el
nostre gra de sorra per fer les platges de Mataró més segures.”

Quines novetats presenta enguany el litoral
mataroní pel que fa a vigilància i seguretat?

“Bàsicament l’augment del dispositiu humà que posem per al
servei de vigilància, ja que n’hi haurà a la platja de Ponent, fins
ara sense serveis. També hi ha novetats en la utilització de la tecnologia al servei de les persones, ja que hi haurà un desfibril·lador
automàtic i un pulsioxímetre a cada lloc de socors per millorar
la qualitat assistencial als usuaris que ho requereixin.”

“La gran majoria sí. A vegades l’usuari no és conscient del
motiu perquè onegi una bandera groga o vermella, perquè
no hi ha onades, però pot haver-hi corrents o micromeduses
que no es veuen. Davant el dubte, només cal preguntar als
socorristes el motiu de les banderes.”

La tasca de Creu Roja a Mataró no es limita
a les platges. Quines altres activitats desenvolupa l’entitat?

“Fem diferents activitats per a la gent gran, com transport
adaptat, servei de teleassistència i d’acompanyaments o el
servei d’entrega d’àpats dels Consorci Sanitari del Maresme.
També tenim un servei de bany assistit a les platges per a gent
amb dependències i fem activitats formatives, com formació
en autoprotecció a les comunitats de veïns. Tenim un servei
de teleassistència per a víctimes de violència de gènere, treballem en temes de cooperació internacional i fem serveis
preventius als actes de risc previsible.”

© MARGA CRUZ

A part dels mitjans disponibles, la seguretat
comença per un mateix. Els banyistes fan prou
cas de la senyalització amb banderes?

SANTI DE ARCOS,

nascut a Mataró, va estudiar als germans Maristes
a Sabadell, ciutat on va viure fins als 18 anys. Per
impuls vocacional, amb la majoria d’edat acabada
de complir, es va fer voluntari de Creu Roja a Mataró
en l’àmbit de socors, i poc després va ser elegit
representant del comitè local al comitè provincial
de Creu Roja a Barcelona. Va deixar aquest càrrec
al 1988 quan va començar a treballar en plantilla a
Creu Roja a Mataró.
Des de 1991 ha treballat a Creu Roja com a cap de
Trànsit a diferents oficines del Maresme. És coordinador local a Mataró des de l’any 2000. A l’estiu té
al seu càrrec a 28 persones en plantilla i a un total
de 132 voluntaris que col·laboren amb l’entitat.
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Els efectius de prevenció i extinció
es reforcen per coordinar-se
contra els incendis forestals
Es prohibeix fer foc del
15 de març al 15 d’octubre.

1

© ARXIU

2

© ARXIU

U

na de les singularitats que caracteritzen aquesta
època de l’any, és l’adopció de mesures de prevenció davant el risc d’incendi forestal. Si durant
l’hivern ha plogut més o menys condiciona l’estat dels
boscos i que el risc sigui alt, mitjà o baix. Per tant, una de les
obligacions dels municipis és prendre les mesures adients de
prevenció i de vigilància per reduir-ne els riscos.

Una de les mesures de prevenció és el manteniment de les
franges de protecció de les sis urbanitzacions de Mataró.
Aquest any es farà el manteniment a més de 232.000 m2. A
més, s’ha publicat el ban d’alcaldia que indica que 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 i es fa esment de les obligacions dels ciutadans
per mantenir un comportament cívic i evitar i prevenir els
incendis: no tirar objectes encesos, no llençar coets o focs
d’artifici, no abocar escombraries...
Els efectius que faran les tasques de vigilància i extinció
d’incendis aquest estiu són: 2 guaites forestals, 4 auxiliars
de bombers a disposició del Parc de Bombers de Mataró,
Bombers de la Generalitat, Creu Roja i els ADF. Com a
novetat d’aquest any, s’ha instal·lat una torre de guaita a la
Torre d’Onofre Arnau.
Aquest any està previst inaugurar el nou Parc de Bombers
de Mataró que s’està construint en el quadrant del Camí del
Mig, Riera d’Argentona i la Via Sèrgia. En cas d’emergència
cal trucar al 112.

