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n les darreres setmanes s’han acabat de constituir
els consells municipals de l’Ajuntament de Mataró.
Després de les eleccions municipals es renoven les
persones que, en representació de les entitats ciutadanes,
dels grups municipals o a títol personal, conformen els consells sectorials i territorials.
Durant aquests mesos, el Servei de Participació Ciutadana
ha realitzat un intens treball de revisió del funcionament
d’aquests consells, autèntics òrgans de participació i debat
de les polítiques sectorials i territorials de l’Ajuntament de
Mataró.
De la mateixa manera s’ha iniciat el procés de revisió dels
organismes autònoms de l’Ajuntament, començant pels

patronats d’Esports i de Cultura, per tal d’adequar-los a les
noves necessitats d’aquests àmbits. També s’ha iniciat la
creació del nou Consell Assessor d’Urbanisme i la modificació del Consell del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental.
Amb la constitució dels consells territorials ja existents, la
modificació del reglament de funcionament i els primers
treballs per constituir dos nous consells territorials, anem
avançant de manera decidida en la consolidació del que
s’ha anomenat model “Mataró” de participació ciutadana.
Un model que cerca i pretén la participació i implicació de
la ciutadania en la vida pública de la ciutat. Un model que
ni és perfecte ni està acabat, però que permet amplis espais
de debat i consens dels assumptes que afecten la vida municipal de la ciutat.
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Se signa la Llei de barris el mateix dia de la
inauguració de l’avinguda del Perú

© MARGA CRUZ

© MARGA CRUZ

Les obres d’urbanització de l’avinguda del Perú, en el tram

que va des de la plaça de Josep Cusachs fins al carrer de
Pablo Ruiz Picasso, es van inaugurar el dissabte 9 de febrer.
La ciutadania va poder comprovar que el projecte de millora
ha suposat l’eliminació de les barreres arquitectòniques,
l’ampliació de les voreres, la instal·lació de contenidors
soterrats, la creació d’una zona verda i la substitució de
l’enllumenat públic. L’acte va comptar amb l’assistència
del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat, Joaquim Nadal, que va signar amb l’Ajuntament
el conveni de desenvolupament del Projecte d’intervenció
integral de Rocafonda-El Palau-Escorxador. El document
signat inclou millores en l’espai públic, la dotació de zones
verdes, la rehabilitació d’edificis per convertir-los en equipaments, la supressió de barreres arquitectòniques, la incorporació de les noves tecnologies en els edificis i la millora
social i econòmica de la zona. Una de les accions concretes
que formen part d’aquesta millora integral és, precisament,
la reurbanització del tram pendent de l’avinguda del Perú, el
que va des del carrer de Pablo Ruiz Picasso fins a l’avinguda
d’Amèrica. Altres projectes són la construcció d’un parc
urbà i la rehabilitació de l’edifici modernista de l’Escorxador
per ubicar-hi una nova biblioteca municipal per a la ciutat.
El Projecte d’intervenció integral de Rocafonda-El PalauEscorxador té un pressupost global de 13,82 milions d’euros
i l’ajut de la Generalitat en subvenciona la meitat.
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Els cambrers es formaran en primers auxilis i la
gent gran disposarà d’ajuda després d’un furt

© CREU ROJA

L’Ajuntament,
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1. Durant la inaguraució de l’avinguda del Perú va actuar la banda 		
					
d’animació infantil “La Simforosa”.
2. Un grup de ciutadans va assistir a la inauguració per comprovar els 		
darrers detalls de la nova urbanització.
3. Els bars i restaurants disposaran d’uns cartells amb els passos a seguir 		
davant d’un cas d’ofegament.
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la Creu Roja i el Gremi d’Hostaleria i
Turisme de Mataró i Maresme han iniciat una campanya de
formació en primers auxilis adreçada al personal que treballa
en bars i restaurants. La formació se centra en preparar als
treballadors en l’atenció dels clients que pateixin obstrucció
de la via aèria (ofegaments per ingestió de sòlids). Un cop
acabi la formació, el personal dels bars i restaurants hauria
de poder practicar reanimacions cardiopulmonars. Aquesta
campanya s’emmarca en el programa de Protecció Civil del
Pla de Seguretat Local de Mataró. En la mateixa línia, la Policia Local i la Creu Roja també han signat un acord per ajudar
a les persones grans que han estat víctimes d’un robatori o
atracament. Els afectats podran fer els tràmits posteriors a
la denúncia, com la renovació del DNI o de les targetes de
crèdit, amb l’ajuda d’un voluntari.
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SALA POLIVALENT
I LUDOTECA
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L’avantprojecte de reforma del mercat de la plaça de Cuba,
aprovat en el Ple del 7 de febrer, proposa la remodelació integral, estructural i comercial de l’equipament per adaptar-lo
a les noves exigències comercials. L’Institut Municipal de
Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) ha presentat
aquesta proposta després d’un procés de negociacions amb la
Comissió de venedors del mercat de la plaça de Cuba i amb
l’assessorament de l’Institut de Mercats Municipals de Barcelona. A la planta soterrani hi haurà un aparcament amb unes
40 places i la zona de gestió dels residus. En la primera planta
s’hi instal·laran les parades de producte fresc i un supermercat. La planta altell albergarà la zona logística, una ludoteca
i una sala polivalent. Un ascensor permetrà comunicar les
tres plantes. Les obres, amb un pressupost de 5.970.000 €, es
faran en 18 mesos. Les parades només tancaran els primers
41 dies dels treballs, període que coincidirà amb les vacances
d’agost, i després l’activitat del mercat conviurà amb les obres
de remodelació. Aquesta actuació és una de les que s’inclouen
en el projecte “Mataró ciutat Mediterrània, centre de serveis
i cultura: Una iniciativa urbana de transformació del passat
industrial del XIX a la nova estructura social del XXI”. El
document s’ha presentat a la convocatòria del Ministeri
d’Economia i Hisenda per sol·licitar el finançament de projectes municipals amb càrrec a la Iniciativa Urbana (URBAN).
La proposta ofereix l’oportunitat de consolidar el procés de
transformació d’una zona estratègica pel futur de la ciutat.
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El mercat de la plaça de Cuba tindrà producte
fresc, un supermercat, un altell i un aparcament

PARADES

SUPERMERCAT
APARCAMENT

PUMSA millorarà el parc de la Pollancreda i
l’aparcament de Torre Llauder
L’empresa

municipal Promocions Urbanístiques de
Mataró, SA (PUMSA) va iniciar, durant la segona quinzena
de febrer, les obres de millora del parc de la Pollancreda i
de l’aparcament del clos arqueològic de la vil·la romana de
Torre Llauder, al Pla d’en Boet. Els treballs, amb un pressupost de 402.355 €, van ser adjudicats a l’empresa EXCAJMAS, SLU i tenen una durada prevista de cinc mesos.
L’actuació en el parc urbà de la Pollancreda consisteix en
la creació d’uns itineraris a la vista de fusta. Aquest sistema
permetrà la conservació del parc per si es fan noves excavacions. També es renovarà i incrementarà el mobiliari urbà,
s’instal·larà una nova xarxa d’enllumenat i es col·locaran
jocs infantils. A l’aparcament, que es pavimentarà de nou,
es redistribuiran les 279 places i es plantaran arbusts als
parterres amb nou sistema de reg.

				
1. Façana del mercat de la plaça de Cuba en una imatge actual.
2. En la secció d’aquest plànol es pot veure la situació dels espais del futur 		
mercat de la plaça de Cuba: el supermercat, les parades de producte fresc,
l’aparcament i l’altell.
3. En la fotografia es poden comprovar els treballs al parc de la Pollancreda
que tindrà itineraris, creats amb passeres de fusta.

5

mésmataró

NOTÍCIES

© VIC

Les obres de l’Estadi d’Atletisme, en marxa
L’equipament esportiu millorarà amb la incorporació de dos
carrils més de competició, un nou paviment, la creació d’un
carril per als corredors de fons i d’una franja de gespa artificial.
També es preveu la construcció d’uns nous vestidors, un gimnàs
i una torre de control per acollir instal·lacions complementàries
com la “foto finish”. L’empresa municipal Promocions Urbanístiques Mataró, SA (PUMSA) va adjudicar, el 18 de desembre, la
primera fase de les obres a FCC Construcció, SA per un import
de 1.671.655 €. Durant les obres, els prop de 1.500 esportistes
que fan ús de la instal·lació s’han traslladat a d’altres equipaments de Mataró i el Maresme com són el Camp Municipal
de Futbol Enric Pujol, el Palau Municipal d’Esports de Josep
Mora, els estadis de Granollers i de Calella, el Circuit Municipal de Cros, el passeig Marítim i el Parc Central.

