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EDITORIAL

Habitatge públic
a tots els barris
Joan Antoni Baron i Espinar

| Alcalde de Mataró

É

s evident que l’accés a l’habitatge continua sent una
de les preocupacions dels nostres joves, que requereixen d’ajuts i facilitats per poder emancipar-se i
viure de manera independent. Per aquest motiu el Pla Local de
l’Habitatge és una de les nostres prioritats des del 2005, any en
què el vam crear avançant-nos fins i tot al Pacte Nacional per
l’Habitatge (2007-2016) que ha impulsat la Generalitat.
El Pla Local de l’Habitatge marca els reptes a assolir
en diverses direccions: construcció d’habitatge de protecció oficial, adquisició d’habitatges per oferir-los després en lloguer a preu assequible, gestió de la Borsa Jove
d’Habitatge i de la Xarxa per a la Mediació de Lloguer
Social, gestió dels ajuts per a la rehabilitació, manteniment i millora de cases i pisos, i també dels destinats a
l’emancipació dels joves. Tot plegat constitueix un paquet
de serveis excepcional que, gràcies a l’acord amb la Generalitat, es tramiten des de l’Oficina Local de l’Habitatge.

Acabem de presentar el pla d’accions concretes que
s’impulsaran en els propers 5 anys i entre les quals destaca la previsió de construcció de 1.362 habitatges públics,
dels quals 1.050 els farà directament l’empresa municipal
PUMSA. La majoria d’ells estan pensats per als joves,
però també hem començat a treballar en col·lectius que
tenen necessitats especials. D’entrada, està força avançada
la primera promoció de pisos per a gent gran al carrer de
Carlemany, de Cerdanyola, i també han començat ja les
obres dels habitatges per a discapacitats del carrer Vasco
Núñez de Balboa, al Pla d’en Boet.
Us convido a llegir totes i cadascunes de les promocions previstes en el reportatge central d’aquest butlletí,
on podreu veure sobre el plànol que les promocions
d’habitatge públic estan distribuïdes per tots els barris
amb l’objectiu de mantenir una ciutat cohesionada i amb
qualitat de vida.
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La Policia Local incorpora 7 nous agents i
inverteix en millores tecnològiques

© VIC
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Aquesta nova dotació de recursos humans es complemen-
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tarà amb un caporal durant el primer trimestre de l’any i se
suma als 7 agents i al caporal que es van incorporar durant el
2007. L’increment de plantilla s’emmarca i és un dels objectius del Pla estratègic de la Policia Local 2007-2013. Aquest
Pla defineix l’estratègia a seguir per desenvolupar un nou
model global de Policia Local i alhora oferir als ciutadans
uns serveis de seguretat amb més presència, més continuïtat
i més qualitat amb la finalitat d’obtenir millors resultats. El
Pla estratègic estableix que en 7 anys s’augmenti la plantilla
en 57 policies (46 agents i 8 comandaments) i s’arribi a 207
el 2013. A inici d’any, la regidoria de Via Pública va donar
a conèixer també el Pla d’inversions de la Policia Local en
matèria de millores tecnològiques. El pressupost per al 2008
és de 299.900 euros que es destinaran als següents conceptes: sistema de trunking digital, per a la millora de les
telecomunicacions en la transmissió de veu, dades i imatges (35.000 euros); 57 assistents digitals personals (PDA),
aquestes agendes tenen un software que permet la connexió
directa amb la base de dades de la Policia Local, d’aquesta
manera els agents podran rebre informació a l’instant sobre
persones i vehicles (39.900 euros); 5 vehicles, 2 motocicletes i 6 motos escúters per renovar el parc mòbil i adequar-lo
a l’increment de la plantilla (212.000 euros), i altres equipaments com taquilles, armers, entre d’altres (13.000 euros).

Comencen les obres del parc tecnològic
TecnoCampusMataró

© GRUP PUMSA

L’adjudicació de la construcció de l’estructura es va acor-
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1. L’alcalde, Joan Antoni Baron, va rebre els 7 nous agents de la 		
Policia Local el passat 11 de gener.
2. Dos dels vehicles del parc mòbil de la Policia Local, al qual se 		
n’hi afegiran 5 més aquest 2008.
3. El parc tecnològic TecnoCampusMataró tindrà tres edificis que 		
ocuparan l’illa del Rengle més propera a Laia l’Arquera.
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dar al Consell d’Administració de l’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA (PUMSA) a finals de
novembre i les obres van començar a finals de desembre.
L’import total d’adjudicació és de 14 milions d’euros que
es distribuiran en els tres edificis que conformen el parc tecnològic i de la innovació TecnoCampusMataró. L’edifici del
Coneixement, que allotjarà les universitats, s’ha adjudicat a
l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA per un
pressupost de 8.206.333 euros; i els dos immobles de Serveis
a la Innovació el farà l’empresa Aldesa Construcciones SA
per un import de 5.792.062 euros. En un d’aquests edificis s’hi
ubicarà la Incubadora d’empreses, ara instal·lada a l’IMPEM,
i el Centre R + D + I, i l’altre allotjarà empreses relacionades
amb la Incubadora, la recerca i la innovació. A la planta baixa hi
haurà el Centre de Congressos i Reunions.

NOTÍCIES
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Mataró acollirà el nou Servei Territorial
d’Educació del Maresme-Vallès Oriental
i el gran nombre de centres educatius, la Generalitat de Catalunya ha optat, entre d’altres mesures, a descentralitzar part
del Departament d’Educació. Amb aquesta finalitat d’apropar
el més possible l’Administració al ciutadà i que les decisions es
basin en un major coneixement de la realitat de cada territori,
s’ha creat el Servei Territorial del Maresme-Vallès Oriental
que s’ha decidit ubicar a Mataró i una delegació a Granollers.
Provisionalment aquest servei s’instal·larà al remodelat Cafè
de Mar, que havia de ser la seu de la Fundació Unió de Cooperadors, que ha renunciat temporalment per facilitar l’arribada
dels serveis educatius mentre se’ls condiciona l’espai definitiu a la fàbrica Cabot i Barba. L’organisme permetrà millorar
l’atenció a la comunitat educativa i facilitarà l’organització i la
gestió de la zona. L’àrea que engloba el Servei Territorial del
Maresme-Vallès Oriental té una població de 760.800 habitants
que viu en 74 municipis, de les dues comarques esmentades a
més de Fogars de la Selva. La nova àrea administrativa acull
119.800 alumnes distribuïts en 333 centres d’educació infantil
i primària i en 130 de secundària. El Servei també comptarà
amb 6 serveis educatius distribuïts en el territori (El Masnou,
Mataró, Pineda de Mar, Granollers, Montmeló i Sant Celoni).
Aquests organismes estan formats per grups professionals no
docents (logopedes, treballadors socials, assessors sobre la
llengua...) que donen suport als mestres. Fins ara Mataró formava part del Servei Territorial a Barcelona II-Comarques.
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Atesa l’evolució del sistema educatiu, l’amplitud del territori

La Festa dels Tres Tombs recorre els principals
carrers del centre de la ciutat
Com és tradició del mes de gener, Mataró ha celebrat la

Festa dels Tres Tombs en honor de Sant Antoni Abat, patró
dels animals domèstics i de feina. Al llarg d’un matí, petits
i grans van poder retrocedir en el temps veient pels carrers
de la ciutat cavalls, carros i carruatges. La rua va fer 3 voltes
seguint el següent recorregut: carrer del Parc, Caminet de les
Vinyes, Muralla del Tigre, carrer de Sant Josep i La Riera
fins al carrer de Meléndez Valdés. Davant la Parròquia de
Sant Josep es va fer la benedicció de tots els animals presents, els que formaven part de la cercavila i les mascotes
dels participants de la festa. La rua també va comptar amb la
participació de l’Agrupació Musical del Maresme. La Festa
dels Tres Tombs va estar organitzada per la Germandat Antiga
de Sant Antoni Abad i va comptar amb la col·laboració del
Patronat Municipal de Cultura.

1. El nou Servei Territorial del Maresme - Vallès Oriental s’ubicarà 		
provisionalment al Cafè de Mar (avinguda del Maresme cantonada 		
amb la carretera Nacional-II).
2. Interior del Cafè de Mar, on s’instal·laran els nous serveis d’Educació.
3. Un dels carros que va formar part de la rua dels Tres Tombs que 		
es va celebrar el 20 de gener.
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L’Ajuntament enderroca l’annex de Can Marfà
Aquest és el primer pas per a la rehabilitació arquitectònica del conjunt de l’antiga fàbrica tèxtil de Can Marfà,
que es convertirà en el gran museu de la ciutat i contindrà també el fons de l’actual Museu de Mataró. Les dues
naus de Can Marfà estan qualificades com a Bé Cultural
d’Interès Local i com a tal està protegit, però l’annex de
la fàbrica no està catalogat i el seu enderrocament permetrà obtenir un gran espai lliure i obert cap a la ciutat
a la cruïlla entre el Camí Ral i carrer de Jordi Joan per
facilitar el desenvolupament del projecte del futur museu.
L’espai que es va començar a tirar a terra el 21 de gener
havia estat ocupat per l’Escola d’Adults de Can Marfà,
que es va traslladar el setembre a l’antic CEIP Anxaneta
(Camí Ral). L’empresa que porta a terme l’enderroc és
Excavaciones Iluro, SL que compta amb un pressupost de
73.080 euros. Les obres duraran uns 3 mesos.