3

1. Part dels efectius i vehicles de vigilància i prevenció d’incendis.
2. Les franges de protecció de les urbanitzacions s’han de mantenir netes
per evitar l’extensió del foc.
3. Els guaites s’encarreguen de la vigilància de les zones forestals.
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La prevenció, extinció i vigilància d’incendis requereix del treball conjunt de diferents serveis municipals i
d’emergències que estan coordinats pel Servei de Protecció
Civil de l’Ajuntament, així com dels ADF (Agrupació de
Defensa Forestal) Serra de Marina, Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra, Creu Roja i Defensa Forestal de la
Diputació de Barcelona.

mésmataró

CULTURA

“Mataró, Cruïlla de Cultures” es
consolida i amplia el programa d’actes

© SERGIO RUIZ

El festival inicia la seva activitat la nit de sant Joan, i els últims concerts
coincidiran amb la celebració de Les Santes, Festa Major de Mataró.

Muchachito Bombo Infierno actuarà per segona vegada en el festival

M

ataró, Cruïlla de Cultures” arriba aquest any com
un festival de músiques consolidat en el panorama
musical estiuenc del país. Aquesta edició, la tercera,
repeteix en la seva programació la constant de la multiculturalitat, trobant un equilibri entre els artistes vinguts d’arreu del
món i els de casa nostra. Musicalment al festival tenen cabuda
els artistes que actualitzen i renoven les músiques d’arrel, i que
respectant la tradició fan quelcom d’innovador.

“

Com a novetat d’enguany a la ciutat també trobarem, durant
els dies que dura el festival, activitats paral·leles als concerts:
exposicions, conferències, activitats infantils, tallers, murals,
curtmetratges, documentals… cercant així la complicitat i participació de tothom.

Aquest any també es presenta la primera producció pròpia del
festival: es tracta de l’actuació de la Barcelona Big Latin Ensemble, una formació sense precedents que aglutina els millors
músics de jazz de Catalunya, acompanyats de la veu d’Omara
Portuondo, cantant del grup Buena Vista Social Club.
Altres actuacions destacades seran les de Muchachito Bombo
Infierno, Macao, Tactequeté & Eliseo Parra, La Kinky Beat,
Nour, Lila Downs, la Mala Rodriguez…
El festival és fruit del conveni entre la Casa de la Música Popular,
l’Institut Català d’Indústries Culturals i l’Ajuntament de Mataró.
Més informació: www.cruilladecultures.com
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L’AGENDA DEL MES

J

9 · Dissabte
Jornada

Jornada que commemora els
10 anys del Projecte Alguer de
Mataró. Les ponències explicaran els resultats del seguiment
de l’alguer obtinguts durant
aquests anys.
Centre Cívic Pla d’en Boet
De les 9.30 a les 13.30 h
Activitat amb inscripció prèvia
a www.mataro.cat i al telèfon
d’atenció ciutadana 010

Y

21 · Dijous

29 · Divendres

L’Atzavara núm. 15

Dies de Dansa

Dansa

A càrrec de Jordi Corbera i
Marta Comerma, membres de la
Secció de Ciències Naturals del
Museu de Mataró i del consell
de redacció de L’Atzavara.
Can Palauet. A les 18.30 h

26 · Dimarts

Presentació publicació

Laietània núm. 17

A càrrec de la seva autora, la
Dra. Dolors Zamora Moreno, i
del Dr. Joan Sanmartí Grego,
catedràtic d’arqueologia de la
Universitat de Barcelona.