1

Aigües de Mataró acaba la reforma del Desviament

© MARGA CRUZ

El diumenge 17 de febrer es va inaugurar la nova urbanit-

zació del passeig del Desviament i la reforma del clavegueram, en el tram que va des del passeig de Carles Padrós fins
al carrer d’Esteve Cortils. La companyia d’Aigües de Mataró,
SA (AMSA) ha fet les obres en dues fases i amb un pressupost
de 606.696 €. En primer lloc es va enderrocar el forjat antic
i es va substituir la canalització existent, de forma trapezoïdal i amb alçada i amplada variable, per un caixó de formigó
armat. En la segona etapa es va fer la connexió amb la xarxa
de clavegueram i es va millorar el vial, banda mar, del passeig
del Desviament amb la instal·lació d’un nou tub de clavegueram. La nova urbanització compta amb una zona d’esbarjo i
amb un edicle d’AMSA per entrar al col·lector que es va poder
visitar durant la inauguració.
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L’Ajuntament millora tres carrers del centre

© VIC

El servei d’Obres de l’Ajuntament va començar, al febrer,
3

1. El paviment de l’Estadi d’Atletisme Municipal es renovarà i es passarà de
disposar de sis a vuit carrils de competició.
2. La ciutadania va poder visitar un tram del col·lector del passeig del 		
Desviament, als Molins.
3. Els primers treballs que s’han portat a terme en aquests carrers són 		
l’eliminació del paviment existent i les prospeccions arqueològiques.
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el projecte d’urbanització del carrer de la Beata Maria, del
carrer de Sant Simó i de la baixada d’en Narcís Feliu de la
Penya. Aquests vials del centre històric milloraran amb la
instal·lació d’una nova xarxa de clavegueram i d’abastament
d’aigua potable i s’urbanitzaran amb el mateix criteri i materials que els altres carrers del nucli antic. Durant el transcurs dels treballs, amb un pressupost de 662.432,46 €,
s’efectuaran prospeccions arqueològiques. Les obres provocaran canvis en la circulació en dues fases; la primera és fins
a l’agost i la darrera, des de l’agost fins al desembre, quan
l’obra està previst que finalitzi.
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Més d’una desena d’actes per Setmana Santa
confraries, germandats i els Armats de Mataró, ha organitzat, amb el suport del Patronat Municipal de Cultura i
de diferents serveis de l’Ajuntament, els actes de la Setmana Santa 2008. Per la seva banda, l’Institut Municipal de
Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) col·labora amb
la difusió dels actes que se celebren del 9 al 22 de març
a diferents indrets de Mataró. Enguany, el Via Crucis de
La Llàntia, que es farà el diumenge 16 de març, celebra el
seu vintè aniversari i la representació de La Passió “Últims
dies de Jesús”, dels Armats, arriba a la seva vint-i-cinquena
edició. La processó general de la ciutat, que aplega a tots
els membres de la Comissió de Setmana Santa, tindrà lloc
el divendres 21 de març, a partir de les 19.30 h. En els actes
previs a Setmana Santa, la diputada de Turisme i Innovació
de la Diputació de Sevilla va visitar Mataró per promocionar la Setmana Santa andalusa.
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La Comissió de Setmana Santa de Mataró, formada per les
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La Creu Roja de Mataró, amb la col·laboració de
l’Ajuntament, ha incorporat a la seva flota un nou vehicle.
Es tracta d’un camió que s’ha adaptat per convertir-se en un
Centre de Comandament Avançat (CCA) que permet organitzar un punt de comandament mòbil. Aquest vehicle es
pot instal·lar a prop del lloc d’emergència perquè tots els
serveis implicats puguin disposar d’equips de comunicació
i ordinadors per coordinar-se amb més facilitat. El CCA
compta amb 3 ordinadors, 1 pantalla plana de televisió, 3
línies telefòniques, 1 impressora de plànols, 4 emissores,
equips de transmissió portàtils i una petita sala de reunions.
A més, el Servei de Protecció Civil de l’Ajuntament ha
incorporat un nou vehicle per fer desplaçaments.
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Mataró té dos nous vehicles per a emergències

Protecció màxima per a Can Minguell
El Ple de febrer va aprovar provisionalment la modificació

del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró per
augmentar el nivell de protecció de l’antiga fàbrica Minguell.
El conjunt arquitectònic disposava d’un nivell de protecció
documental, l’H, i la xemeneia estava protegida amb nivell C.
Amb la modificació, el nivell de protecció és A, que inclou el
manteniment de les façanes, la volumetria i l’estructura general. El canvi de catalogació es proposa per l’interès de la nau
en relació a l’entorn, com a testimoni del passat industrial de
Mataró i per les seves característiques arquitectòniques.

			
1. Els Armats de Mataró fan diverses sortides i representacions durant la
celebració de Setmana Santa.
2. Imatge del vehicle tot terreny del Servei de Protecció Civil de Mataró.
3. L’antiga fàbrica de Can Minguell és de l’any 1854 i presenta una estructura
de pilars de fosa i sostres de maó de pla atirantades.
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Mataró va finalitzar l’any 2007 amb 6.133
ciutadans a l’atur
El sistema d’informació de serveis públics
de l’atur registrat situa, a finals de l’any
2007, en 6.133 el nombre de desocupats a
Matató que estaven apuntats a l’Oficina del
Servei d’Ocupació de Catalunya (OSOC)
de Mataró-Rondes. Amb aquest nombre
d’aturats, les llistes han augmentat en 107
persones en els darrers 12 mesos, xifra que
en termes relatius suposa un creixement de
l’1,8%. L’ascens de la desocupació a Mataró
segueix la tònica d’àmbits superiors com
són la província de Barcelona, Catalunya i
Espanya. Per sexes, l’any 2007 ha acabat
amb un 9% més d’homes desocupats que fa
un any, mentre que les dones han aconseguit
un descens interanual de l’atur registrat del
3%. De totes formes, les dades que separen
a homes i dones encara són considerables, ja
que hi ha 2.613 homes desocupats davant de
3.520 dones a l’atur. Per edats, el col·lectiu
que registra més atur és el de més de 44 anys.
La desacceleració de la construcció ha causat
repercussions en el mercat laboral i a Mataró,
680 desocupats eren d’aquest sector.

Les deixalleries obren cada dia i la recollida
de la selectiva es fa als matins
Les deixalleries de Mataró, situades al carrer
de Galícia i al carrer de Francesc Layret,
estan obertes al públic tots els dies de la
setmana des del passat 1 de febrer. L’horari
actual és de dilluns a dissabte, de 10 a 13 h i
de 16 a 20 h, i els diumenges i festius, de 10
a 14 h. Abans, aquests equipaments tancaven
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els dilluns. Un altre dels canvis en relació a
la gestió de la brossa fa referència a la recollida de la selectiva, que inclou el buidatge
dels contenidors d’envasos, vidre, paper i
cartró. Aquest buidatge es realitza el matí des
d’aquest any 2008 per evitar les molèsties de
soroll que provocava als veïns la recollida
realitzada durant la nit, sobretot la dels contenidors de vidre.

Els centres d’ensenyament públics celebren
les jornades de portes obertes
Les escoles organitzen les jornades de portes
obertes que se celebren cada curs amb
l’objectiu que els familiars dels futurs alumnes
puguin conèixer les instal·lacions, els serveis
i el sistema de funcionament dels diferents
centres públics de Mataró. Les portes obertes
es fan des del 25 de febrer fins al 21 d’abril.
El període de preinscripció per a les escoles bressol serà del 5 al 16 de maig, per als
alumnes d’Educació Infantil, Primària i ESO
serà del 25 de març al 4 d’abril. Del 13 al 23
de maig serà el torn de la preinscripció dels
alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius de
Grau Mig mentre que els futurs alumnes del
Cicles Formatius de Grau Superior hauran de
preinscriure’s del 26 de maig al 6 de juny.

Oriol Batista recupera les competències de
Via Pública
El Ple extraordinari de l’11 de febrer va
donar compte del decret en què es deleguen
les competències de Via Pública (Policia
Local, Protecció Civil i Mobilitat) en favor
del regidor Oriol Batista, després de la seva

baixa. En virtut de les competències delegades, Batista és el president de l’Àrea de Via
Pública i la regidora Quiteria Guirao n’és la
vicepresidenta i, per tant, seran president i
vicepresidenta, respectivament, de la Comissió Informativa Municipal de Via Pública.
Batista és també el president del Consell
d’Administració de Gestió Integral de Trànsit Mataró, SL (GINTRA) i representant de
l’Ajuntament en l’Associació Municipal del
Transport Urbà (AMTU) i en l’Agrupació de
Defensa Forestal Serra de Marina.

L’IMPEM presenta el calendari de Fires i els
dies festius d’obertura comercial
Els dies festius d’obertura comercial autoritzada per al 2008 són el 13 de gener, el 20
d’abril, el 6 de juliol, el 12 d’octubre, l’1
de novembre i el 6, 14 i 21 de desembre.
L’Institut Municipal de Promoció Econòmica
de Mataró (IMPEM) ha donat a conèixer
el calendari de Fires de Mataró que inclou
més d’una dotzena de propostes de diferents
temàtiques. La Fira Mercat de Sant Ponç, la
d’atraccions, la de Primavera, la Ferroviària,
la de Mercat de Tardor, la Innova, la de Pessebres i Ornaments de Nadal i la d’artesania i
regal de Nadal són organitzades per l’IMPEM
mentre que la Mostra d’entitats s’impulsa
cada any des de la regidoria de Participació.
A més, entitats o associacions de la ciutat fan
possible cada any la Fira de l’arbre, la flor,
el jardí i els animals, el Saló Boda, la Fira de
dibuix i pintura, la Firocasió, i parcs infantils
de Nadal i atraccions infantils, instal·lades de
forma puntual a diferents indrets de la ciutat
com al Nou Parc Central.
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Les entitats i associacions van rebre
més de 4 milions d’euros en el 2007

© MARGA CRUZ

L’Ajuntament atorga els diners a través de subvencions, convenis i
transferències. Benestar Social, Cultura, Educació, Civisme i Cooperació
i Esports són els àmbits on es destina més capital.