1

Cirera tindrà un camp de futbol-7 nou

© MARGA CRUZ

© IRENE CORTIJO

Les

obres han començat aquest febrer i GINTRA les ha
adjudicat a l’empresa UTE Áridos Serrano, SL - Stachys,
SA. El camp de futbol set, que serà de gespa artificial, es
construirà a la coberta de l’aparcament públic del carrer de
Terrassa. També s’hi farà un mur de contenció de formigó
i una paret d’obra vista de 2,50 m d’alçada a la banda dels
habitatges i a tot el perímetre del camp s’hi instal·larà una
tanca metàl·lica de 3 m d’alçada i xarxes de protecció. Dins
d’aquest àmbit s’urbanitzarà l’interior d’illa i s’hi farà un camp
de futbol-3, amb unes petites grades, gespa artificial i una
zona d’entrenament de porters. Aquest equipament esportiu
substituirà al que ara està instal·lat provisionalment davant el
poliesportiu Teresa Maria Roca (avinguda del Corregiment).
Els treballs, que tenen un pressupost de 607.247 euros, està
previst que finalitzin el mes de juliol.

2

23 activitats familiars per veure en 5 mesos
3

L’oferta d’activitat cultural dirigida als infants i a les seves
1. L’annex de Can Marfà no està catalogat i està situat a la cruïlla 		
del Camí Ral i el carrer de Jordi Joan.
2. El nou camp de futbol-7 es construeix a la coberta de l’aparcament púbic
del carrer de Terrassa.
3. Moment de la representació de la primera obra de teatre
infantil de la temporada: “El ratolí viatger”.
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famílies abasta la música, les arts escèniques i el cinema i
es concreta en 8 concerts, 5 obres de teatre, 6 pel·lícules i
4 tallers familiars que es faran de gener a maig. Una de les
activitats més destacades va ser l’estrena a Mataró del concert “Què fas polissó?” del Grup de Folk. El programa l’ha
elaborat el Patronat Municipal de Cultura i hi participa per
primera vegada la Casa de la Música Popular (www.cultura.
mataro.cat/activitatsfamiliars).

NOTÍCIES
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Les plantes i les flors ompliran el Parc Central
la Fira de l’arbre, planta, flor, animals i jardins. En aquesta
edició hi seran presents més d’un centenar de parades de
Catalunya i de l’Estat que oferiran productes relacionats
amb la floricultura, l’agricultura, l’artesania i del ram alimentari. També hi haurà una zona, al centre del Parc, dedicada exclusivament a les plantes medicinals i aromàtiques.
Al llarg dels dos dies s’han programat un seguit d’activitats
com un concurs de dibuix infantil i l’actuació de l’Esbast
Dansaire Iluro (12 h) el dissabte, i el diumenge una cantada d’Havaneres a càrrec del grup Vol de Gavines (13 h),
entre d’altres. Com a novetat d’aquest any s’instal·larà una
biblioteca infantil a l’aire lliure amb llibres relacionats amb
la natura i es faran lectures de contes per als més petits.
La fira, que estarà oberta de 9 a 21 h, està organitzada per
l’Associació d’Amics de les plantes, animals i jardins del
Maresme i compta amb el suport de l’Ajuntament.
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El 9 i 10 de febrer el Parc Central acull la XXX edició de

La Vella Quaresme presideix La Peixateria

2
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celebració del Carnestoltes i ara li toca el torn a la Vella
Quaresma, que arriba i s’entronitza el Dimecres de Cendra.
Com cada any, la figura es col·loca al capdemunt de l’edifici
de La Peixateria (plaça de La Peixateria). La imatge de la
Vella es caracteritza per tenir set potes que s’aniran serrant
tots els diumenges fins que acabi la Quaresma. Petits i
grans poden participar de l’acte festiu, a la una del migdia,
i animar amb els rodolins tradicionals a qui té l’ofici de
tallar-li la pota, que agrairà que se li porti menjar i beguda
per tan gran esforç. La figura de la Vella Quaresma d’aquest
any l’ha dibuixada Enric Punsola.

3
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La gresca i la disbauxa s’ha fet present a Mataró amb la

XXVI edicició de la Setmana de Música Antiga
En una època que no és l’habitual ha tornat la XXVI Setmana
de Música Antiga, organitzada pel Patronat Municipal de Cultura, Unda Maris i Te de Tertúlia. Es van programar 4 concerts,
4 conferències i 1 pel·lícula entre el 20 de gener al 3 de febrer.
El concert estrella estava previst per l’1 de febrer a les 21 h i el
va protagonitzar el contratenor Carlos Mena que estava acompanyat de Mensa Harmónica. Abans de cada concert, que es
van fer a la Basílica de Santa Maria, hi havia una conferència
a càrrec d’algun membre del concert del dia. Com a novetat, es
va programar una pel·lícula, “El silenci abans de Bach”, que es
va projectar el 27 de gener al Teatre Monumental.

1. La Fira de l’arbre, planta, flor, animals i jardins és una de les fires més
concorregudes de Mataró.
2. Imatge de la Vella Quaresme de l’any passat al frontis de l’edifici de 		
La Peixateria.
3. La capella dels Dolors de la Basílica de Santa Maria es va omplir el 20 de
gener per escoltar el Conjunt Barroc del Cafè.
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L’Ajuntament revisa i actualitza les dades del
padró municipal
Des de novembre de 2006, l’Ajuntament
porta a terme una campanya de revisió del
padró. Aquesta campanya ha servit per detectar els casos de sobreocupació en un mateix
domicili així com millorar alguns mecanismes d’empadronament i fer el seguiment
dels casos de reagrupament familiar. Quant
a la sobreocupació, el 2006 es van detectar
50 habitatges que en total tenien empadronades 891 persones, després de la campanya
informativa es van donar de baixa 480 persones. Per tal d’evitar aquests casos s’han fet
canvis en el requeriment de papers, així el
contracte de lloguer ha de seguir la normativa
de la llei d’arrendaments urbans i no es pot
empadronar a tercers a través d’una autorització escrita. Pel que fa als reagrupaments,
el paper de l’Ajuntament és inspeccionar els
domicilis per determinar si són adequats per
acollir a la família. En un any s’han rebut 702
sol·licituds i el total de persones a reagrupar
és de 1.186 de 33 nacionalitats diferents, la
majoria del Marroc i de la Xina.

Cirera tindrà un nou equipament cívic situat
al carrer de Muntanya

La finca ha passat a mans de l’Ajuntament
a resultes d’una permuta de propietats entre
l’Ajuntament i la Parròquia de Sant Josep.
D’aquesta manera, la Parròquia de Sant Josep
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ha rebut un solar de 1.250 m2, situat entre la
Riera de Figuera Major cantonada amb el
carrer de Joan Oliver, que té assignat l’ús religiós i sociocultural i en segon terme l’esportiu;
i l’Ajuntament ha obtingut una finca de 836
m2 del carrer de Muntanya amb el carrer
Transversal. En aquesta finca s’hi construirà
un nou equipament cívic i 52 m2 se cediran a la
Parròquia de la Sagrada Família de Cirera. Les
condicions de transmissió patrimonial es van
signar en forma de conveni el novembre de
2006 entre l’Ajuntament, les parròquies de Sant
Josep i de la Sagrada Família i l’Arquebisbat
de Barcelona. L’escriptura pública de permuta
es va signar el passat mes de desembre.

L’Institut Municipal d’Educació signa un
conveni amb l’empresa Cruxent

Es basa en un intercanvi de formació i pràctiques. L’Institut Municipal d’Educació (IME),
a través de l’IES Miquel Biada, oferirà activitats formatives en electromecànica als treballadors de l’empresa Cruxent, SA i els alumnes
de l’institut podran fer pràctiques a l’empresa.
Aquestes van adreçades als estudiants dels
cicles formatius de manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies i
dels d’equips i instal·lacions electrotècniques.
El conveni també estableix que es contractarà a un alumne per un període determinat.
Cruxent, SA és una empresa d’instal·lació i
manteniment de maquinàries elevadores.

Everis contractarà més de 40 enginyers per
a la seu de Mataró

Aquesta empresa multinacional de consultoria
tecnològica basa el seu creixement en la gestió
del talent i en l’aposta per la innovació constant i és una de les 11 empreses que ja s’han
instal·lat al TecnoCampusMataró v 1.0, ubicat
a Vallveric. Amb la voluntat de jugar un paper
clau en el desplegament del parc tecnològic,
Everis i l’Ajuntament han signat un conveni
de col·laboració en el qual es defineix la participació de l’empresa en el projecte TecnoCampusMataró. L’objectiu de la consultoria és
establir-se a Mataró com un centre d’excel·lència
en el desenvolupament de software i incorporar
entre 40 i 50 enginyers de Mataró i la comarca
en el transcurs d’aquest any.

L’obra “Summa kaòtica” de Ventura Ametller
tornarà a les llibreries

L’Ajuntament i Cossetània Edicions reeditaran l’obra més emblemàtica de l’escriptor
mataroní Bonaventura Claveguera, conegut
pel pseudònim literari de Ventura Ametller,
“Summa kaòtica” (1986). L’obra narra des
dels ulls d’un nen l’etapa republicana que va
de l’any 1933 al 1939. A més, també s’ha arribat al compromís de publicar la segona part
d’aquest llibre: “Resta kaòtica”, inèdita fins
al moment, i que s’inicia al final de la Guerra
Civil. Les dues obres sortiran publicades el
proper mes de maig.

mésmataró

Maresmedigital TV
comença les seves emissions

© MARGA CRUZ

El canal públic de Televisió Digital Terrestre, que gestiona el Consorci Digital
Mataró-Maresme, aposta per una graella variada amb una clara vocació de
servei públic i innovació tecnològica.