Festival de dansa contemporània en paisatges urbans, amb
Cia eN movimeNt (Mataró),
Companyia Dani Pannullo/
Hiroaki Hamada (Madrid),
Miki Sato (Japó), Roser López
(Catalunya-Holanda), Moon
(Catalunya-Regne Unit), Claire
Ducreux (Catalunya-França),
María Stamenkovic (EspanyaSèrbia), Art Trànsit Dansa
(Mataró), Tgmanege (Sitges) i
Sound System (Mataró).
A diversos indrets de la ciutat
A partir de les 19 h

Can Palauet. A les 19 h

Col·lecció de Xavier Ubach

A

U

L

A

D

E

Tallers oberts de fi de curs

Teatre Monumental
Diumenge 3 a les 19 h
Frenètic

Grup de dansa joves, dirigit per Alícia Costa i Maria Garriga.

Diumenge 3 a les 21 h
Pulso

T

E

A T

R

E

Diumenge 17 a les 13 h
Vistoïdolfagustacte
Grup de Nois/Noies B, dirigit per Oriol Colomer.

Dimecres 20 a les 21 h
Abauçadari
Grup de 1r Nivell, dirigit per Pilar Pla.

Grup de dansa, dirigit per Sol Vázquez.

Dijous 21 a les 21 h
Aureli

Aula de Teatre
Dilluns 11 a les 21 h
Aula Oberta

Grup de Joves, dirigit per Oriol Colomer.

Grup de treball d’escenes, dirigit per Pilar Pla.

Casal Aliança
Divendres 15 a les 19 h
Escenes, poemes i cançons

Divendres 22 a les 19 h
Un treball d’investigació inquietant
Grup de Nois/Noies D, dirigit per Oriol Colomer.

Diumenge 24 a les 21 h
El Petit Príncep

Grup de Nois/Noies C, dirigit per Quique de Benito.

Grup de 3r Nivell, dirigit per Moisès Maicas.

Dissabte 16 a les 19 h
Tracti’m debós

L’Aula de Teatre presenta els seus monogràfics
per al mes de juliol:

Grup de Nois/Noies E, dirigit per Cristina Julià.

Dissabte 16 a les 21 h
La comèdia de l’olla
Grup de 2n Nivell, dirigit per Carolina Enrech.

Diumenge 17 a les 11 h
Quan sigui gran/quan era petit
Grups de Nois/Noies A i Gent Gran, dirigits per Cristina
Julià i Oriol Colomer.
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Presentació publicació

Litoral i sostenibilitat:
10 anys del Projecte
Alguer de Mataró

Presentació de la publicació

U

Monogràfics d’estiu

Procés de creació teatral en grup · Teoria del Clown
Clown a través de la màscara· Acrobàcia expressiva
Hip hop· Teatre per a gent gran ·Iniciació al teatre
Dansa adults · Dansa joves
Matriculació: del 5 al 22 de juny, de dilluns a divendres de 17
a 21 h a l’Aula de Teatre. Més informació al tel. 93 757 08 73
i a www.cultura.mataro.cat/monograficsaula
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Totes les exposicions són gratuïtes. www.cultura.mataro.cat
Sales d’Exposicions de Can Palauet

Sala 1
Abelló, el pintor retratat

6a Mostra d’Art Jove

Fins al 15 de juliol
Mostra de diferents retrats fets per artistes amics del pintor
Joan Abelló (Mollet del Vallès, 1922), coproduïda amb el
Museu Abelló de Mollet del Vallès.

Carrer d’en Palau, 32-34.

Fins a l’1 de juliol
Exposició dels artistes seleccionats pel jurat de la 6a Mostra
d’Art Jove: Albert Ibanyez, Cristina Ibañez-Tarter, Mateo
Lara, Emília Lloveras, Cecilia Postiglioni, Raül Roncero i
Gemma Tro.

Museu de Mataró

Sala 2
Sóc / Cos

El Carreró, 17.

Fins al 3 de juny
Exposició a càrrec dels alumnes de 2n de batxillerat artístic de l’Escola Pia Santa Anna de Mataró.

Sala 1
Catalunya marítima, crònica en blanc i negre. Els
barris mariners de la costa catalana.