Els casals d’avis són unes de les entitats que reben diners de l’Ajuntament per desenvolupar les seves activitats.

E

l Registre Municipal d’Entitats té registrades a hores
d’ara 418 entitats. Aquest elevat número i la diversitat dels àmbits en què treballen (l’any passat n’eren
395) demostra que Mataró és una ciutat amb un teixit associatiu molt ric. Les associacions i les entitats, que agrupen
una gran quantitat de persones, són un dels fonaments de la
societat democràtica i un motor cabdal per a la ciutat, a més
de contribuir a la cohesió social.
Per tal d’impulsar i ajudar a desenvolupar els projectes,
programes i activitats que generen aquests organismes,
l’Ajuntament atorga cada any una partida de diners en concepte de subvencions, convenis i transferències. A més,
se’ls hi ofereix suport, formació i assessorament a través

de l’Agència Municipal de Suport a l’Associacionisme del
Servei de Participació de l’Ajuntament.

Més de 4 milions d’euros el 2007
El balanç de 2007 dóna com a resultat que l’Ajuntament
va destinar a les associacions i entitats 4.303.584,04 € que
es van repartir de la següent manera: 448.756,93 € a subvencions, 2.972.474,43 € a convenis i 882.352,68 € es van
adjudicar a transferències. Del 2006 al 2007 l’Ajuntament
ha incrementat l’aportació en un 24,7 %.
El 2007 van rebre subvenció 152 entitats i amb 130 es va
concretar l’ajut a través de la fórmula del conveni.
9
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Mostra d’entitats celebrada el novembre 2006.
Pel que fa als àmbits, Benestar Social és el que rep més
diners (957.106,59 €) que s’adrecen a subvencionar la taxa
d’escombraries a persones necessitades o ajuts individualitzats de Serveis Socials, al Consell Comarcal per al transport
adaptat, a la Fundació Privada El Maresme per a la realització de tasques d’atenció a persones amb disminucions psíquiques, a la Creu Roja per a tasques socials o a la Fundació
Sant Joaquim per al manteniment del menjador social, entre
d’altres. Cultura és el segon àmbit al qual es destinen més

diners (715.738 €) que es distribueixen per exemple entre el
Museu Arxiu de Santa Maria per a obres, Art Trànsit Dansa,
la Parròquia de Santa Maria, la Casa de la Música Popular o diferents associacions de veïns. L’Institut Municipal
d’Educació (592.613,73 €) destina bàsicament l’aportació a
les activitats extraescolars, colònies o als menjadors escolars i
als ajuts individualitzats per als menjadors. Civisme i Cooperació (544.298,74 €) inverteix pràcticament tot el pressupost
en el conveni amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a través del qual se subvencionen els projectes
promoguts per entitats de la ciutat i altres directament pel
Fons. Quant a Esports (443.474,96 €) els col·lectius que van
rebre més diners són la Comissió de Clubs de Futbol, el Club
Hoquei Mataró o el Centre Natació Mataró, i els conceptes
d’activitats de promoció esportiva i les activitats esportives
extraordinàries. Joventut i Dona (274.362,27 €) adreça una
part molt important del pressupost de subvencions als casals
d’estiu.

Nova convocatòria de subvencions 2008
El termini per presentar les sol·licituds per a la convocatòria de subvencions 2008 es va establir de l’11 de febrer
al 3 de març. En aquesta edició s’han pogut presentar
propostes per a 20 convocatòries diferents dels següents
àmbits: Benestar Social; Salut Pública i Consum; Sostenibilitat; Nova Ciutadania; Joventut; Dona; Esports; Educació; Cultura i Comerç i Turisme.

Ara les deixalleries també obren els dilluns

Hi podeu portar mobles
i trastos vells, runes,
ferralla, fusta, pneumàtics,
bateries, resta de jardineria,
cables elèctrics i aparells
d’electrònica, olis
i altres residus especials.

c/ de Galícia, s/n
c/ de Francesc Layret, 74
De dilluns a dissabte
de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.
Diumenges i festius
de 10 a 14 h
Telèfon d’atenció ciutadana 010*
www.mataro.cat
*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 fora de Mataró: 0,31 euros cada minut o fracció, més IVA.
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SALUT PÚBLICA 2%

POLÍTICA LINGÚÍSTICA 2%

BENESTAR SOCIAL 22%

PROTECCIÓ CIVIL 2%
ALTRES 3%
IMPEM 4%
NOVA CIUTADANIA 5%

JOVENTUT I DONA 6%
ESPORTS 10%
EDUCACIÓ 14%

CIVISME I COOPERACIÓ 13%
© MARGA CRUZ

CULTURA 17%

Distribució de les aportacions municipals 2007.

Suport a les entitats
Una altra vessant d’ajut als col·lectius socials de la ciutat
es concreta amb l’Agència de Suport a l’Associacionisme
(Centre Cívic Pla d’en Boet. Carrer de Juan Sebastián Elcano,
6) que fa 7 anys que es va crear. L’objectiu de l’Agència és
ajudar a les entitats en la seva creació, que es desenvolupin i portin a terme els seus objectius. Així ofereix serveis
d’assessorament, formació, suport a la informatització, conferències divulgatives o treballs en xarxa.
El 2007 l’Agència va realitzar 279 assessoraments, mentre que
el 2006 en va fer 104, de temàtiques diverses: legals i fiscals,
finançament, conflictes organitzatius... i s’han fet de manera
presencial o a través del correu electrònic o el telèfon.
A banda, també s’ha fet per primera vegada assessoraments
adreçats a col·lectius específics: gent gran, dones i immigrants.
Pel que fa a la formació, es concreta cada any un programa for-

matiu separat per 5 mòduls independents i combinables entre
ells: Planificació i disseny de projectes; La comunicació i la
captació de recursos; La gestió dels recursos humans; Habilitats directives i Com portar la comptabilitat. Hi han participat
43 persones. També s’han fet 6 cursos sobre pàgines web.
Les entitats disposen, a més, de dos espais de suport a Internet. La web temàtica d’entitats a la web de l’Ajuntament i el
Portal d’entitats (http://portal.entitats.mataro.cat) que es va
posar en marxa l’any 2006 des de la Diputació de Barcelona.
En aquest portal, les entitats poden crear i gestionar el seu
espai web propi.
Està previst que aquest any se celebri la 3a Mostra d’entitats.
A l’edició de 2006 hi van participar més de 100 entitats de
diferents àmbits.
L’Ajuntament dóna suport al món associatiu també amb la
cessió de material, infraestructures i logística i d’espais per
fer les seves activitats i trobades.
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Davant la situació excepcional de sequera us informem:
En aplicació de les mesures establertes al Decret de sequera del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i havent entrat en l’escenari d’excepcionalitat de nivell 2, les
mesures d’estalvi a adoptar són:
1. No es pot fer ús d’aigua de la xarxa d’abastament, per part dels particulars, per:
· Regar jardins, prats, horts i zones verdes.
· Regar les zones esportives per sobre del límit màxim de 450 m3/ha/mes.
· Regar o aigualejar vials, carrers i voreres.
· Emplenar piscines.
· Rentar amb mànega tota mena de vehicles, excepte el rentat efectuat
		 per empreses dedicades a aquesta activitat.
2. L’Ajuntament de Mataró ha adoptat mesures addicionals, que se sumen a les ja activades quan es va
entrar en la fase d’excepcionalitat 1, l’abril del 2007:
· No es pot fer ús d’aigua potable per al funcionament de les fonts ornamentals
		 i les dutxes de la platja.
· Es tancaran les fonts públiques per beure que no disposin d’elements
		 automàtics de tancament.
· El reg de les zones esportives municipals tindrà el mateix tractament que el reg
		 de parcs i jardins municipals, això és, amb un límit màxim de 450 m3/ha/mes
		 de la xarxa d’aigua potable.
· Queda prohibit emplenar les piscines municipals.
3. L’Ajuntament de Mataró establirà els sistemes de coordinació i control per tal de garantir el compliment de les mesures establertes.
4. Aquestes restriccions tindran vigència sempre que s’estigui en un escenari d’excepcionalitat nivell 2.
Amb l’esforç de tothom hem reduït en els darrers anys el consum d’aigua a Mataró. L’actual situació
excepcional de sequera ens obliga a continuar fent un ús racional i responsable de l’aigua, ja que és un
recurs escàs que cal preservar.
Per a més informació:
Telèfon d’atenció ciutadana 010*
Aigües de Mataró, SA (AMSA) 93 741 61 00

Gràcies per la vostra col·laboració.
*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 fora de Mataró: 0,31 euros cada minut o fracció, més IVA.
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Nou Ple maratonià marcat per Can
Fàbregas i l’afer Bassas

Comerciants dels entorns de la plaça de Cuba van mostrar cartells de protesta al Ple de febrer.