Alcaldes i regidors d’alguns dels municipis que gestionen el canal de TV digital pública del Baix Maresme.

D

es del passat 9 de gener, els mataronins i els habitants d’altres poblacions de la comarca ja poden
gaudir d’un nou canal de televisió. Es tracta de
Maresmedigital TV, el canal públic de Televisió Digital
Terrestre (TDT) del Baix Maresme. Maresmedigital TV ja es
podia sintonitzar en forma d’emissió en proves des de l’11
de setembre de 2007 a través del canal 24 de la TDT i també
des d’Internet al web www.maresmedigital.tv. Ara s’inicia
la programació pilot, que inclou informatius diaris de producció pròpia i altres continguts cedits per la Xarxa de Televisions Locals (XTVL). Està previst que al llarg d’aquest
mes de febrer es pugui donar pas a la programació definitiva
24 hores al dia, de dilluns a diumenge. La graella la formen
programes d’àmbit cultural, esportiu, d’oci i informatius.

Organització administrativa i tècnica

Maresmedigital TV és un dels dos canals públics de TDT
concedits a la comarca de Maresme. Per gestionar-lo es va
constituir el Consorci Digital Mataró-Maresme. L’alcalde de
Mataró, Joan Antoni Baron, presideix el consorci que està
format pels ajuntaments de Mataró, El Masnou, Argentona,
Premià de Dalt, Sant Andreu de Llavaneres, Alella, Vilassar de Dalt, Tiana, Teià, Cabrils, Sant Vicenç de Montalt,
Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac i el Consell Comarcal del
Maresme. Altres ajuntaments de la comarca, com Montgat
han manifestat interès per formar-ne part. L’explotació tècnica i l’elaboració dels continguts del canal corre a càrrec
de Mataró Audiovisual, entitat pública empresarial creada
per gestionar els mitjans audiovisuals públics del territori.
9
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dors, tècnics, administratius i redactors multimèdia. Aquests
redactors executen tot el procés de creació de notícies des
de la seva filmació i edició, fins a la seva publicació final a
la televisió i a Internet. L’empresa Lavinia TC, guanyadora
del concurs per adjudicar la gestió tècnica del canal, és qui
proporciona aquest equip. El consorci ha establert, a més,
acords de col·laboració en diferents àmbits, com la provisió i
intercanvi de continguts o l’assessorament legal i tecnològic,
amb empreses i institucions com la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió, TDCOM- Localret, la Xarxa de Televisions
Locals, Al-Pi, l’Escola Universitària Politècnica de Mataró,
TecnoCampusMataró o l’Agència Catalana de Notícies.

Servei, participació i innovació

© VIC

La filosofia sobre la que es fonamenta el nou canal de TDT és
basa en tres idees ben definides:
Els estudis de Maresmedigital TV al Pla d’en Boet

Mataró Audiovisual ja gestiona Mataró Ràdio, l’emissora
municipal de Mataró. Ambdós mitjans, televisió i ràdio, tenen
les instal·lacions a l’edifici del Centre Cívic Pla d’en Boet al
carrer Juan Sebastián Elcano 6. Els estudis de Maresmedigital
TV estan dotats d’alta tecnologia i diposen d’un plató virtual
i poden emetre en alta definició. Les obres de construcció i la
infraestructura necessària ha tingut un cost total d’ 1.010.302
euros. L’equip humà consta de 14 persones entre coordina-
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· Vocació de servei públic oferint informació pública veraç
i objectiva i amb el territori com a principal protagonista.
· La participació, per tal d’aconseguir un mitjà de tots a partir de
la creació de la Xarxa Audiovisual del Maresme (XAM), un projecte que pretén aprofitar els continguts generats pels diferents
mitjans públics dels ajuntaments que formen part del consorci.
· La innovació, ja que des del seu naixement Maresmedigital TV s’ha plantejat com un mitjà multiplataforma amb la
voluntat de produir i proveir continguts per a TDT, mòbil,
televisió per IP i altres dispositius.

mésmataró

La Televisió Digital Terrestre és un sistema de difusió de
la senyal de televisió amb tecnologia digital, que es transmet mitjançant ones electromagnètiques terrestres que
es reben per una antena convencional. Això permet que
la qualitat de la imatge i el so siguin molt millors que la
que ofereix el sistema de senyal analògica i també aporta
avantatges com l’ús d’aplicacions interactives a través
del comandament a distància o la recepció de molts més
canals de forma gratuïta. A Catalunya les emissions digitals
van començar el 2002. En principi, l’encesa digital definitiva està prevista a l’Estat espanyol per al 2010, però a
Catalunya, i més concretament al Maresme, es preveu per
al primer semestre del 2009. Els usuaris que vulguin continuar veient la TV un cop es deixi d’emetre en analògic
hauran d’adaptar tècnicament els seus equips de recepció.

Com sintonitzar Maresmedigital TV

Per tal de veure Maresmedigital TV a casa, el primer que
cal és comprovar si la zona té cobertura. A Internet existeixen algunes adreces com www.tdt.es on es pot saber de

© VIC

La taula de control, l’equip de redactors, el centre tècnic i una imatge del plató virtual.
forma ràpida i fàcil la cobertura de senyal al territori, només
introduint el codi postal. Al Maresme, la cobertura de senyal
de Maresmedigital TV, que emet des del centre emissor de
Cabrils-Mataró ubicat a Montcabré arriba actualment a Vilassar de Mar, Cabrils, Cabrera, Premià de Dalt, Mataró i algunes
zones de Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicencç de Montalt. L’orografia de la comarca fa especialment complicada la
transmissió del senyal, però està previst que al llarg d’aquest
2008 es pugui donar cobertura plena a tot el territori. Si ja es
té cobertura cal fer comprovar la instal·lació de l’antena a un
professional, però cal teir en compte que els edificis construïts després de 1998 no necessiten actualitzar l’antena. Es
pot accedir a un llistat d’instal·ladors autoritzats a la pàgina
de la Federació Catalana d’Empresaris Instal·ladors de Telecomunicacions, www.feceminte.es. Per últim, cal adquirir un
dels dos models de descodificadors existents al mercat, els
senzills o els MHP, que permeten accedir als continguts interactius. La major part de les televisions d’última generació
ja incorporen descodificadors de TDT. Amb un adaptador
també és possible sintonitzar la TDT a l’ordinador.
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© TONI DE LA FUENTE

Bassas i el manifest dels sis presidents
acaparen el primer Ple l’any  

El primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Ramon Bassas, va protagonitzar el Ple de gener.

L

’ombra de Can Fàbregas i de Caralt, que tants maldecaps ha donat al Govern local durant 2007, és allargada
i segueix planejant com un malson a l’estrena de les
sessions plenàries del nou any. El manifest dels presidents de
sis entitats veïnals, registrat pel regidor d’Urbanisme i inclòs
al dossier informatiu que anunciava el trasllat íntegre de la
fàbrica, va monopolitzar el debat del primer Ple de 2008. La
polèmica, destapada per la FAVM a les portes del Nadal, ha
navegat per Internet durant totes les festes nadalenques i ha
contribuït a atiar una foguera que crema des de fa molts mesos
a la vida política mataronina.
Com s’esperava, el manifest i l’actuació del regidor Bassas
van centralitzar una sessió de poc més de dues hores. El debat
sobre la qüestió entre els caps dels tres grups de l’oposició i
l’alcalde va ser extens i gens coincident, perquè uns i altre van
abordar el tema des de perspectives diferents. L’alcalde, Joan