Sala 2 / La Finestra
Marta Petit

Fins al 10 de juny
Recull de fotografies en blanc i negre dels antics barris
mariners de la costa catalana, il·lustrant la transformació
de les façanes marítimes.

Sales 1 i 2
Col·lecció particular. Donació Xavier Ubach
Inauguració el dijous 21, a les 19.30 h
Del 21 de juny al 9 de setembre
Exposició del fons d’art del mataroní Xavier Ubach donat a
l’Ajuntament de Mataró. La mostra reuneix grans firmes de
l’escola catalana, obra d’artistes locals, d’amics i la seva
pròpia.

Inauguració el divendres 8, a les 20 h
Del 8 de juny al 15 de juliol
Exposició de Marta Petit (Mataró, 1976) entorn el tema del
retrat.

La Galeria
Marina Núñez
Inauguració el divendres 8, a les 20 de la tarda
Del 8 de juny al 15 de juliol
Exposició de Marina Núñez (Palencia, 1966) entorn
el tema del retrat.

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 9 de setembre.
L’exposició proposa una lectura artística i conceptual d’una
selecció de les obres conservades al fons de la institució
entorn el tema del retrat.

Menjador
Germans Arenas: visions de personatges
Fins al 15 de juliol
Personatges de l’entorn i l’època dels germans Arenas, fets
en diverses tècniques.

Ca l’Arenas. Centre d’art del Museu de Mataró
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El llegat de Pilar Gonzàlez, Arcadi
Vilert i Fermí Manchado

E

l mandat que començarà el proper 16 de juny, amb
el Ple de constitució de l’Ajuntament i l’elecció de
l’Alcalde, presentarà força novetats almenys en la
composició del Consistori. Per part del PSC (web http://
mataro.socialistes.cat), tres regidors amb força experiència
deixaran la seva responsabilitat d’electe després d’anys de
treball i molt bons resultats. Esperem que la seva tasca serveixi de mirall per la resta que, amb esperit de renovació,
pren el seu relleu amb ganes i entusiasme. Es tracta de Pilar
Gonzàlez, regidora des de 1991 i primera tinent d’Alcalde
en aquest mandat, Arcadi Vilert, també tinent d’Alcalde i
regidor d’Urbanisme des de 1999, i Fermí Manchado, que
també ha mantingut la tinença d’alcaldia i ha estat regidor
de Mobilitat fins ara.
“La Pilar”, com deia l’Alcalde Joan Antoni Baron (web
www.baron.cat), “ha estat el motor del Tecnocampus, el
projecte que ens obre les portes al futur”. Efectivament,
després d’un quants anys a Educació i després d’altres
anys al front de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica, Pilar Gonzàlez, mestra de professió i exdirectora de
l’Anxaneta, ha estat encarregada dels Serveis Centrals i
d’iniciar un dels projectes més ambiciosos que mai haurà
tingut la ciutat: el TecnoCampus Mataró (web www.tecnocampus.com), un parc tecnològic avançat, on lligarà les
empreses dels sectors més innovadors amb la universitat i
la recerca, amb la ubicació dels centres universitaris prop
del mar.
Arcadi Vilert “ha estat l’home que ha sabut interpretar
les noves necessitats urbanístiques de la ciutat”, segons
l’Alcalde. Si en el futur la ciutat pot albergar nous equipaments per a la gent, activitats econòmiques de primer nivell
que generin ocupació competitiva, noves zones verdes
i parcs i, especialment, habitatge de protecció oficial, ha
estat sobretot gràcies a la tasca de generació de sòl, sense
moure ni un centímetre els límits urbanitzables de Mataró,
que ha fet el fins ara regidor d’Urbanisme, modificant el
planejament en aquells llocs la construcció dels quals no
ens ho hagués permès.
“I si el Mataró Bus hagués de tenir un pare, aquest seria en
Fermí Manchado”, apuntava Baron. Més de cinc milions
de viatgers i sis línies, amb tendència creixent, han estat el
gran llegat, junt amb milers de places d’aparcament públiques fetes i moltes més projectades per als propers anys.