C

an Fàbregas i la relació de parentesc del regidor
d’Urbanisme, Ramon Bassas, amb propietaris de la nau
va ser el fil conductor d’un Ple maratonià que va finalitzar a les dues de la matinada amb una nova polèmica: la de les
insinuacions de l’alcalde, Joan Antoni Baron, sobre la vinculació
familiar de regidors de l’oposició amb propietaris de la fàbrica.
Baron es va defensar dels retrets per haver ocultat la relació de
Bassas amb dos socis de Naves Biada, propietària de la finca.
Ho va fer deixant entendre que altres regidors també ho sabien:
“hi ha hagut i hi ha algunes altres relacions de parentiu “, va dir,
sense especificar a qui es referia. L’alcalde sí que va mencionar
el fet que el regidor de CiU, Marcel Martínez, s’absentés de la
sala quan es debatia aquesta qüestió per la seva vinculació professional amb Naves Biada. Abans, l’alcalde ja havia disculpat el
regidor d’Urbanisme assegurant que tot ha estat “una badada”:
“Bassas ja ha explicat que ha comès un error, però no té transcendència”, va dir Baron, que va tornar a recórrer a l’informe del
secretari per recordar que de l’actuació del regidor no es deriven
conseqüències jurídiques ni administratives. Per això el Govern

va votar a favor de rebutjar la sol·licitud de CiU per revisar els
acords relatius a Can Fàbregas en els quals hagués participat
Bassas. Baron va advertir que amb la nul·litat dels acords “la nau
deixaria d’estar catalogada”. “I vostès volen això?”, va preguntar
els regidors de CiU i la CUP, que hi van votar en contra. El PPC
es va abstenir perquè “no seria responsable prendre decisions
que aturin el procés d’arribada d’El Corte Inglés”, segons Pau
Mojedano. El popular va admetre que no es pot qüestionar jurídicament i administrativa l’actuació del regidor d’Urbanisme,
però va ser dur en la qüestió ètica i política: “Bassas ha quedat
desacreditat”, va dir. La CUP va qüestionar el paper del secretari. En un altre moment, responent a preguntes de l’oposició,
els socis ICV-EUiA i ERC van fer fer pinya al voltant del regidor d’Urbanisme. Francesc Teixidó (ERC) va ser crític amb la
Plataforma Salvem Can Fàbregas quan es va preguntar si el seu
objectiu és la preservació del patrimoni. Teixidó va advertir del
risc de fer perillar l’arribada d’El Corte Inglés i de posar en crisi
el Govern. Per a Quiteria Guirao (ICV-EUiA), l’únic que es
pretén és que el Govern tripartit “no acabi la legislatura”.
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Tangencialment, l’altra gran discussió del Ple també es va desenvolupar a l’ombra de l’antiga farinera. L’avantprojecte de reforma
del mercat de la plaça de Cuba no acaba de convèncer i així ho
van manifestar, amb una sonora protesta, alguns comerciants
dels entorns, que van acompanyar amb crits i xiulets la intervenció de la presidenta de l’IMPEM, Alícia Romero. El president
de l’Associació comercial plaça de Cuba i rodalies, Toni Castellví, va intervenir per expressar la preocupació pel fet que a
l’entorn del mercat no es dugui a terme una “transformació que
signifiqui ser el motor del comerç i del teixit urbà” i permeti
competir amb El Corte Inglés que anirà al solar Can Fàbregas. El comerciant també va recordar que s’han fet “un munt
de propostes alternatives” al projecte i que “cap d’elles ha estat
estudiada”. A més, va acusar Romero de “manca de diàleg i desconeixença de la realitat comercial”. Castellví també va carregar
contra la manca de compromís dels socis de Govern. Els grups
de l’oposició, que van votar en contra, van criticar la reforma
per ser “poc ambiciosa”. “Hauria de ser un projecte de ciutat i
de dinamització comercial, però s’ha desaprofitat l’ocasió”, va
dir Marcel Martínez (CiU). Pau Mojedano (PPC) va titllar el
projecte de “minso, escàs i poc imaginatiu” mentre que el regidor de la CUP, Xavier Safont-Tria el va qualificar de “nyap”.
L’oposició també va lamentar que Romero no hagués presentat
una idea pròpia i que s’hagués refiat en excés de l’assessorament
d’experts externs. Romero va respondre que es farà una “intervenció completa” i va recordar que el projecte s’ha hagut de
supeditar a les exigències dels operadors de l’interior del mercat,
sense els quals l’actuació no seria possible “perquè no hi ha llista
d’espera d’operadors que s’hi vulguin instal·lar”.
El canvi de nivell de protecció de la nau de Can Minguell, al
carrer de Pascual Madoz, que passa del nivell (H) al de màxima
protecció (A) del catàleg del patrimoni, va fer sorgir de nou el
tema de Can Fàbregas, ja que aquest canvi es va impulsar per
compensar la descatalogació prevista en un principi de la nau del
carrer de Miquel Biada. L’oposició va criticar l’ús que el Govern
fa del catàleg del patrimoni “per la seva conveniència”. També
en aquest àmbit, el Ple va aprovar, amb l’abstenció de CiU i la
CUP, la modificació del Reglament del Consell del Patrimoni.
Bassas va confirmar que el regidor d’Urbanisme deixarà de
ser el president del consell, tal i com havia demanat l’oposició.
CiU i la CUP van criticar que la modificació no s’hagués fet
molt abans, i no en un moment en què el tema de Can Fàbregas
encara està pendent.

Judith Vives
Cap de redacció del “Capgròs”
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Acords de la sessió plenària del 7
de febrer de 2008
Mataró presenta un projecte d’intervenció
integral al centre al programa URBAN

El Ple va acordar per unanimitat presentar un projecte
d’intervenció integral al centre a la convocatòria de la
iniciativa URBAN, programa d’ajuts del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). El projecte “Mataró ciutat Mediterrània, centre de serveis
i cultura: una iniciativa urbana de transformació del
passat industrial del XIX a la nova estructura social
del XXI” proposa una vintena d’actuacions amb un
pressupost de 18.600.000 €.

El Ple aprova una proposta sobre el reglament
del consells territorials dels plans integrals

El Ple va aprovar per unanimitat una proposta de
resolució basada en un text presentat per CiU, en el
qual s’instava a proposar canvis en el Reglament dels
consells territorials. El funcionament d’aquests consells havia quedat en entredit després de la polèmica
per l’elecció aleatòria de ciutadans a títol individual
al Consell Territorial de Cerdanyola.

Acord sobre la composició del futur Consell
Assessor d’Urbanisme

El Govern va acceptar la proposta de resolució del
PPC, reconvertida en un prec, sobre la composició
del Consell Assessor d’Urbanisme. Els populars
demanaven que entre els seus membres s’hi incloguin
representants dels agents econòmics i socials, gremis
i associacions professionals, i tècnics externs independents i representants de les associacions veïnals.
El president del Gremi de Constructors, Agustí Brullet, va defensar el dret dels professionals del sector a
ser presents en el consell.

El tram urbà de la carretera de Mata passa a
ser de titularitat municipal

El Ple va aprovar el canvi de titularitat del tram
urbà de la carretera BV-5031, la carretera de Mata.
El tram entre els quilòmetres 0 i 1 entre la plaça
d’Alfred Opisso i l’encreuament amb el carrer de la
Foneria estava fins ara gestionat per la Diputació.
L’Ajuntament havia sol·licitat el canvi de titularitat
a finals del 2002.

mésmataró

Més de 400 persones participen en
uns consells municipals renovats

© MARGA CRUZ

Es potenciarà el treball en xarxa entre els diferents consells i s’aplicaran
mecanismes de dinamització per tal d’incentivar la participació i millorar
l’eficàcia en el funcionament.

Acte d’agraïment als consells de participació, 15 de juny de 2007.

E

l Consell de Ciutat celebrat el passat 31 de gener, i
en el qual van participar 31 persones, va culminar
el procés de constitució dels consells municipals de
participació ciutadana. En aquests consells hi participen
més de 400 ciutadans entre representants del grups municipals, entitats i associacions, i ciutadans a títol personal.
Els consells de participació són, per tant, un espai de trobada entre els ciutadans i l’Ajuntament. En les reunions
dels consells es tracten i debaten temes d’interès sobre les
activitats i els projectes que es porten a terme al municipi.
El mapa de consells de participació queda configurat per 12
consells sectorials i 3 consells territorials en els quals hi participen 447 persones.

Els consells municipals sectorials
Els consells sectorials tenen caràcter consultiu i estan directament vinculats a una àrea municipal concreta. En les reunions
es tracten temes relacionats amb l’àmbit d’aquesta àrea. Els
integrants del consells són el president, que habitualment
és l’alcalde; un vicepresident, que acostuma a ser el regidor
de l’àrea associada, i representants dels grups municipals.
També en formen part membres de les entitats i associacions relacionades amb l’àmbit del consell, i ciutadans de
reconegut prestigi. La llista de consells sectorials la formen
dotze consells. Deu constituïts al gener: el Consell Municipal de Salut, de la Gent Gran, de Seguretat i Prevenció, de
15
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president del consell

GRUPS POLÍTICS

9 representants

PSC

ORGANISMES AUTÒNOMS

CONSELLS SECTORIALS

CONSELLS TERRITORIALS

ASSOCIACIONS SINDICALS

2 representants de cada

2 representants de cada

2 representants

ROCAFONDA CERDANYOLA CENTRE EIXAMPLE

CCOO

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS

ASSOCIACIONS EMPRESARIAL

2 representants de cada

PPC

CULTURA

EDUCACIÓ

ESCOLAR

CONSUM

MOBILITAT

CONVIVÈNCIA

4 representants

4 representants
ERC

CiU

CUP

PROMOCIÓ
ECONÒMICA

ESCOLA
UNIVERSITÀRIA

JOVENTUT

IGUALTAT
OPORTUNITATS
DONA

SALUT

MEDI
AMBIENT
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ICV
EUiA

ESPORTS

GENT GRAN

SOLIDARITAT
I COOPERACIÓ
INTERNACIONAL

SEGURETAT I
PREVENCIÓ

PERSONES DE RECONEGUT PRESTIGI

MITJANS COMUNICACIÓ LOCA

5 persones nomenades per l’alcalde

1 representant

Composició del Consell de Ciutat.
Consum, de Joventut, de Solidaritat i Cooperació Internacional, de Medi Ambient, per a la Igualtat d’Oportunitats
de la Dona, per a la Convivència i el Consell Escolar Municipal. I dos més, el Consell Municipal de Mobilitat, que ja
s’havia constituït durant l’any 2007, i el Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental, que actualment és un consell en funcions, ja que està pendent de
l’aprovació definitiva de la modificació del seu reglament.
A aquests, caldrà afegir en un futur dos consells sectorials de nova creació: la Taula d’Habitatge i el Consell Assessor d’Urbanisme.