Antoni Baron, va defensar l’actuació del seu primer tinent
d’alcalde, que no va intervenir en el debat, reiterant que “no
hi ha cap irregularitat administrativa i l’informe del secretari
és escrupolós en aquest sentit”. “Podran fer –va dir l’alcaldeles valoracions polítiques i subjectives que vulguin, però els
demano que demostrin d’una manera clara la relació entre el
senyor Bassas i els sis presidents de les associacions de veïns
a l’hora de redactar el manifest, a l’hora de presentar-lo i de
parir mentalment el document”.
En resposta a les preguntes dels grups de l’oposició, l’alcalde
va insistir en què és habitual l’entrada de documents al registre
per part de l’Administració per deixar constància de la seva
existència, ja que “el ciutadà no té per què conèixer el procediment administratiu”. A més, va assegurar que, en aquest
cas, el document es podia acceptar i així es va fer, i que posteriorment, al dia següent de l’entrada al registre, l’interessat
13
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va passar per l’Ajuntament per signar-lo, com és preceptiu per
donar-li validesa. Al final de la seva llarga exposició, i responent a una pregunta del PPC, l’alcalde va deixar clar que: “no
m’he plantejat la seva dimissió, mantinc la meva confiança en
tots els membres del Govern i també en el senyor Bassas”.
L’oposició va insistir, amb diferents matisos, en depurar responsabilitats polítiques. CiU va proposar l’obertura d’un expedient informatiu per aclarir els fets i la creació d’una comissió
“extraordinària i urgent de caràcter polític per dirimir responsabilitats”, peticions que no van ser acceptades. “No obriré –va
dir Baron- expedients informatius ni crearé comissions extraordinàries per simples sospites, s’hauran de basar en alguna
prova”. El cap de CiU, Joan Mora, va insistir a qüestionar per
què un document que s’havia registrat sense les signatures es
reparteix l’endemà als grups municipals i als mitjans. “Entenem –va defensar Mora- que el van fer córrer sense que estigués
esmenat el defecte perquè els hi anava a favor, mentre amagaven
altres, i això ens fa pensar que darrera no hi ha res més que
l’afany d’emmascarar i manipular el moviment veïnal”.
Des de les cadires del PPC, Pau Mojedano, va destacar “la
gravetat, des del punt de vista ètic i polític, d’uns fets que no
van més enllà pel concepte i la manera provada d’actuar que té
el Partit Socialista i per la poca valentia dels seus socis”. Mojedano va reconèixer “l’habilitat” del regidor Bassas en desviar
l’atenció del fons de la qüestió que, al seu entendre, és la utilització “anòmala i absolutament interessada d’aquest document
amb una finalitat política clara”. En referència a ICV-EUiA i
ERC, que van assistir com a convidats de pedra, Mojedano va
dir que “he vist cares de vergonya per haver de congregar amb
un cas que és paradoxal i simptomàtic de quines són les formes
que utilitza una determinada part del Govern”.
El representant de la CUP, Xavier Safont-Tria, va demanar la
destitució de Bassas, al que va responsabilitzar de “manipular
i utilitzar de forma descarada a les associacions de veïns” en
benefici partidista. Safont-Tria va acusar el Govern de “no haver
paït la resposta de rebuig de gran part de la ciutadania” al trasllat
de Can Fàbregas i va sentenciar que “casos com aquests generen
desafecció de la ciutadania cap a la classe política”.
Can Fàbregas torna a la Casa Gran amb el nou curs polític, amb
un debat sense espectadors de les entitats veïnals. A partir d’ara
dues càmares de televisió – la de tota la vida (TVM) i la debutant
(Maresme Digital)- seguiran les anades i tornades de la fàbrica,
deixant testimoni bifocal d’una història plena de matisos.
Toni de la Fuente
Corresponsal de “La Vanguardia”
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Acords de la sessió plenària del
10 de gener de 2008
L’Ajuntament ven a PUMSA els seus terrenys
del Corte Inglés per 7 milions d’euros
El Ple va aprovar la venda per part de l’Ajuntament
a l’empresa municipal PUMSA dels terrenys de
propietat municipal situats a l’illa de Can Fàbregas i de Caralt on s’ha d’instal·lar el Corte Inglés.
PUMSA pagarà a l’Ajuntament 7 milions d’euros per
la parcel·la de 9.600 m 2 ubicada entre els carrers de
José M. Torrijos, Miquel Biada i la ronda d’Alfons
XII. La finca forma part dels terrenys adjudicats al
Corte Inglés per a la construcció d’uns grans magatzems de 22.000 m2 de superfície comercial. La venda va ser
aprovada amb els vots favorables dels tres grups del Govern
–PSC, ERC i ICV-EUiA-, l’abstenció de CiU i PPC i el
vot contrari de l’únic representant de la CUP.

Arrenca la tramitació urbanística de la
zona esportiva de la carretera de Cirera
Amb l’aprovació inicial del Pla Parcial de delimitació del
sector de la carretera de Cirera, arrenca la tramitació urbanística que ha definir el contingut dels terrenys pendents
de desenvolupament situats davant de l’Hospital. El pla
planteja la creació de serveis terciaris, no residencials, i
la cessió de terrenys per a la implantació d’equipaments
esportius, així com un parc urbà i espais lliures. Està
previst construir tres camps d’esport a cel obert a més
de millorar les actuals instal·lacions del camp d’hoquei
herba. CiU va recolzar l’aprovació inicial, mentre que el
PPC es va abstenir, tornant a demanar la necessitat de fer
una revisió del Pla General, i la CUP va votar en contra.

El Ple aprova les noves tarifes
dels aparcaments
El Ple va aprovar, amb els vots favorables de l’equip
de Govern, l’abstenció del PPC i la CUP i el vot contrari
de CiU, les noves tarifes màximes per minut dels aparcaments públics. Els preus seran de 3,93 cèntims per minut
a l’aparcament de Santa Anna; 3,71 Can Xammar; 3,73
plaça de les Tereses; 2,91 plaça de Granollers; 2,92 Parc
Central i 2,80 al de la plaça de Tomás y Valiente. L’empresa
municipal GINTRA aprovarà anualment l’actualització de
preus resultant de l’aplicació de l’IPC.
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El Pla Local de l’Habitatge projecta
començar 1.362 nous habitatges públics
El principal objectiu del Pla Local de l’Habitatge (2007-2011) és facilitar
als ciutadans l’accés a un habitatge digne en un marc de cohesió social. Per
aconseguir-ho es treballa en la construcció de noves llars de protecció oficial,
de lloguer o venda, però també en la millora del parc actual d’edificis.
HABITATGES EXISTENTS
HABITATGES PROMOCIÓ 2007

C. DE TEIÀ
C. DE TEIÀ / C. DE LA LLEVANTINA

EL SORRALL

C. D’ALELLA / C. DE LA LLEVANTINA

HABITATGES PROMOCIÓ 2008

C. D’ALELLA / C. DE LA FLOR

HABITATGES PROMOCIÓ 2009
HABITATGES PROMOCIÓ 2010

C. DE LA FLOR / C. DE TIANA

C. DE CARLEMANY

HABITATGES PROMOCIÓ 2011

C. DE VALÈNCIA

FIGUERA MAJOR

VIA D’EUROPA

PG. DE RAMON BERENGUER III

C. DE JAUME COMAS

C. DE NÚÑEZ DE BALBOA

C. DE MELÉNDEZ VALDÉS

RONDA DE JOAN PRIM

C. D’ALMERIA

C. DE ROCAFONDA

C. DE SANT SIMÓ (CAN SISTERNES)

C. DE GIBRALTAR

EL RIEROT (C. DE CRISTINA)
C. D’ALARCÓN-C. DE MARIÀ FORTUNY (EL VERDET)

CAN CRUZATE
RONDA DE BARCELÓ ILLA-4

RONDA DE BARCELÓ ILLA-5

C. DE PACHECO (CAN GASSOL)
C. DE FLORIDABLANCA (CAN GASSOL)

C. DE SANT CRISTÒFOR (CAN PINÓS)
PG. DE MARINA

IVECO-PARCEL·LA 3

C. DE LEPANT-CHURRUCA
CHURRUCA

EIX HERRERA

C. DE PASCUAL MADOZ

CAL COLLUT

C. DE DULCINEA (GRUP LES SANTES)

IVECO-PARCEL·LA 7
IVECO-PARCEL·LES 10B + 10C

RONDA DE BARCELÓ ILLA-3

C. DE CRISTÒFOR COLOM

CAMÍ RAL (COLOM-TOLÓ- FÀBRICA MARTORELL)

RONDA DE BARCELÓ ILLA-2

Plànol de situació dels habitatges del Pla Local de l’Habitatge 2007-2011

E

l Pla Local de l’Habitatge, en el seu desplegament
entre els anys 2007 i 2011, preveu l’inici de la construcció de 1.362 habitatges de protecció oficial
(HPO) a la ciutat de Mataró. D’aquesta xifra, l’empresa
pública municipal Promocions Urbanístiques Mataró, SA
(PUMSA) en promourà 1.050, mentre que la Generalitat de
Catalunya en farà 94 i promotors privats 218. La construcció
d’aquestes llars permetrà complir amb els objectius del Pla

Local de l’Habitatge 2005-2015, que es va aprovar per unanimitat el febrer de 2006. Aquest document va crear-se per
millorar el parc d’habitatges existent i per facilitar l’accés a
un habitatge digne a tothom amb independència de la seva
situació social i econòmica.
Els 94 habitatges promoguts per la Generalitat de Catalunya
es troben en fase de construcció al barri del Pla d’en Boet,
15
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La majoria de les promocions són per als joves, però tambe n’hi ha per a gent gran i persones amb mobilitat reduïda.
concretament al carrer de Sant Cugat i al carrer de Javier
Castaños. Els habitatges, distribuïts en dos edificis, seran de
lloguer per a joves i gent gran. Per la seva banda, els promotors privats faran els 218 habitatges projectats en els nous
sectors residencials de la ciutat.
PUMSA té previst promoure 1.050 habitatges de protecció oficial que seran destinats a la venda o al lloguer però també en
crearà 85 de règim lliure que seran gestionats per la seva filial,
Prohabitatge Mataró, SA. La inversió de PUMSA per a la construcció d’aquests 1.135 habitatges serà de 143.465.650 euros fins
al 2011.
L’any 2007 es van començar a construir un total de 160
habitatges als carrers de Floridablanca, de José Francisco
Pacheco, de Teià, de la Llevantina, de Vasco Núñez de
Balboa, de Pedro Antonio de Alarcón, de Marià Fortuny, de
Juan Meléndez Valdés, el passeig de la Marina i de Carlemany. Aquesta darrera promoció, destinada a gent gran, va
ser visitada, el 18 de gener, pel conseller d’Habitatge de la
16

Generalitat, Francesc Baltasar, l’alcalde de Mataró, Joan
Antoni Baron, el regidor d’Habitatge, Francesc Teixidó, la
regidora de Medi Ambient, Quiteria Guirao, i la regidora de
Benestar Social, Carmen Esteban.
Aquest any s’iniciarà la construcció de 152 habitatges
nous en diferents zones de la ciutat (veure mapa). La xifra
d’habitatges de protecció oficial que s’inicien augmentarà
paulatinament de forma que l’any 2009 hi ha la previsió de
començar-ne 264, 348 l’any 2010 i 211 l’any 2011.