El transport, la mobilitat i l’aparcament són preocupacions
molt sensibles dels ciutadans i sovint no és gens senzill
afrontar-les. Ell ho ha fet amb feina feta i preparada, i això
és un molt bon llegat. Es tracta de tres exemples de ciutadans que han dedicat part de la seva vida a fer de servidors
públics, de persones que han esmerçat esforços i il·lusions a
treballar per tothom tornant la confiança que els electors han
anat dipositant en el PSC i els seus regidors i regidores. És
així com ens agrada treballar.
Ramon Bassas
Portaveu del Grup Municipal Socialista

Pilar Gonzàlez

Arcadi Vilert

Fermí Manchado
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Una ciutat per a tots

M

‘és impossible fer un balanç equilibrat de quatre anys
de legislatura en poc més de 500 paraules. Per tant,
destacaré aquells temes que em semblen especialment
significatius, conscient que no són tots.
El mandat del canvi d’alcalde. Manuel Mas, cansat de
l’alcaldia, va marxar tan bon punt el partit en el que milita
li va oferir ser diputat al Congrés. Això obrí una lluita per
la successió entre la primera tinent d’alcalde, Pilar Gonzàlez-Agápito que havia estat l’alcaldessa accidental durant
els mesos de baixa per malaltia de Mas, i un home fort de
l’aparell del partit, en Joan Antoni Baron qui va acabar guanyant la partida. Això li ha permès posar tota la maquinària
municipal al servei de donar-se a conèixer als mataronins.
Un “tripartit” innecessari. La majoria absoluta a
l’ajuntament de Mataró la constitueixen 14 regidors (PSC +
ICV-EUA). Però aquest mandat n’hem tingut 16 amb càrrec
perquè els dos d’ERC foren inclosos en un govern “tripartit,
d’esquerres, progressista”, cosa que anà acompanyada de la
concessió d’un càrrec de confiança a Prohabitatge –ja sabem
amb quin pírric balanç- i la presidència del Consorci de Política Lingüística del mateix partit. Bargalló plegà per motius
personals i Civit obligat per la seva qüestionada gestió al
front de l’IMPEM. El ball de regidors en el tripartit ha provocat un constant canvi de responsabilitats entre ells que han
afectat a àrees com l’IMPEM, Habitatge, Obres, Joventut,
Esports, Dona, Solidaritat i Cooperació. No sorprèn que
tantes coses hagin anat malament. I com a mostra que els
canvis generen problemes dos botons: la inexistent política
de Fires i la manca absoluta de repercussió entre la ciutadania del Pla Jove.
Una gestió polèmica. Al llarg del mandat, molts col·lectius
ciutadans i fins treballadors de l’Ajuntament s’han manifestat durant els Plens queixant-se de l’actuació del govern de la
ciutat. I els mitjans de comunicació s’han fet ressò del malestar
d’associacions de tota mena amb els regidors de torn. Urbanisme
i Cultura han estat els departaments més qüestionats, però no
oblidem les queixes constants sobre la mobilitat, les multes i
l’actuació de la grua, la manca de seguretat i d’efectius de la policia, l’escassa neteja de la ciutat, els problemes amb el descans
dels veïns per males praxis d’alguns establiments el funciona28