El Consell Territorial del Centre-Eixample-Havana.
El Consell Territorial de Cerdanyola.
Està previst que al voltant de novembre de 2008 es creïn dos
nous consells territorials vinculats al pla integral de Molins,
Cirera, La Llàntia, Vista Alegre, Camí de la Serra-Via
Europa, i al Pla Integral del Pla d’en Boet-Peramàs.
El mapa de participació es completa amb els consells dels
organismes autònoms de l’Ajuntament.

Els consells revisen el seu funcionament

Pel que fa als consells territorials, són òrgans vinculats al
desenvolupament dels plans integrals territorials de la ciutat.
Les seves decisions, igual que en el cas dels consells municipals sectorials, són de caràcter consultiu.

La constitució dels consells ha estat precedida per la presentació, al desembre passat, de les conclusions resultants d’un
extens procés participatiu amb l’objectiu de revisar el seu
funcionament, per tal de millorar-ne l’eficàcia i dinamitzar i
incentivar la participació de la ciutadania. Aquestes conclusions es resumeixen en 4 línies d’acció bàsiques:

Fins ara s’han constituït tres consells territorials:
El Consell Territorial de Rocafonda-El Palau-Escorxador.

- Elaboració d’un pla de treball: cal definir un pla de treball
anual per a cada consell. Aquest pla ha de ser consensuat per

Els consells municipals territorials
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S

CIUTADANS I CIUTADANES

35 representants escollits aleatòriament

La nova marca de participació.

LS

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DEL MARESME

1 representant

© MARGA CRUZ

AL

Una sessió del Consell Municipal de Medi Ambient.
les persones que participen en el consell i ha de fixar uns
objectius realistes i assequibles.
- Creació d’una Oficina tècnica de coordinació i difusió: un
òrgan de suport als consells que assumiria les funcions de
coordinació, comunicació i dinamització dels consells i vetllaria per afavorir el canvi de la filosofia de treball cap al
treball en xarxa de tots els consells.
- Incorporació de nous elements de dinamització: es fa
necessari prioritzar els temes d’interès comú i garantir la
implicació dels presidents per traslladar als òrgans de govern
corresponents les propostes de les reunions.
- Autorevisió dels reglaments/estatuts de cada consell:
els reglaments interns de cada consell s’han de mantenir.
Aquesta diversitat és, precisament, la que dóna la riquesa de
matisos al model participatiu de la ciutat.
Els consells municipals que s’han constituït ja incorporen
en les seves dinàmiques de treball algunes d’aquestes línies
d’acció per millorar el seu funcionament.

Una nova imatge gràfica
El Consell de Ciutat i els consells sectorials i territorials
han estrenat també una nova imatge gràfica que substitueix a
l’anterior marca, Participa!, vigent des de l’any 2003.
La nova marca és una evolució de l’anterior i mostra una
lletra P! majúscula amb signe d’admiració acompanyada
d’una molècula de cinc àtoms de colors verd, lila, vermell,
blau i taronja que simbolitzen els 5 plans integrals.
Els àtoms estan ubicats a la molècula segons la posició
territorial de cada pla integral. Es tracta, per tant, d’una
proposta que juga més amb el concepte pel que fa a la
lletra, en contraposició de l’anterior que presentava una
paraula molt descriptiva: Participa!
La lletra P! és pot interpretar com persona, procés, participació, pacte, parlem... mentre que la part gràfica és
molt més descriptiva i vol representar una xarxa que es
forma a partir de cinc elements que en relacionar-se i
participar formen un tot, una xarxa que forma ciutat.
17
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“La Setmana Santa de Mataró pot
traspassar fronteres”
Anastasi Codosal és president dels Armats de Mataró, associació sense
ànim de lucre amb més de 300 anys d’història, que manté la tradició de les
desfilades de soldats romans a les processons de Setmana Santa a Mataró.
Després de 300 anys de tradició, en quin
moment es troben els Armats?
“Ens trobem en un moment de renovació constant per
tal d’adaptar-nos a la societat de la nostra ciutat, que
canvia constantment, i d’aquesta forma poder assegurar la conservació de la tradició i la història de Mataró.”

L’any passat es va atorgar als Armats la Medalla de la Ciutat. Què va suposar aquest fet?
“Podem imaginar què significa aquest reconeixement per a tots
aquells que al llarg dels anys hem fet possible la nostra història
a Mataró. Una medalla per a tots els Armats del passat, del
present i del futur. Els Armats som una forma de vida!”

“Aquesta és per a nosaltres una gran lluita, ja que el nostre
futur passa pels joves. Avui en dia el jovent, per sort, pot
escollir entre moltes coses a fer. Des d’aquí convido a tots
els joves a formar part d’aquesta tradició per tal de continuar amb la nostra història.”

Com veu la Setmana Santa de Mataró?
“Cada cop creix més i més. Això no passa enlloc més de
Catalunya, però encara ens cal fer un pas més endavant. Cal
fer-ne difusió a tot el Maresme. Hem d’apostar fort i creure
en la Setmana Santa de Mataró de la mateixa manera que
es fa amb Les Santes, cada cosa en el seu moment. Fent les
inversions necessàries això es pot fer. La nostra Setmana
Santa pot traspassar fronteres!”

Quins reptes es plantegeu en la representació
de “La Passió, Jesús el Crist”?
“Aquest any celebrarem 25 anys amb canvis molt substanciosos. Canvia el lloc, la durada i el nom, que ara serà “La
Passió, els últims dies de Jesús”. Volem una passió diferent
de la resta de Catalunya que sigui digna de ser vista.”

© MARGA CRUZ

Com creix l’associació pel que fa a nous membres? S’hi afegeixen els joves?

ANASTASI CODOSAL
Nascut a Mataró l’any 1944, presideix des de l’any
2005 els Armats de Mataró. Els Armats mantenen les tradicionals desfilades de soldats
romans a les processons de Setmana Santa a
Mataró i també participen en d’altres activitats com la representació de “La Passió, Jesús
el Crist” des de l’any 1982 o l’organització a
la ciutat l’any 2004 de la Trobada d’Armats.
Aquests i altres fets els han fet mereixedors de
diversos reconeixements entre els que destaquen la qualificació de “Soldats per la Pau” per
part de Joan Pau II l’any 1986 o el ser reconeguts l’any 2002 com a integrants del Patrimoni
Cultural de la Ciutat. L’any 2007 van rebre la
Medalla de la Ciutat a mans de l’alcalde.
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La igualtat de gènere: un repte a
aconseguir entre tota la societat
El Dia Internacional de les dones se
celebrarà amb diferents activitats.

T

1

© MARGA CRUZ

En aquest sentit, les administracions hi juguen un paper molt
important. Cal incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques municipals i dissenyar cada actuació segons aquesta perspectiva, perquè hi ha diferents necessitats i per tant es requerirà
de diferents solucions.

2

© AJUNTAMENT DE MATARÓ

ot i que davant la llei els homes i les dones som iguals,
és un fet constatat que les desigualtats de gènere existeixen encara avui dia. El principi d’igualtat és un dels
pilars bàsics de les societats democràtiques modernes, però és
un principi que s’ha d’anar conquerint i treballant. La igualtat
de dret existeix, però no la igualtat de fet. I juntament al dret a la
igualtat també s’ha de reinvidicar el dret a la diferència.

L’Ajuntament, vehiculat pel Servei de Dona, va posar en marxa
fa un any el Centre d’Informació i Recursos per a les dones
(carrer de Blai Parera, 6) amb la finalitat de donar resposta a
les diferents demandes d’aquest col·lectiu d’informació i atenció, així com potenciar els processos d’autonomia de la dona i
contribuir a eradicar i superar les situacions de desigualtat de
gènere que encara perduren. A més, també ofereix una atenció
integral a les víctimes de violència de gènere: assessorament
jurídic, atenció social i suport psicològic.
El 8 de març se celebra el Dia Internacional de les dones, al
voltant d’aquesta data s’organitzen cada any diferents activitats
encaminades a sensibilitzar la societat sobre la igualtat home dona. Enguany, els actes tindran com a rerafons la presència de
les dones en el món literari, està previst que els actes comencin
el dia 7 de març amb la lectura del manifest institucional (davant
de l’Ajuntament a les 12 h) i continuaran fins al 28 de març. El
dia 10 es farà una lectura de contes no sexistes per a persones
adultes: “Amazones” (Arcàdia, 20 h); el 12 es pronunciarà la
conferència “Dones i discriminació en els països menys desenvolupats” (Can Palauet, 19 h); i el dia 15 es representarà la peça
teatral “Tres dons” (plaça de Santa Anna, 20.30 h). També hi
haurà una taula rodona, es confeccionarà un mural i es muntarà
una exposició sobre la literatura de dones.