Borsa de lloguer i subvencions

La potenciació de la Borsa Jove d’Habitatge, del Programa
de Cessió d’Habitatges i la tramitació dels ajuts i subvencions
que atorguen les diferents administracions públiques són altres
dels aspectes que recull aquest document d’acció de futur.
El servei de la Borsa Jove d’Habitatge, creat l’any 2004, fa
de mitjancer entre els propietaris de pisos i els joves. També
existeix la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, una
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Prohabitatge s’encarrega de tramitar les subvencions existents per accedir a un habitatge i per rehabilitar o actualitzar un edifici.
borsa destinada a col·lectius susceptibles d’exclusió social.
En total, es preveu que es rebin més de 700 sol·licituds de
persones que necessiten un habitatge de lloguer, ja siguin
joves o d’altres franges d’edat i situació social. Per fer front
a la demanda s’actua en diversos fronts. Per una banda,
Prohabitatge promou el lloguer de pisos desocupats mitjançant la gestió d’ajuts per a la seva rehabilitació. Aquest
programa de cessió d’habitatges espera aconseguir-ne prop
de 150 . D’altra banda, també hi ha els propietaris que volen
llogar el seu pis i ho fan a través de l’empresa municipal. I
per últim, PUMSA adquireix edificis per a la seva rehabilitació i després posa els habitatges a disposició de les borses
de lloguer. El parc propi d’habitatges de PUMSA, ara amb
140 habitatges, podrà crèixer fins prop dels 500.
Prohabitatge també gestiona les subvencions de la Generalitat
per facilitar el pagament del lloguer i els crèdits d’emancipació.
Es preveu gestionar més de 5.000 sol·licituds d’aquest tipus.
Per últim, Prohabitatge tramita subvencions de fins a 6.000
euros destinades a la reforma o adequació d’habitatges desocu-

pats que després formen part de la borsa de lloguer social.
La renovació, actualització i manteniment del parc
d’habitatges existent són altres objectius que persegueix
l’Ajuntament i que es gestionen des de l’Oficina Local de
l’Habitatge (Carrer de Pablo Iglesias, 63, 1a planta, despatx 5).
Es calcula que fins al 2011, aquesta oficina gestionarà un
centenar d’Informes Interns d’Idoneïtat, es tramitaran unes
400 sol·licituds de Test de l’Edifici, 350 demandes per a
ajuts a la rehabilitació d’edificis i es demanaran més de 500
cèdules d’habitabilitat entre els pisos de construcció nova i
usats, entre d’altres serveis.
Les comunitats de veïns que necessiten fer obres poden
demanar assessorament a Prohabitatge que s’encarrega
de gestionar, realitzar i supervisar els treballs. En aquesta
línia, es calcula que l’empresa municipal podria fer unes
100 obres d’adequació. També hi ha previst unes 70 obres
per instal·lar ascensors, 70 actuacions de rehabilitació i 148
obres d’adequació dels habitatges dels programes de cessió.
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“Encara avui en dia hi ha gent que no
vol la pau al món”
Miriam Makeba va rebre el XXVIII Premi per la Pau, que atorga l’Associació
de les Nacions Unides a Espanya, en un emotiu acte celebrat al Teatre
Monumental el passat 16 de gener.
Quina és la situació actual de l’Apartheid al
seu país?
“En realitat des de 1994 tenim la llibertat que no teníem
abans, però mentre no gaudim de la llibertat econòmica no
podrem dir que som realment lliures. No tenim accés als
recursos minerals i això fa que les divisions socials siguin
molt remarcables encara avui en dia.”

Com va esdevenir un referent en la lluita pels
Drets Humans?
“Quan vaig sortir de Sud-àfrica i vaig arribar als EUA
sempre em vaig dedicar a cantar i si algú em preguntava
explicava la veritat del que succeïa al meu país. Sempre
m’he considerat una cantant, mai he parlat de política.”

“Em pregunto si serà possible mai viure en un món en pau,
no només a Àfrica. Mentre estem aquí parlant hi ha conflictes per exemple a Kènia. Hi ha una gran hipocresia al
respecte, n’estic convençuda que hi ha interessos darrera
de tots aquests conflictes. És trist però malauradament
encara avui en dia hi ha gent que no vol la pau al món”.

L’ajut dels països rics és imprescindible?
“Per suposat. És una qüestió de justícia social, els qui tenen el
poder econòmic i els recursos han de donar als qui no en tenen,
però el més important és que es doni llibertat i autonomia per
poder administrar aquests ajuts i decidir en què s’utilitzen.
Malauradament això avui en dia encara no és així. Però és
absolutament necessària la cooperació internacional.”

Què sent en rebre aquest guardó?
“Per a mi és un gran honor. Penso, com és possible què des
d’una ciutat tan llunyana com Mataró, algú se’n recordi de
mi i el meu país? Per això, només puc dir: gràcies i sobre
tot, no ens oblideu mai!”
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És possible assolir la pau a Àfrica?

MIRIAM MAKEBA

Nascuda a Johannesburg l’any 1932, Miriam
Makeba és una cantant i activista africana coneguda
per la seva lluita a favor dels Drets Humans. Exiliada
de Sud-àfrica el 1957 a causa de l’apartheid, va
anar a viure a Londres i Nova York on va esdevenir
una estrella que va  aprofitar la seva popularitat per
lluitar contra la desigualtat, la injustícia, la manca
de llibertat del poble africà i el racisme.
Coneguda amb el sobrenom de Mama Àfrica, amb
l’arribada al poder de Nelson Mandela va tornar a
Sud-àfrica el 1990. Avui encara continua la seva
lluita en col·laboració amb l’Organització de les  
Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació,
contra la fam, i amb la seva fundació. L’any 1986 va
obtenir el Premi per la Pau Dag-Hammerskjöld.
19

CONVIU MATARÓ

mésmataró

El Telèfon del Civisme ha rebut més
de 25.000 trucades el primer any
El 53% de les trucades són per al
servei gratuït de recollida de mobles.

E
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Fins a la posada en marxa d’aquest telèfon gratuït, la ciutadania
que volia informar sobre alguna incidència o fer algun suggeriment només podia trucar al 010, un número de pagament, o
enviar un correu electrònic a l’Ajuntament, a l’apartat d’atenció
ciutadana.

2
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l número 900 859 009 és el Telèfon del Civisme, un
servei gratuït que l’Ajuntament de Mataró va posar
en marxa el mes de novembre de 2006. Amb aquesta
iniciativa, impulsada des del Servei d’Atenció Ciutadana i que
s’engloba dins del Pla d’Acció del Civisme, es vol aconseguir
la implicació de la ciutadania en un civisme actiu, el respecte
de l’espai col·lectiu, la millora de la convivència i les relacions
ciutadanes i la reducció dels actes incívics premeditats.

En el primer any de funcionament, el Telèfon del Civisme ha
rebut un total de 25.778 trucades. La majoria d’aquestes, un
53,85%, han estat per activar el servei de recollida de voluminosos. A través d’aquest telèfon, el mataroní que vol desfer-se
d’algun moble o trasto vell ho pot fer concertant dia i hora perquè
li passin a buscar a casa de forma gratuïta. D’altra banda, les trucades per comentar incidències a la via pública han representat
un 35,35% del total. Les incidències informades són molt variades: enllumenat o semàfors espatllats, fonts trencades, sol·licitud
de noves papereres, queixes referents al servei del Mataró Bus,
contenidors plens o esvorancs al carrer, entre d’altres aspectes
que afecten a la via pública. Per últim, un 10,80% de les trucades
rebudes han estat per fer suggeriments.
Els mesos d’estiu –juliol, agost i setembre- van ser els que van
registrar més trucades. En concret, les dades recollides mostren
com el mes de juliol va concentrar el major nombre, amb un
total de 2.563 trucades.
El Telèfon del Civisme, el 900 859 009, continua funcionant
a ple rendiment per poder fer front a les demandes i suggeriments dels ciutadans que volen aconseguir una ciutat més
cívica. L’adreça on enviar comentaris, suggeriments i avisos és
https://serveisweb.mataro.cat/bustiaavisos/

1. El Telèfon del Civisme és una nova eina de comunicació entre els ciutadans
i l’Administració local.
2. La majoria de les trucades són per sol·licitar el servei gratuït de recollida
de mobles i trastos vells.
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Mataró presenta l’exposició més
important del pintor Torres-García

© MARGA CRUZ

La mostra, que es va inaugurar el 19 de gener i es podrà veure fins al 17 de
febrer, està instal·lada al Museu de Mataró i a Can Palauet. Joaquín Torres-García
és un dels artistes més destacats de la primera meitat del segle XX.

La mostra recull 72 peces de Torres-García que es poden veure al Museu de Mataró i a Can Palauet (a la foto).

E

l Museu de Mataró i les sales d’exposicions de Can
Palauet mostren per primera vegada a la ciutat 72 peces
d’una selecció d’olis, fustes i dibuixos del pintor uruguaià
Joaquín Torres-García. L’exposició “Torres-García. Darrera la
màscara constructiva” és la primera mostra de l’artista dedicada a
analitzar l’aspecte primitivista de la seva obra.