ment dels cementiris municipals, la manca d’equipaments de
tota mena... Segueixo?
Una oposició responsable. CiU al llarg de tot el mandat
ha procurat actuar amb la vocació de servei que la caracteritza posant per davant els interessos de la ciutadania als
propis rèdits electorals que li podia reportar la constant
bel·ligerància respecte de qualsevol cosa que fes el govern.
Com era la nostra obligació hem procurat controlar al govern
en tots aquells temes sensibles al bon funcionament de la
ciutat i que afectaven a la vida dels mataronins amb multitud de preguntes i de propostes de resolució. Però també
hem contribuït decididament al bon govern de la ciutat aportant iniciatives i experiència per tirar endavant alguns temes
com el projecte de revisió de tot el front de Mar, el Pacte pel
Desenvolupament, la Fira d’Entitats, la creació de Mataró
– Ràdio o el Banc del Temps. I a més, totes les aportacions
que han fet no només els regidors sinó tots els representants
de CiU als Consells i Patronats perquè els projectes que es
redactaven i les propostes que es debatien fossin bones per
Mataró. A tots ells, moltes gràcies. Espero que el futur sigui
millor per Mataró que la situació de letargia a la que l’ha
abocada el mateix govern després de 27 anys de manca de
projecte ambiciós. La ciutat no millora només fent una gestió
de boca petita del dia a dia. Li calen idees, empenta i sumar
a tots els ciutadans en un esforç de superació comú. Només
així ens guanyarem un futur engrescador.

Maria José Recoder i Sellarès
Regidora Grup Municipal de Convergència i Unió
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El Mataró del segle XXI (V)
L’habitatge

N

o hi ha cap dubte que un dels temes importants que
s’han de debatre durant la campanya electoral de les
properes eleccions municipals és el de l’habitatge.
Totes les enquestes ens indiquen que és una de les màximes preocupacions d’una part important dels ciutadans del nostre país.
Fins i tot la Constitució recull l’habitatge com un “dret”, encara
que això sigui un absurd conceptual i filosòfic, doncs és impossible garantir-lo públicament (sobre tot amb l’urbanisme dels
socialistes com es pot comprovar a Mataró).
En la nostra ciutat hi ha un fet incontestable que per més discursos “progres” que facin els socialistes no han pogut solucionar, el preu del m2 d’habitatge ha pujat en els darrers anys
de forma imparable fins més del 200% acumulat. De causes
n’hi ha varies, i els governs socialistes de la ciutat, diguin el
que diguin, en tenen responsabilitat. Per una banda, van errar
en el càlcul del possible creixement de la població a l’hora de
fer el Pla General d’Ordenació Urbana de l’any 96.
Van errar també en les previsions d’evolució social, en el
nombre de persones que viuen de mitjana per habitatge. Els
socialistes s’han omplert molt la boca parlant de polítiques
d’habitatge, hem arribat fins i tot a crear una nova (innecessària) regidoria. Però la veritat és que les possibilitats
que pot tenir un govern municipal per incidir en el preu dels
habitatges a la nostra ciutat no han estat aprofitades. Es clar
que el preu de l’habitatge en general és resultat del lliure joc
de l’oferta i la demanda. Si tenen el preu que tenen a Mataró
és perquè es venen, al menys fins ara. Hi ha algú que està
disposat a pagar el preu que es demana. I ho paga perquè
es capaç de aconseguir el finançament, i a més, amb tipus
d’interès que han estat excepcionalment baixos en aquests
anys. Aquesta és la realitat.
Però també es veritat que tenim una legislació excessivament complicada, i que els tràmits administratius i el compliment dels terminis podrien agilitar-se, el que evitaria sobrecostos innecessaris.
L’habitatge és un bé escàs, tot i les progressió de les promocions, perquè el procés urbanístic està sotmès a estretes regu-