1. Un moment dels assajos del taller “Tres dons” que presentaran 		
el treball final a la plaça de Santa Anna el 15 de març a les 20.30 h.
2. La imatge mostra el grafit que es va pintar durant el Dia Internacional 		
de les dones de l’any passat. El grafit està instal·lat al Centre d’Informaci ó
i Recursos per a les dones.
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L’escultura de l’Esculapi es pot
visitar al Museu de Mataró
L’exposició “Esculapi. El retorn del déu”, que es pot veure fins a l’11 de març,
mostra la imatge restaurada del déu grec de la medicina, trobada a Empúries fa
gairebé cent anys en unes excavacions dirigides per Josep Puig i Cadafalch.

© PMC

La restauració de l’Esculapi ha permès que es restituexin a la imatge 85 fragments, un dels quals són els braços.

D

e l’1 a l’11 de març, al Museu de Mataró (El Carreró,
17), es podrà admirar l’Esculapi de més de dos metres
d’alçada, considerada la millor escultura clàssica trobada
a la Mediterrània occidental. Acompanyant l’escultura hi haurà
plafons explicatius de temes relacionats amb l’escultura (l’arrel
grega de Catalunya, la descoberta de l’escultura, el seu estudi i la
visió del déu), uns vídeos que il·lustren el procés de restauració de
la peça i fotografies i documentació original de la troballa.
La restauració de l’escultura ha anat a càrrec del Museu
d’Arqueologia de Catalunya i el Museu Nacional d’Art de Catalunya. Aquest procés ha servit perquè es restituïssin uns vuitantacinc fragments trobats a les excavacions i que formaven part de
22

la imatge. El canvi més significatiu ha estat la recuperació dels
braços. A l’entorn del procés de restauració s’ha fet un estudi
exhaustiu de l’escultura i s’ha realitzat l’exposició que ara es pot
visitar a Mataró.
L’Esculapi, de més de 2.200 anys d’antiguitat, es va trobar al jaciment d’Empúries l’any 1909 en el curs de les excavacions que va
dirigir l’arquitecte, arqueòleg, historiador de l’art i polític mataroní Josep Puig i Cadafalch.
Abans d’arribar a Empúries, on aquest any se celebra el centenari
de l’inici de les excavacions, la mostra s’ha pogut veure a Barcelona i Badalona.

mésmataró
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Totes les exposicions són gratuïtes. www.cultura.mataro.cat
Museu de Mataró

Menjador
Jordi Arenas. Apunts i quaderns de viatge: Grècia,
Turquia i Tunísia

El Carreró, 17.

L’Esculapi. El retorn del déu

De l’1 a l’11 de març
Inauguració el dissabte 1, a les 19.30 h
Després d’un exhaustiu projecte d’estudi i restauració de
la millor escultura clàssica trobada a la Mediterrània occidental, es presenta la nova imatge de l’Esculapi, el déu
grec de la medicina, trobat a Empúries l’any 1909.

Fins al 23 de març

Jaume i Jordi Arenas. Les illes i el mar

Del 28 de març al 6 de juliol
Inauguració el divendres 28, a les 19.30 h
Mostra de marines en diverses tècniques de Jordi i
Jaume Arenas.

Els Desastres de la Guerra de Goya. 200 anys de la
Guerra del Francès

Sala 1
Viatjant pel Mar

Del 19 de març al 18 de maig
Mostra de la sèrie de gravats dels Desastres de la Guerra
de Goya pertanyents al fons del Museu de Mataró. Amb
motiu dels 200 anys de la Guerra del Francès.

Fins al 4 de maig
Mostra que il·lustra diferents tipus de viatges realitzats
en vaixell al llarg de la història.

Sala 2
Pere Masramon. El darrer viatge

Sales d’exposicions de Can Palauet
Carrer d’en Palau, 32.

Fins al 9 de març

Idensitat 07. Local/visitant
Fins al 30 de març

Gemma Pont

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

Del 14 de març al 20 d’abril
Inauguració el divendres 14, a les 8 del vespre
Dins el cicle “Roda el món. El viatge”, exposició de fotografies de l’artista Gemma Pont (Mataró, 1969).

Exposició de la col·lecció
Tràveling Circular

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

Carrer d’Argentona, 64.

Fins al 14 de setembre
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Fins al 9 de març de 2008

M
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DIJOUS 6 a les 21.30 h
Bab’Aziz: el príncipe que contemplaba su alma
Bab’ Aziz, de Nacer Khemir (Tunísia-França-AlemanyaIran-Hongria, 2005). VOSE, 98 minuts

DIUMENGE 9 a les 19 h
La soledad
La soledad, de Jaime Rosales (Espanya, 2007). VOSC,
130 min

DIJOUS 13 a les 21.30 h
My way
My Way, de José Antonio Salgot (Espanya, 2008). VOSE,
105 min

DIJOUS 20 a les 21.30 h
El destino de Nunik
(Espanya-França-Itàlia-Bulgària, 2007). VOSE, 122 min

DIUMENGE 23 a les 19 h
Caramel
Sukkar Banat, de Nadine Labak (Líban-França, 2007).
VOSE, 96 min
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DIJOUS 27 a les 21 h
Sin destino
Sorstalanság, de Lajos Koltai (Hongria-Alemanya-Regne
Unit, 2005). VOSE, 140 min
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 per al cicle dels dijous a la taquilla del Teatre Monumental o al PMC. El preu és de 35 euros i val per a 10 entrades.

Cicle de cinema infantil en català
DIUMENGE 9 a les 16.30 h

Ratatouille

DILLUNS 24 a les 16.30 h

Shrek Tercer

Preu: 5,50 euros per pel·lícula / 21 euros l’abonament per
tot el cicle
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Plaça de Cuba i Llei de Barris

Per últim, m’agradaria destacar que el nostre company
Oriol Batista, regidor de Via Pública, s’ha reincorporat
definitivament a les seves tasques després d’un temps de
baixa. Agruparà les competències en matèria de Seguretat i
Mobilitat. Ell, com la resta de regidors i regidores del nostre
Grup, som al vostre servei. (Més informació: http://mataro.
socialistes.cat).

© JOSEP RIBAS

La regidora Alícia Romero a la Plaça de Cuba.

El conseller Nadal i l’Alcalde Baron a la inauguració de la reforma de l’Av. Perú.

© PSC

La signatura del conveni per a l’atorgament dels ajuts
de la Generalitat per al desenvolupament del projecte
d’intervenció integral de Rocafonda- El Palau-Escorxador en el marc de la Llei de Barris, que aportarà la meitat
dels prop de 14 milions d’euros que s’hi invertiran, és una
altra gran notícia. El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, Joaquim Nadal, i l’alcalde de Mataró, Joan
Antoni Baron, van presidir l’acte i després van inaugurar la
reforma de l’Avinguda del Perú. Després de Cerdanyola,
aquesta és la segona ocasió que la Generalitat inverteix
en la reforma dels barris a partir d’una Llei que va haver
d’esperar l’arribada de l’esquerra al Govern autonòmic per
ser aprovada.

© PSC

V

oldria aprofitar per comentar dues importants notícies per la reforma dels nostres barris. Per exemple,
en el passat ple, es va aprovar l’avantprojecte de
reforma del mercat de la Plaça de Cuba “que ha de permetre que aquest mercat es transformi en un mercat competitiu i de referència per adaptar-se als nous hàbits dels
consumidors”, segons va informar la regidora de Promoció Econòmica, Alícia Romero. La reforma proposa, en el
soterrani, la construcció d’un aparcament d’unes 40 places,
a la planta baixa la implantació d’un supermercat i de les
parades de producte fresc, i la construcció d’un altell on
aniran serveis comuns i espais de dinamització del mercat.
Les obres estan previstes que comencin al juliol del 2008 i
que durin uns 18 mesos. El cost serà de gairebé 6 milions
d’euros. És el fruit d’anys de negociació i d’esforç que ha
de permetre un salt qualitatiu d’aquest equipament. Amb
l’arribada d’El Corte Inglés i la reforma urbana que es
preveu a tota la zona, on s’hi inclou aquest mercat, Mataró
veurà créixer la seva capacitat comercial i d’atracció des
del Centre fins als barris.

Oriol Batista s’ha reincorporat com a regidor de Via Pública.