El passeig pels dos espais expositius dóna a conèixer una nova
mirada de l’obra del pintor, en la qual s’hi desvetllen els aspectes primitivistes de la seva pintura basats en l’art prehistòric,
etrusc, egipci, prerenaixentista, tribal o precolombí, entre d’altres.
L’exposició, que es podrà veure fins al 17 de febrer, ha estat organitzada per la Fundació Caixa Girona i l’Ajuntament.

Les peces que es poden veure a Mataró van ser creades entre el
1924 i el 1945 després de la seva llarga etapa catalana, durant
els períodes que va passar a Nova York, París i finalment a la
seva ciutat, Montevideo. Les obres procedeixen del Museo Patio
Herreriano de Valladolid, del Museu Torres-García de Montevideo i de diverses col·leccions particulars.

Joaquín Torres-García (Montevideo, 1874 - 1949), de pare mataroní, va viure durant un any a Mataró i va estudiar a l’Escola
d’Arts i Oficis on va rebre classes de pintura de Josep Vinardell.
Per la seva vinculació amb Mataró, l’Associació Sant Lluc per
l’Art convoca un premi de pintura cada dos anys que porta el nom
de l’artista uruguaià.
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Totes les exposicions són gratuïtes. www.cultura.mataro.cat
Museu de Mataró

Sala 1
Santi Clavell. Viatge interior

El Carreró, 17.

Torres-García. Darrera la màscara constructiva

Fins al 24 de febrer

Fins al 17 de febrer

Viatjant pel Mar

Sales d’exposicions de Can Palauet

Del 29 de febrer al 4 de maig
Inauguració el divendres 29, a les 19.30 h
Mostra que il·lustra diferents tipus de viatges realitzats
en vaixell al llarg de la història.

Carrer d’en Palau, 32.

Idensitat 07. Local/visitant

Del 22 de febrer al 30 de març
Inauguració el divendres 22, a les 20 h
“Telenovel·la d’una petita comunitat per adolescents” de
Katalin Soós i Mónika Bálint, amb la participació dels alumnes de l’IES Pla d’en Boet; “Pista de petanca telemàtica”
de Roc Parés i Kenneth Russo i el “E-Idensitat. Laboratorio
de los medios” de Daniel García Andújar.

Sala 2
Pere Masramon. El darrer viatge

De l’1 de febrer al 9 de març
Inauguració el divendres 1, a les 20 h
Exposició de fotografies de l’artista Pere Masramon
(Mataró, 1977).

Torres-García. Darrera la màscara constructiva

La Galeria/ La Finestra
Moon Ribas i Neil Harbisson
The capital colours of Europe

Fins al 17 de febrer

Ca l’Arenas.
Centre d’art del Museu de Mataró

De l’1 de febrer al 9 de març de 2008
Inauguració el divendres 1, a les 20 h

Carrer d’Argentona, 64.

El projecte consisteix en trobar el color que defineix les capitals dels països europeus. Per fer-ho, la Moon porta unes
ulleres teleidoscòpiques que trenquen la visió del que es
veu i només permeten veure el color d’allò que mira. En
Neil, que només hi veu en blanc i negre, percep el color a
través de l’eyeborg, un aparell que transforma colors en so.
A Ca l’Arenas presenten el color de: Lisboa, Madrid, Andorra, Mònaco, Berna, Vaduz, Viena, Bratislava, Budapest,
Belgrad, Sarajevo, Zagreb, Ljubljana, Londres i Dublín.

Exposició de la col·lecció
Tràveling Circular
Fins al 14 de setembre

Menjador
Jordi Arenas. Apunts i  quaderns de viatge: Grècia,
Turquia  i Tunísia
Fins al 23 de març
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DIJOUS 7 a les 21.30 h

Naturaleza muerta

Sanxia haoren, de Jia Zhang-Ke (Xina, 2006). VOSE, 108 minuts

DIUMENGE 10 a les 19 h

XXY

XXY, de Lucía Puenzo (Argentina-França-Espanya, 2007). VO,
86 minuts

DIJOUS 14 a les 21.30 h
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DIJOUS 28 a les 21.30 h

Interview      

Interview, de Steve Buscemi (EUA, 2007). VOSE, 84
minuts
Preu: 5,50 euros / estudiants, carnet blau i carnet de la xarxa de
biblioteques de la Diputació de Barcelona: 5 euros. Programació
de les pel·lícules VO adherida a cinemes Verdi. Podeu adquirir
l’abonament pel cicle dels dijous a la taquilla del Teatre Monumental o al PMC. El preu és de 35 euros i val per a 10 entrades.

Asuntos privados en lugares públicos

Coeurs, d’Alain Resnais (França-Itàlia, 2006). VOSE, 120
minuts

DIJOUS 21 a les 21.30 h

La estrella ausente

Cicle de cinema infantil en català
DIUMENGE 10 a les 16.30 h

La stella che non c’è, de Gianni Amelio (Itàlia-FrançaSuïssa-Singapur, 2007). VOSE, 104 minuts

Lassie

DIUMENGE 24 a les 19 h

Azur i Asmar

This is England

This is England, de Shane Meadows (Gran Bretanya,
2006). VOSE, 101 minuts

DIUMENGE 24 a les 16.30 h

Preu: 5,50 euros per pel·lícula / 21 euros l’abonament per
tot el cicle
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A Mataró més ajudes per a l’habitatge
Entra en vigor la Renda Bàsica
d’Emancipació

M

ataró ha de poder donar als seus ciutadans i ciutadanes respostes als problemes que més els preocupen. I avui, un d’aquests problemes és l’accés
a un habitatge. I a qui més afecta aquest problema és als i
les joves.

ministra Carme Chacón. Es preveu que durant el 2008 a
Mataró es tramitaran entre 700 i 900 sol·licituds de la Renda
Bàsica d’Emancipació.

Ramon Bassas
Portaveu del Grup Municipal Socialista
(Més informació: http://mataro.socialistes.cat/)

Aquest és un problema que es resolt amb voluntat política,
amb instruments legals i amb recursos i ajuts.

L’instrument legal que permet donar resposta al problema
de l’habitatge és la Llei al Dret de l’Habitatge, aprovada
el passat 2007. És una de les lleis més importants de la
política de Govern de l’Entesa. El president Montilla ha
anunciat, en aquest sentit, l’impuls d’un Acord Nacional
per a l’Habitatge.

© PSC

La voluntat política és, per exemple, el Pla d’Habitatge
que el govern de Joan Antoni Baron (http://www.baron.
cat/) està tirant endavant. Durant el període 2007-2011 es
preveu que s’iniciïn un total de 1.362 habitatges en règim
de Protecció Pública (HPO) a la ciutat de Mataró. Però
també s’impulsarà les borses de lloguer, el programa de
cessió d’habitatges i els ajuts i subvencions al lloguer.

El diputat Manuel Mas, l’alcalde Joan Antoni Baron i la ministra d’Habitatge, Carme Chacón.

I s’han augmentat els recursos i els ajuts per l’habitatge: la
Generalitat ofereix els Crèdits per l’Habitatge (crèdits per
a cobrir les despeses inicials per accedir a un habitatge) i
la ministra Carme Chacón (http://www.carmechacon.
cat/) va presentar fa poques setmanes la Renda Bàsica
d’Emancipació (RBE). Un programa que ofereix als joves
d’entre 22 i 30 anys una ajuda de 210 € mensuals per al
pagament del lloguer del seu habitatge habitual durant un
màxim de quatre anys, 600 € de préstec sense interessos,
per a la fiança, i 120 €, si es necessita aval, per a les despeses de la seva tramitació.
El Servei de Joventut i les oficines de Prohabitatge són
els encarregats d’informar i tramitar respectivament les
sol·licituds a aquestes noves ajudes que ha presentat la
25
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El Pla d’Habitatge es pot quedar a mitges

E

ls creixements demogràfics de Mataró en els darrers
anys i el constant increment del preu de l’habitatge,
han generat cada vegada més necessitats en sectors
diversos de la societat, amb especial problemàtica pels joves
i per les classes més desfavorides.
Com a resposta a aquesta situació, l’any 2006 es va signar,
amb el suport de tots els grups municipals presents en aquell
moment, el “Pacte Local per l’Habitatge”, que es fonamenta
en el “Pla Local de l’Habitatge 2005-2015”, creat com una
eina per donar solucions a les necessitats dels sectors de
la població amb més dificultats per a accedir a l’habitatge;
aquest era el seu principal objectiu. Paral·lelament, establia
mesures per a millorar la qualitat del parc d’habitatges existent per tal de garantir una millor eficiència de l’ús residencial i de l’ús social de l’habitatge. El Pla partia de la
premissa que la rehabilitació és un instrument essencial per
a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i garantir la
cohesió social.
Fa pocs dies, el Govern Municipal va presentar les previsions del Pla pel període 2007-2011, les quals es concreten en 1.362 habitatges de protecció oficial, 1.050 d’aquests
construïts per PUMSA, 94 per la Generalitat i 218 a càrrec
de promocions privades, repartits per diferents sectors de
Mataró, essencialment de nova urbanització.