lacions administratives i el sòl construïble és molt limitat.
Els Ajuntaments a més, necessitats de recursos per un
finançament mal abordat, han propiciat en gran mesura
l’especulació. Estem perplexes un dia darrera l’altre dels
escàndols urbanístics que anem coneixent. La manca de sòl
urbanitzable es el que fomenta en major mesura les plusvàlues escandaloses de les que s’aprofiten els ajuntaments.
Però els socialistes, en lloc d’aplicar mesures correctores
van justament en el camí contrari, fomentant encara més
la decisió pública sobre els usos del sòl, alimentant implícitament actuacions poc transparents. Com a gran mesura
ens venen que el 30% del sòl residencial s’haurà de destinar
obligatòriament a habitatge protegit . Una mesura hipòcrita,
doncs deixant de banda els abusos que a vegades es cometen amb aquest tipus d’habitatges, els que no puguin accedir
a ells, que són la majoria d’espanyols, hauran de pagar un
30% més car el pis que vulguin comprar. Aquesta forma tan
injusta dels socialistes de “redistribució” de la riquesa, no
mitjançant els impostos sinó amb l’urbanisme, no solucionarà la manca de transparència, ni la corrupció ni baixarà el
preu dels habitatges. No oblidem que els espanyols, tot i el
progrés econòmic, hem baixat el nivell de qualitat de vida
els darrers anys degut a aquest problema. Liberalitzar més
el sòl és indispensable. Però la regulació, les ganes de controlar tot el procés de creació de teixit urbà i el pressupost
dels ajuntaments, que es nodreixen d’això, ho impedeixen.
La tràgica conseqüència es que la corrupció s’ha fet inseparable de l’urbanisme i, el que es encara mes trist, els nostres
joves en la seva gran majoria però també els grans, no poden
ni tan sols aspirar a comprar un habitatge per tenir una vida
independent i mes digna.
Els populars volem reduir l’IBI per les persones amb menys
renda, famílies nombroses i joves. Així com promoure programes d’habitatge en lloguer per als joves. I siguem clars,
el problema de l’habitatge només es pot resoldre construint
habitatge públic a partir de la liberalització de sòl urbanitzable. Això sí, evitant els errors del passat mantenint espais
protegits, preveient i construint els serveis comunitaris,
els espais lliures i les infrastructures adients per evitar que
Mataró es torni una ciutat dormitori.
Paulí Mojedano Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC
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Les persones, primer de tot
“Hem de ser tant ambiciosos com sigui possible i, alhora,
tant responsables com se’ns exigeix”
És per aquest motiu que amb aquest projecte s’ha volgut ser
més ambiciosos i per això s’ha complementat amb noves
idees que donen una dimensió més integral de tot el projecte
més acord amb els objectius que entre tots i totes vam establir en el Pla Integral de Rocafonda el Palau tot i que quedin
excloses de la llei de barris.
“S’han incorporat actuacions que no estan incloses en la llei
de barris però que donen una dimensió global al projecte”

Avancem per acomplir amb els nostres
compromisos electorals

A

quest mes d’abril l’Ajuntament presentarà a la Generalitat de Catalunya el nou projecte d’intervenció
integral de l’àrea urbana de Rocafonda - El Palau Escorxador per poder accedir a la quarta convocatòria de la
llei de barris.
“Amb la nova convocatòria de la llei de barris tenim una
nova oportunitat de avançar decididament per millorar
Rocafonda - El Plaua - Escorxador”
Una nova oportunitat que ens ha permès reforçar el projecte
que es va presentar en l’última edició i que tot i que va treure
molt bona puntuació es va quedar a les portes de ser admesa
a la tercera convocatòria de la llei de barris. Així, el nou projecte destina 20 milions d’euros a projectes, set més que en
l’última convocatòria i impulsa definitivament dos àmbits
prioritaris per millorar els barris com són l’habitatge i les
polítiques de cohesió social.
“Ampliem la dotació del projecte fins a 20 milions d’euros,
el màxim permès per la llei de barris”
De nou, en aquest procés, el Grup Municipal d’ICV-EUiA
ha treballat per ampliar el projecte apostant per totes aquelles polítiques innovadores, transformadores de debò i que
creiem prioritàries pel barri. Per ser tant ambiciosos com
sigui possible i, alhora, tant responsables com se’ns exigeix.
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En aquest sentit és especialment significativa l’aposta per
d’impulsar una política d’habitatge basada en la compra
de vivendes per facilitar la rehabilitació d’edificis i
l’esponjament i barreja social del barri. Una política innovadora a la ciutat que obre un nou camí a seguir i que té pocs
referents a la resta de Catalunya i menys impulsats des de
l’àmbit municipal.
“Un compromís ambiciós que renova amb força una part
substencial del Pla Integral i que impulsa una transformació
valenta del barri de Rocafonda - El Palau - Escorxador”