Ramon Bassas
Portaveu del Grup Municipal Socialista
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Plaça de Cuba, poca ambició i nul consens

El mes de febrer de 2007, els paradistes de l’interior del mercat,
mitjançant votació, van arribar a un acord amb l’IMPEM
(Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró) per
tal de reformar la plaça. Aquest acord, per si mateix, ja és
positiu, atenent al fet que hi havien serioses dificultats durant
els darrers anys per arribar al tant desitjat consens entre les
parades que operen dins del mercat. Així, quan la plaça s’hagi
reformat, hi hauran alguns paradistes que, per diverses causes,
ja no hi seran, amb les consegüents amortitzacions i indemnitzacions per canvi d’ubicació de les parades restants. Hi
haurà una redistribució de parades, amb menys espai físic que
l’actual destinat a la venda, i amb un supermercat que compartirà la mateixa planta. Així mateix, en la planta soterrani
està previst construir un aparcament de 34 places, així com el
magatzem del supermercat i una zona de residus. També es
construirà una planta altell on hi ha previst que s’hi ubiquin
serveis logístics, una sala polivalent i alguns espais públics.
Ara bé, n’hi ha prou amb aquesta reforma? Des de CiU
pensem que no. El nostre model no és aquest. Entenem que
el projecte hauria de ser molt més ambiciós. Per exemple,
s’hauria de contemplar la possibilitat d’ubicar i crear nous
espais destinats a restauració i cafeteria, tan a dins com a
fora del mercat. S’haurien de flexibilitzar els horaris del
mercat perquè la plaça de Cuba esdevingui un pol d’atracció
comercial potent que revitalitzi la zona i els entorns.
La Plaça hauria de tenir, també, vida pròpia quan el mercat
és tancat. De forma que els mataronins podrien aprofitar
l’entorn, per exemple amb terrasses obertes, servint així de
punt de trobada de tots els mataronins. De fet, sempre ens
hem fet les mateixes preguntes, salvant totes les comparacions. Perquè la plaça de Cuba no pot esdevenir un mercat,
26
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E

n el Ple del mes de febrer, es va aprovar, amb els
vots en contra de CiU, PP i CUP, l’avantprojecte de
reforma del mercat de la plaça de Cuba. Únicament
hi van votar a favor els grups que donen suport al govern
de la ciutat (PSC, ERC i ICV-EUiA). De la reforma d’aquest
mercat fa molts anys que se’n parla, però no ha estat fins ara
que s’ha presentat un avantprojecte. A partir d’aquest moment
s’han de seguir els tràmits administratius corresponents fins
que a finals del mes de juliol, segons el govern, comencin les
obres que hauran de “transformar” la plaça, amb una durada
de 18 mesos i un cost proper als 6 milions d’euros.

un pol, una zona similar a la del mercat de la Boqueria de
Barcelona? Perquè el govern no s’adona que la plaça de Cuba
ha de ser un projecte de ciutat, i no només d’uns quants?
Perquè no s’ha arribat a un consens amb TOTS els operadors, Associació de venedors dels voltants de la plaça de
Cuba, marxants que tenen parades en els mercats dels dijous
i dissabtes, i altres associacions comercials que actuen a
l’entorn de la Plaça? Totes aquestes preguntes no han rebut
cap tipus de resposta per part del govern municipal. És més,
fins i tot, amb aquesta reforma tan poc ambiciosa, el govern
sembla no tenir en compte que està enfrontant els propis sectors comercials entre ells.
Altrament, hem de tenir en compte que la futura arribada del
“Corte Inglés” a pocs metres del mercat condiciona d’alguna
manera el futur de la plaça. I precisament també per això, per
poder competir amb aquest gran operador, cal un projecte molt
més ambiciós, i molt més de ciutat. A tall d’exemple, creiem que
són del tot insuficients les 34 places d’aparcament projectades,
quan a l’entorn del Corte Inglés n’hi hauran prop d’un miler. Cal
arribar a un consens amb la totalitat d’operadors de la Plaça. El
govern municipal no ho ha fet. No ens val només intentar-ho, s’ha
de fer. Aquest és un projecte que neix coix, i que si no s’arriba
a un acord genèric amb tothom, seguirà sent coix, hipotecant
així la plaça per trenta o quaranta anys més. És cert que per tirar
endavant un projecte de reforma s’havia de comptar de forma
indispensable amb la conformitat dels paradistes de l’interior,
però també és cert que ha de resultar indispensable l’acord amb
la resta de gent de l’entorn.
Amb la Plaça de Cuba, el govern tenia una assignatura pendent.
Aquesta assignatura no es pot aprovar amb un 5 pelat. Aquesta
assignatura, Mataró en definitiva, mereix un excel·lent.
Marcel Martínez i Bruguera
Regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió
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La fiesta se ha acabado

C

© MARGA CRUZ

Para hacer frente con confianza al futuro, tanto de Mataró
cómo de España, hay tres premisas inevitables: la primera
diagnosticar la situación, segundo, asumir que todo cambio
supone trabajo y sacrificios, y por último establecer metas
audaces pero a la vez realistas

uando uno lee cualquier informe sobre la situación
económica de España, pocas ciudades encajan tan
perfectamente en la descripción de los hechos cómo
Mataró; en eso tenemos el triste mérito de estar compitiendo
con alguna otra ciudad en especial del levante como Alcoy,
por ejemplo. Una situación que se puede resumir muy escuetamente en un crecimiento basado en la construcción y el
consumo interno, que solapa una realidad, que si no hubiera
sido por la construcción y un elemento muy vinculada a ella
como es la inmigración, hubiéramos tenido crecimientos
negativos en estos últimos siete años, en especial por la destrucción del tejido industrial. (En Mataró, la industria textil,
en Alcoy el calzado, en Martorell los componentes del automóvil, y así un largo etcétera).
En la tesitura actual, lo que preocupa porque lo catastrófico
es negarse a las evidencias, es que esos dos pilares del crecimiento de España y Mataró, uno hace aguas y el consumo
no es sostenible en los parámetros actuales porque muchas
de las causas que lo motivaron ahora han cambiado. Los
tipos de interés han subido, el crédito al consumo está siendo
más riguroso, el factor riqueza por la revalorización de los
bienes inmuebles, y la bolsa, ya no se dan. Las expectativas
de pleno empleo ahora empiezan a cuestionarse.
Hay un sector político que hace bandera del optimismo, que
defiende que no pasa nada, a lo sumo una ralentización de la
actividad en la construcción. Nosotros sí que somos optimistas porque tenemos confianza en el futuro de Mataró y en el
de España, pero no la alegría estúpida de la cigarra sino en la
fe en el futuro de la hormiga.

Lo primero es diagnosticar la situación y para ello no es
bueno el alarmismo ni la desinformación. Hay que evaluar
con valentía la situación en la que tan solo estamos en el
inicio del proceso, por ejemplo la contracción en la actividad
del sector de la construcción ahora alcanza especialmente a
los subsectores implicados en las primeras fases del proceso:
excavaciones, estructuristas. Pero aún no ha alcanzado los
subsectores de mano de obra masiva cómo la paletería y los
acabados, con lo cual la onda recesiva tiene mucho camino
por andar todavía. Vamos a ir a peor.
En segundo lugar, las administraciones tanto la central con
políticas macroeconómicas como la local con políticas
microeconómicas pueden optar por negar la realidad y ser un
lastre más para la situación, o pueden ir reaccionando mal y
tarde a los acontecimientos, lo que se llama políticas reactivas, o bien lo que deberían hacer políticas que se adelanten
a los acontecimientos y tiendan a minimizarlos cuando no a
evitar las malas consecuencias, son las políticas proactivas.
Políticas a nivel macroeconómicas cómo la política fiscal,
que por ejemplo disminuyendo el impuesto de sociedades
haga más atractiva la inversión extranjera en España, o por
ejemplo introduciendo reformas en el mercado, potenciando
la competencia, con el objetivo de minimizar el diferencial
de inflación entre España y el resto de la zona euro. Y muchas
otras, recogidas en el programa económico del Partido Popular. Pero esta política proactiva también es muy importante
en que nuestro gobierno local la asuma, y no la demore más.
La competencia entre municipios, para crear entornos de
oportunidad en la ciudad deviene una cuestión vital. Pero
mucho nos tememos que a nuestro gobierno local le falta la
valentía y la visión necesarias para ello.

Juan Carlos Ferrando
Regidor del Grup Municipal del PPC
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El compromís social i de solidaritat
amb altres països
Les administracions locals catalanes i espanyoles són les
que més recursos de tota Europa han destinat a la cooperació internacional. Fet que visualitza un esforç, una corresponsabilitat i un compromís en el desenvolupament amb
altres zones del món. Però aquest lideratge en cooperació
ha anat acompanyat d’una dispersió en la definició de prioritats, en les quantitats que s’han aportat i a quines zones
del món, en l’existència de diversos models de cooperació
i en la participació amb els actors i les entitats locals que
treballen per assolir un món més just i solidari.
La política de cooperació al desenvolupament de
l’Ajuntament de Mataró és un exemple possitiu, ja que
va ser un dels primer que va destinar el 0,7% del pressupost d’ingressos propis a cooperació, i ho va fer de forma
consensuada amb tots els grups municipals i les entitats
mataronines de cooperació. L’any 2003 va establir el
compromís amb l’1%, i dos anys després es va adherir als
objectius del Mil·leni de les Nacions Unides amb la intenció de lluitar en pro de l’eradicació de la pobresa al món
des de la ciutat de Mataró.
Uns diners de tots els ciutadans de Mataró per millorar la
vida de les persones en altres països
L’1% del pressupost de 2008 és de més de 530.000 €.
El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional és l’espai de participació. Constituït ja fa alguns
anys, i que compta amb la implicació de moltes ONG’s,
entitats, associacions i partits polítics que treballen a favor
de la pau i de la solidaritat entre els pobles.
Són aquests agents socials de cooperació els que cada cop
més s’impliquen i es comprometen en el treball per tal de
poder resoldre - dintre de les seves limitacions - algunes
causes estructurals i concretes de la pobresa, de l’exclusió
social, de la injustícia i les grans desigualtats socials en
diverses zones del món. I en volen ser conseqüents.