© ALBERT CANALEJO

Tenint en compte el minse resultat en polítiques d’habitatges
del Govern Municipal, que a trenta-u de desembre de
2007 disposa de menys de 150 pisos en regim de lloguer,
i la situació actual marcada per una greu crisi en el sector
immobiliari, és evident que les previsions presentades tenen
un marcat caire “electoralista”, allunyat de la realitat. No
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es pot tirar cap Pla endavant sense aclarir com es finançarà,
com ha fet el Regidor d’Habitatge.
Convergència i Unió té seriosos dubtes sobre les possibilitats de construir els pisos previstos. Què passarà si els nous
sectors que s’han de desenvolupar al Rengle o a Iveco-Renfe
no es fan? La construcció d’habitatge protegit proposada es
basa en el desenvolupament urbanístic i la construcció privada d’habitatge lliure, que és la que ha de donar recursos a
l’empresa municipal, però si això no succeeix, tots aquests
pisos protegits aniran caient. O es fa tot el que s’ha previst
en el mercat lliure o la meitat d’aquests pisos no es podran
construir. L’única manera de poder complir amb les previsions seria que la construcció mantingués l’acceleració que
tenia fa un parell d’anys.
Lluny de previsions electoralistes presentades en roda de premsa
a bombo i platerets, el Govern hauria de revisar el Pla aprovat el
2006, en unes altres condicions, adaptar-lo a la situació econòmica actual i revisar a l’hora alguns dels nous sectors pels quals
la ciutadania s’ha manifestat a favor de la seva preservació per
ser destinats a equipaments, com és el cas d’”El Sorrall”.
Els documents aprovats no tenen perquè ser inamovibles durant
deu anys, tot el contrari, requereixen de revisions i actualitzacions per adaptar-los a les necessitats del moment en que han
de ser aplicats cadascú dels seus punts. Posant sobre la taula
les noves situacions, oportunitats i necessitats de la ciutat. És
per això que Convergència i Unió proposa la revisió del Pla
Local per l’Habitatge en el marc del pacte signat el 2006.
Joaquim Fernàndez i Oller
Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió
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El cas Bassas,
o l’ocàs del socialisme local

D

es de 1979 els municipis espanyols podem escollir
democràticament els governants que gestionen els
nostres ajuntaments. Ara bé, hi ha altres elements
que defineixen un veritable règim democràtic. Entre altres,
i no el menys important, el sentit que el propi govern municipal tingui del poder. És a dir, si considera aquest com un fi
en si mateix o com un simple mitjà per servir als ciutadans.
És així de senzill. Quan més utilitzi un govern el poder per
controlar, intervenir i manipular, menor serà la democràcia
efectiva.
Com és possible que una equació tan senzilla sigui tan mal
compresa per alguns governants?
Això ve fil per randa dels incidents del que ha estat protagonista el tot poderós primer Tinent d’Alcalde Ramon
Bassas. Per una banda, la possible instigació i utilització
d’un document suposadament signat per alguns presidents
d’Associacions de Veïns en relació al cas de Can Fàbregas
i amb finalitats no d’interès ciutadà sinó merament partidistes. I el més recent, quan s’ha sabut que havia amagat
informació rellevant al Ple Municipal sobre la vinculació
familiar que l’unia amb els propietaris de la nau quan va
començar tot el procés.
Han tornat a guanyar les eleccions, d’acord. Però això no
durarà eternament, encara que actuen com si així hagués de
ser, amb absoluta suficiència, donant a entendre que tot és
possible i, el que és pitjor, que tot s’hi val. La pregunta clau
és, Està tot permès quan tot és possible?.
No inspiren confiança, però agraden. Se’ls suposa governants amb poca visió, però la seva seducció “progre” acaba
per guanyar sempre. Porten 30 anys governant i ara depenen d’altres forces per formar majoria, però sembla com si
mai haguessin estat més poderosos.
Com a conseqüència, avui ens trobem una ciutat burocratitzada, un govern municipal tancat en si mateix, amb
poca credibilitat ciutadana, i que ha començat a utilitzar “in
extremis” el seu poder per intentar mantenir-se en el govern
“com sigui”.

Els socialistes, amb la complicitat ara d‘ICV i ERC, han
matat la política local. Han anestesiat el debat sobre els
grans temes. Han adormit la societat civil. Han manipulat
entitats i associacions. Han cultivat el món de la desinformació i de la sospita a qualsevol crítica. En quina mena de
democràcia local vivim?.
Han creat durant trenta anys una ciutat amb una poderosa
maquinària política municipal. Un poder enorme que intervé
en tots els aspectes de la nostra ciutat definint el que és bo i
el que no. Això ho presenten com un progrés de la democràcia. Però és realment un progrés confondre sistemàticament
els interessos del partit amb els de la ciutat?.
Si encara ens queda una mica de ganes per la ciutat, hem
d’emprendre tots plegats una nova reflexió moral i política. I
s’ha de donar suport a qui garanteixi un retorn a la transparència i a un govern veritablement democràtic i participatiu de la
ciutat, que reactivi el gust pel risc i la responsabilitat personal.
El “cas Bassas” ens ha de fer obrir els ulls definitivament.
No és la primera vegada que passa quelcom semblant.
Aquesta ha estat la forma de fer d’aquests anys. Però la
societat mataronina comença a obrir els ulls i, el que és més
important, està disposada a contestar. En una democràcia
real, la política, al contrari del que els interessa als socialistes, ha de ser una qüestió de tots i una qüestió viva.
I és de la màxima urgència que els ciutadans, les entitats i els
mitjans de comunicació reclamin a l’alcalde de la ciutat una
cosa important, que presenti un “projecte comú” de ciutat
als mataronins, capaç d’engrescar a la majoria de ciutadans,
amb visió de futur, amb projectes, amb voluntat de reforçar
la societat civil, no de comprar-la ni de subvencionar-la ni
de controlar-la. Que governi per a tothom i sigui capaç de
“construir ciutat”.
Perquè això és el que els ciutadans de Mataró ens exigeixen
avui i el que la ciutat necessita. Una nova forma de fer política al
servei del seu benestar i no d’un determinat projecte de partit.
Pau Mojedano Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC
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Quina informació volem?

L

a composició dels òrgans de direcció de la televisió
pública de Catalunya ha motivat un debat interessant
sobre els perfils i les característiques que han de tenir
les persones que gestionen els mitjans públics de comunicació, i n’ha insinuat un altre sobre els que han de tenir els i
les representants polítics que en defineixen els marcs.

l’exercici d’aquest dret. Efectivament, els diversos mecanismes que es poden articular per estimular la participació de la
gent en la resolució dels seus problemes en l’àmbit col·lectiu
es veuen altament limitats sense la seva inclusió en un paisatge on la informació circuli amb llibertat i amb garanties.
Sense informació de qualitat no és possible la participació.

A Mataró, des de fa pocs anys, els ciutadanes i les ciutadanes hem assistit a un actiu desplegaments de diversos mitjans públics que han permès, creiem, millorar-ne el nivell
d’informació. Si més no, si ho analitzem des del punt de vista
de les premisses que van orientar la participació del nostre
grup municipal en l’elaboració de la proposta del mapa
públic d’informació que, poc a poc, es va consolidant.

Només aquestes dues consideracions basten per justificar
la nostra complicitat en la definició de les estratègies públiques de comunicació. Però al costat d’aquest suport, els
mataronins i les mataronines també poden comptar amb el
control que els nostres representants en els mitjans públics,
el butlletí i la ràdio (a nivell mataroní) o la TDT (a nivell
llastimosament subcomarcal) faran sobre les garanties que
aquests mitjans siguin efectivament neutrals en el panorama
informatiu més proper. I com que sabem que la paraula neutralitat no és una paraula neutra, ens apressem a definir com
l’entenen. La neutralitat no és l’equidistància, la tebiesa i
la connivència amb tots els interessos que estan en joc en
una societat complexa. La neutralitat, contràriament, és el
compromís actiu amb els valors democràtics que es manifesten en les preses de la posició de la gent a les eleccions. La
manera com els governs poden gestionar els mitjans sense
perdre de vista aquest element és fonamental, i exigeix les
garanties, també democràtiques de que els mitjans no serveixin governs, no serveixin institucions, no serveixin alcaldes ni partits. Els mitjans de comunicació públics han de
servir única i exclusivament els ciutadans i les ciutadanes,
que veuen, així, satisfet un dret.

Mataró és una ciutat on l’activitat generada al voltant de la
informació i la comunicació ha estant sempre molt present. En
diverses iniciatives civils Mataró ha estat i continua sent una
ciutat de referència al país, tant des del punt de vista de la història com des de l’actualitat del nostre univers mediàtic local.
Al costat d’aquesta vitalitat, o potser com a conseqüència,
durant molts anys l’Ajuntament no va creure necessari que
la ciutat es dotés d’instruments públics d’informació i/o
comunicació. Fa pocs anys, però, la realitat social posava
sobre de la taula la conveniència de replantejar aquesta
situació. Diríem que la manera com s’organitzaven els mitjans arreu del país aconsellava tenir en compte uns elements
bàsics, que són els que des de Iniciativa per Catalunya
Verds i Esquerra Unida i Alternativa vam tenir en compte a
l’hora de definir la nostra manera d’ajudar a tenir el que ara
tenim: una ciutat on la gent pot triar de quina manera vol
ser informada, i que compta amb uns mitjans públics que
tenen garanties (millorables, que per alguna cosa la política
és necessària) de neutralitat, participació i servei.
La consideració de que la informació és un dret, afegida al
nostre convenciment que l’actuació política ha de tendir a
la satisfacció dels drets, està en la base del nostre treball en
aquest camp. Creiem que les institucions estan obligades a
plantejar-se com informen i com es comuniquen amb els ciutadanes, que haurien de ser els seus veritables propietaris.
D’altra banda, la deriva de totes les democràcies cap a mesures de governança i participació, ha donat una aresta més a
28

És en aquest marc, necessàriament dialèctic, que el nostre
grup ha orientat la seva participació des del govern en
la definició de la situació local de la informació pública
i també l’exercici compartit del control que impossibiliti
que els nostres mitjans públics perdin la perspectiva que
els ha fet néixer.