Cerdanyola. Quasi dos anys de llei de barris
Passejant pel barri, projectes que fa dos anys estaven només
sobre paper ja comencen a ser una realitat. S’ha inaugurat
la nova Avinguda Puig i Cadafalch, s’han impulsat els programes educatius per a joves, els programes d’acollida i
sensibilització, s’està treballant perquè l’equipament educatiu Tres Roques sigui una realitat en pocs mesos i el trasllat de l’escola bressol de Cerdanyola al solar que deixen
lliure els bombers.

Jaume Graupera
Cap del Grup Municipal d’ICV-EUiA
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Mataró i el nou centre d’informació
i recursos per a les dones
i transmeses al Consell de Ciutat, però també la necessitat
d’implementar polítiques d’igualtat des d’una perspectiva
de gènere, facilitant eines a les dones per a millorar la seva
qualitat de vida. Per últim, cal fer esment al treball i la
dedicació de tot el Servei de Dona de l’Ajuntament i de les
diferents vocalies i entitats que ens han ajudat a realitzar el
projecte i a omplir-lo de continguts i oportunitats.

E

l govern municipal de Mataró va fixar la prioritat
d’aconseguir per aquest mandat un nou Centre de
Recursos per a la Dona. El nostre objectiu quan
varem assumir la cartera de Participació Ciutadana, Cooperació i Dona, era el de fomentar la participació de la ciutadania en les entitats i les associacions locals de caràcter social,
cultural, esportiu i solidari entenent-les com a oportunitats
de desenvolupament personal, i fent especial atenció a
l’associacionisme de dones així com a la participació de les
dones en el teixit associatiu local.
L’any 2005 assumíem la responsabilitat de l’àrea d’Igualtat
d’Oportunitats, l’any 2006 el govern va incloure la voluntat
política de realitzar un Centre d’Informació i Recursos per
a la Dona en el PAM en relació a la cohesió social i a la
promoció envers les dones, i enguany tindrem l’oportunitat
d’obrir el centre.
El Centre d’Informació i Recursos per a les Dones és un
servei adreçat a totes les dones amb la finalitat de donar resposta a diferents demandes d’informació i atenció, potenciar els processos d’autonomia, contribuir a superar totes les
situacions de desigualtat actualment existents, i promoure
xarxes socials d’intercanvi entre dones que donen valor a
les aportacions socials, econòmiques, polítiques... que fan
les dones a la ciutat.

Aquest centre es planteja com un servei integral i transversal, que inclou totes les accions que tenen a veure amb la
dona, però a l’hora també és un espai de trobada i suport.
Ha de ser un referent en temes d’igualtat i gènere a la ciutat
i a la comarca, així com també per a la resta de serveis del
propi Ajuntament. Volem que el tret característic d’aquest
servei municipal sigui l’oferta d’una atenció personalitzada
i específica per a cada dona, incidint en la primera demanda,
el procés d’acollida i l’acompanyament com elements clau
del procés d’atenció.
El centre també comptarà amb un servei d’assessorament
jurídic i d’atenció psicològica per fer front a la violència
masclista i donar suport a aquelles persones que estan en
una situació de risc. En aquest sentit també hi treballarem
des de l’àmbit de la prevenció per evitar futures situacions
de desigualtat i violència.
El Servei de Dona compta amb un nou instrument que ens
ajudarà a oferir una resposta ràpida, eficaç, completa i de
qualitat en l’àmbit de la dona.
Maria Rosa Cuscó i Alberó
Cap del Grup Municipal d’Esquerra

Hi ha elements bàsics i molt importants que han motivat la
necessitat de crear aquest centre. En primer lloc, les demandes de les dones de la ciutat, recollides pel Consell d’Igualtat
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