© ICV-EUiA

La cooperació internacional al desenvolupament és un bé públic global i local

Jordi Merino, Antoni Guirao i Quiteria Guirao

L’Ajuntament de Mataró i les administracions d’una dimensió similar, s’han d’implicar en aquesta mateixa línia i ser
un actor públic important en la cooperació. Més enllà de
posar-hi uns diners de tots els ciutadans per millorar la vida
de persones en altres països, d’avançar en termes de sensibilització i participar amb d’altres administracions sota un
fons de cooperació; hem de ser capaços conjuntament amb
les entitats de cooperació de debatre la política de cooperació municipal i les prioritats, de valorar-ne els resultats
i fer-ne avaluació com qualsevol d’altre tipus de política
pública, i d’avançar en el codesenvolupament –incidint en
les zones d’origen de personesque viuen a la ciutat- i donat
el cas, plantejar-se si és necessari i convenient fer política de
cooperació directa per part de l’Ajuntament.
Encara resta un compromís ciutadà i de solidaritat en el tipus
de consum que fem, la responsabilitat social de les empreses...
S’està avançant molt en aquesta matèria; però encara
resta un compromís ciutadà i de solidaritat en el tipus
de consum que fem, la responsabilitat social de les empreses... perquè l’actuació i el nivell de desenvolupament de
la nostra societat té conseqüències, sovint negatives, en la
vida en altres països.
Jordi Merino i Noé
Representant d’ICV-EUiA al
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional
La Riera 48, 2n pis -08301 Mataró. Tel. 937582104 – icv-euia@ajmataro.cat

Espai Valerià Pujol. Carrer de Sant Joaquim 30 – 08302 Mataró. Tel. 937997727.

mataro@iniciativa.cat. www.iniciativa.cat/mataro
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Reforma del mercat de la Plaça de Cuba

© ERC

L’estudi que s’encarregà pretenia treballar amb el comerç de
la ciutat i sobretot del centre, per millorar-ne la competitivitat. Es va demanar doncs a l’IMMB que estudiés la reforma
de la Plaça de Cuba, dins aquest marc i dins les transformacions del centre històric. A més, un dels elements indispensables segons l’IMMB per reformar mercats és el consens amb
els paradistes existents, i recomanà fermament aconseguir
aquest acord sobre el model comercial.

L

’any 2003 Esquerra entrava per primer cop a
l’Ajuntament de Mataró i al govern, assumint la responsabilitat de la promoció econòmica de la ciutat.
La reestructuració del model firal existent (eliminant les
fires comercials que no necessiten suport públic: Habitàclia,
Fira del Volant,...), l’elaboració d’un Pla de Promoció de la
Ciutat i la reforma dels mercats de la plaça Gran i de la plaça
de Cuba eren tres accions importants que es van endegar.
Fa molts anys que es va començar a parlar de la reforma
del mercat de la plaça de Cuba per tal d’adaptar-se a les
noves demandes i hàbits dels consumidors i convertir-se en
un mercat competitiu. Hi ha un estudi de remodelació del
mercat (1984), una reforma parcial (1992), un estudi proposant el mix comercial (1999), i un altre estudi que proposava
la reforma integral (2001) que no va arribar a consens amb
els operadors per l’alt cost d’execució del projecte.
En aquest context, l’any 2004, l’IMPEM, sota la responsabilitat d’en Toni Civit, es plantejà contractar l’assessorament
d’experts en la reforma i remodelació de mercats municipals. Per això, l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, va passar a ser assessor del projecte i va realitzar, per
primera cop, un estudi comercial del mercat que finalitzava
amb una proposta de reforma. L’IMMB ha reformat mercats
a Barcelona com el de Santa Caterina, la Concepció, Poblenou, Sarrià, La Barceloneta, Fort Pienc... i treballa en altres
projectes de reforma de mercats (Molins de Rei, Gavà, Sant
Cugat, Esplugues, Berga, Santiago de Compostela...).

Es va iniciar un treball de diàleg, converses i negociacions
amb la Comissió de Venedors del Mercat i amb el Consell de
l’IMPEM (amb representació dels Grups Municipals i també
de la Unió de Botiguers), que va continuar amb l’encàrrec
d’un projecte de reforma a l’IMMB.
Aquest camí ha estat coronat per la regidora Alícia Romero,
que va presentar l’avantprojecte de reforma consensuat amb
els operadors (i aprovat pel Ple del 7 de febrer), les obres
del qual començaran a l’estiu, duraran 18 mesos i tenen un
pressupost de 6 milions d’euros. La reforma inclou un aparcament subterrani amb places de rotació (complementari als
aparcaments de la Pça de les Tereses, c./de Montserrat, la
Rambla i el que es construirà als entorns del c./Biada), un
supermercat, 37 parades modernitzades, nous serveis (sala
polivalent, ludoteca,...), renovació de la coberta i restauració
de les façanes catalogades.
Una reforma profunda que sobretot incidirà en dos aspectes:
la millora urbanística necessària de l’entorn (la pròpia plaça
de Cuba, carrer Sant Joaquim,...) en el marc dels acords del
POEC, i per altra banda, i no menys important, un canvi
radical en el model de gestió comercial (ampliació d’horaris,
serveis i oferta de producte fresc local en general). Tant en
un aspecte com en l’altre ara toca concretar i aprofundir allà
on sigui possible.
La reforma de la Plaça de Cuba és un projecte que Esquerra ha mantingut sempre al programa electoral, i que quan
comença a ser una realitat, ens recorda la obstinació del
nostre grup perquè el projecte sortís endavant.
Sergi Penedès i Pastor
Vicepresident de l’Àrea d’Innovació i Promoció de la Ciutat
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En Pellofa XXè ha mort!
Visca en Pellofa XXIè!

E

A Mataró el Carnestoltes és el referent dins el calendari
festiu dels mesos de fred. En Pellofa té més de 30 anys
d’història des que en plena transició el Nou Gremi de la
Carnestoltada el va parir. La festa ha estat organitzada des
fa 5 anys pel CCC, que s’ha dissolt degut als deutes econòmics originats per l’organització de la festa així com per la
manca de suport, tacte i interès del PMC.
Aquest 2007 no estava previst en el programa de festes
l’arribada d’en Pellofa XXXè, la referència i eix central de
la festa. Deixar el Carnestoltes sense Pellofa constitueix
un trencament de concepte amb l’herència, la història i el
tarannà de la festa mataronina.
Per això la CUP va dur al Ple de l’Ajuntament la proposta de:
• Reconèixer al CCC l’esforç efectuat els darrers anys en
l’organització de la festa.
• Treballar perquè el Carnestoltes esdevingui la Festa Major
d’Hivern de Mataró.

30
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Enguany el CCC havia proposat un nou model organitzatiu
on l’Ajuntament doni cobertura legal, tècnica i burocràtica
i on la societat civil s’organitzi des d’una Comissió oberta a
la participació. Quinze dies abans del Carnestoltes el PMC
els ha dit que no a la nova fórmula. Però hi ha altres iniciatives que tampoc compten amb el suport del PMC, com
l’Hermandà de la Juliana Llardosa i la Semproniana
Llardera i la Confraria de les Set Setmanes. Altres figures com els Portafardells s’organitzen de forma autònoma.

© pellofa.blogspot.com

nguany el Patronat Municipal de Cultura (PMC)
ha volgut un Carnestoltes sense Pellofa, el rei del
carnaval a Mataró. Hem estat a punt de celebrar
un enterrament sense mort. L’entitat que donava vida a en
Pellofa, el Comitè de Crisi del Carnestoltes (CCC), s’ha
dissolt. Cada any l’Ajuntament ha anat posant més traves
administratives. Aquest col·lectiu organitzava una festa per
a tota la ciutat amb ganes i voluntat, però l’Ajuntament els
feia assumir la responsabilitat civil, els permisos, les assegurances, pagar el cànon de la SGAE…

Foto 1: Algú amb sentit de l’humor va emparar-se en l’esperit crític del Carnestoltes per
penjar cartells d’un suposat Pellofa XXX, però algú altre amb més poder i menys sentit de
l’humor va ordenar a la Brigada de retirar-los el mateix dia. Fot
Foto 2: Enguany el Patronat Municipal de Cultura ha volgut un Carnestoltes sense l’autèntic
Pellofa, però la societat civil ha fet aparèixer el rei de la festa a la rua.

• Prendre el compromís d’evitar que es perdi cap element
de tota la litúrgia del Carnestoltes de Mataró. En Pellofa és
patrimoni de la ciutat.
• Que el PMC treballi perquè el 2009 es pugui comptar amb
una organització eficient, en què la societat civil pugui recuperar en Pellofa.
• Seguir treballant des de l’Ajuntament pel foment i el recolzament
de la cultura popular de base, ajudant les iniciatives d’entitats i
associacions i no ofegant-les burocràtica i econòmicament.
En el Ple el regidor de Cultura, Sergi Penedès, va anunciar que
els 15 regidors del govern hi votarien en contra, conjuntament
amb el PP. No obstant, l’Alcalde va demanar a la CUP que
deixés la proposta sobre la taula per tal de parlar-ne i intentar
trobar una solució que doni continuïtat a la figura d’en Pellofa.
Li prenem la paraula i vetllarem perquè així sigui.

Joan Jubany i Lorente
Representant de la CUP a Mataró Audiovisual
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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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