Jaume Graupera i Vilanova
representant del grup municipal d’ICV-EUiA
al Consell d’administració de Mataró Audiovisual
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Bons Propòsits 2.0

© MARGA CRUZ

multiplica per 10 la capacitat de càlcul d’un PC actual) són
màquines massa potents per aprofitar-les tan poc i aquesta
potència desaprofitada es podria fer servir per a fer moltes
operacions per segon.

L

a participació ciutadana és sovint un tema de debat
important quan es parla d’una ciutat gran com la
nostra. És evident que el model de societat actual,
sovint acomodada i poc solidària, ens porta a participar poc
en els projectes comuns.
A vegades però hi ha excepcions que cal mencionar, com
per exemple, el gran èxit (que vèiem fa aproximadament un
mes) del col·lectiu Mà Oberta que per 20è any consecutiu
aconseguia mobilitzar la ciutadania mataronina per recollir
el màxim nombre d’ampolles que havien quedat a les cases
després de les festes nadalenques.
Guardar les ampolles de vidre i donar-les a la organització és
un petit esforç que pot fer tothom, i no per això cal menysprear ni deixar de fer, però us convido a descobrir un altre
esforç (encara més petit) que podem fer entre tots i que ajuda
a desenvolupar grans projectes.
Després de dies de menjars i regals (que potser alguns ja
tenen oblidats), som molts els que tenim a casa nous productes tecnològics (ordinadors, consoles…).
Si feu CTRL+ALT+SUPR, cliqueu a l’administrador de tasques, i mireu a la pestanya de “processos”, veureu que hi
ha un % molt alt que diu d’”inactivitat del sistema”, i això
vol dir que hi ha una gran part de la CPU (“del cervell de
l’ordinador”) que no es fa servir.
Els ordinadors i les consoles (el processador de la PS3

D’aquí neix el concepte de “computació distribuïda” que
consisteix en fer servir les capacitats potencials que no fem
servir dels nostres ordinadors per “unir-les” fictíciament i
tenir així un computador enorme que desenvolupi càlculs de
diferents projectes científics relacionats amb diferents malalties, astronomia, matemàtiques, predicció del clima…
Tot i que va començar en el món universitari, ara s’hi han
unit entitats, empreses i particulars.
Com fer-ho és relativament fàcil. Només cal tenir connexió
a la xarxa (preferiblement amb ADSL), que l’ordinador sigui
recent (que tingui menys de 4 anys) i instal·lar a l’ordinador
el programa BOINC (traduït parcialment al català) i que
podem trobar fàcilment per Internet.
Qui hi vulgui participar pot seleccionar entre els diferents
projectes existents i pot decidir quan vol que el seu ordinador faci els càlculs (per exemple, quan tinguem l’ordinador
engegat però no el fem servir).
Hi ha milers de catalans que hi participen, ja sigui des de
casa o des de la feina, i precisament a Catalunya hi ha un
dels equips més importants del món de càlcul distribuït que
participa en 38 projectes científics diferents (actualment és
el número 67 de més de 60.000 equips!).
Si us agrada la idea de col·laborar en un projecte científic i a
més voleu participar amb l’equip de Catalunya, podeu informar-vos a les webs www.boinc.cat, www.seti.cat. o www.
canviclimatic.net entre d’altres.
Us deixo aquí doncs, una petita contribució des del món
local al món global.
Sergi Penedès i Pastor
Portaveu Grup Municipal d’Esquerra
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Caminar per Mataró:
una cursa d’obstacles?

© CUP

Vorera del Cafè de Mar

D

es de fa temps la qualitat de vida de molts ciutadans
i ciutadanes es veu perjudicada per les obres. Obres
d’enderroc, obres de construcció, obertura de carrers,
obres de clavegueram, etc. Però el govern municipal no planifica ni racionalitza l’execució de les obres. Resultat: sorolls,
pols, trànsit caòtic, inseguretat vial, provisionalitat i, sobretot,
desconsideració envers els vianants. Qui controla que es compleixin les normes que obliguen a deixar pas als vianants?
Els tècnics de l’ajuntament des del seu despatx? Els policies
municipals, entre multa i multa? Si tenim policies que es dediquen tot el dia a regular l’estacionament de vehicles, perquè
no es vigila amb la mateixa cura les obres que afecten el pas
de vianants?

Plaça de la Muralla
L’accés per a vianants a través dels porxos que comuniquen
la plaça de la Muralla amb el Camí Ral està obstaculitzat per
unes escales que fan de barrera arquitectònica a totes les persones amb dificultats de mobilitat (cadires de rodes, cotxets,
carretons, etc.). El govern va respondre a les preguntes de
la CUP amb evasives, dient que qui tingui impediments per
accedir a la plaça de la Muralla que faci la volta pel carrer
Hospital (!). D’altra banda, ens van assegurar que la passera
que comunica la plaça de la Muralla amb la baixada de les
Escaletes, una estructura provisional de fusta, molt inestable,
és segura. Tot i això, nosaltres continuem constatant el seu
estat lamentable.
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La situació del tram de vorera comprès entre el carrer de
Lepant i el carrer Balmes, pel qual transiten molts vianants de
camí cap a l’estació de tren, fa anys que representa un perill.
Ara, a causa de les obres de construcció de dos dels quatre
gratacels previstos en aquest sector i de les obres que realitza
l’empresa PUMSA al costat del Cafè de Mar, la zona resta
intransitable per als vianants. Atès que a totes les empreses
constructores se’ls exigeix que adeqüin les voreres per tal que
els vianants no hagin de passar pel mig del carrer, la CUP va
vehicular les queixes de diversos veïns afectats i va preguntar
perquè no hi ha un pas habilitat per a vianants. La resposta del
govern, com sempre, impresentable: que facin la volta.

L’Hospital de Mataró
Arribar caminant a l’Hospital de Mataró és una veritable
aventura, de fet és un clar exemple de mala planificació de la
mobilitat per a vianants. És una obra acabada fa anys i pensada únicament per a desplaçaments amb vehicle. Quan es
prendran mesures per millorar els accessos per a vianants i
garantir-los la seguretat?
Xavier Safont-Tria
Portaveu del Grup Municipal CUP
http://mataro.cup.cat
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INFORMACIÓ CIUTADANA

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

Adreces d’interès
ATENCIÓ CIUTADANA

ORGANISMES AUTÒNOMS

· 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

- 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
-

Urgències. Tel. 112
EQUIPAMENTS CULTURALS
Urgències sanitàries. Tel. 061
- Teatre Monumental. La Riera, 169. Tel. 93 798 54 60
Mossos d’Esquadra. Av. de Lluís Companys, 87. Tel. 088
Policia Local. Pl. de Granollers, 11. Tel. 092
		 - Museu de Mataró. El Carreró, 17. Tel. 93 758 24 01
Bombers. Pg. de Ramon Berenguer III, 42. Tel. 112
- Can Palauet. C. d’en Palau, 32-34. Tel. 93 758 21 01
Cos Nacional de Policia. Av. de la Gatassa, 15. Tel. 091
- Ca l’Arenas. Centre d’art del Museu de Mataró.
Creu Roja Mataró. C. de l’Energia, 11. Tel. 93 741 02 25
		 C. d’Argentona, 64. Tel. 93 741 29 30
Hospital de Mataró. Ctra. de Cirera, 230.
- Espai F. C. Nou, 11
Tel. 93 741 77 00
- Can Xalant. Centre de creació i pensament contemporani.
- Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.
		 C. de Francesc Layret, 75. Tel. 93 741 22 91
		 C. de Sant Pelegrí, 3. Tel. 93 741 91 60
- Agència d’Atenció a la Gent Gran i a les Persones
- Biblioteca Pública Pompeu Fabra. Pl. d’Occitània s/n.
amb Dependència. C. de Cuba, 47. Tel. 010*
		 Tel. 93 741 229 20
- Centre Municipal d’Acollida. C. de Sant Simó, 13.
- Arxiu Municipal de Mataró. C. d’en Palau, 32.
		 Tel. 93 755 14 53
		
Tel. 93 758 21 00
- CAP d’Urgències. Camí del Mig, 36. Tel. 93 741 20 40
- Oficina Integral de la Seguridad Social. C. de Jaume
		 Balmes, 34. Tel. 93 755 67 12. www.seg-social.es
EMPRESES PÚBLIQUES MUNICIPALS
		
		
		
		
		

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 1100
- Taxi Mataró. C. de Vista Alegre, 39. Tel. 93 798 60 60

Mataró Ràdio. FM 89.3. C. de Juan Sebastián Elcano, 6.
Tel. 93 536 13 10
Maresme Digital TV. Canal 24 TDT/MUX-4.
ALTRES ADRECES
C. de Juan Sebastián Elcano, 6. Tel. 93 758 21 32
Aigües de Mataró, SA. C. de Pitàgores, 1-7.
- Organisme de Gestió Tributària.
www.aiguesmataro.cat. Tel. 93 741 61 00
		 C. de Mossèn Jacint Verdaguer, 77. Tel. 93 758 91 35
Promocions Urbanístiques Mataró, SA. www.pumsa.com
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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