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E

l projecte de pressupost que el Govern municipal ha presentat per a l’any 2009 es pot definir perfectament com a
important, ajustat, auster i ambiciós.

Important perquè estem parlant d’un pressupost que arriba a
superar els 215 milions amb les inversions previstes. Uns pressupostos que posen especial atenció a les polítiques d’ocupació i foment de la competitivitat de les empreses mataronines, a
l’atenció a les persones amb més dificultats socials, a l’habitatge, a l’educació i a la seguretat.
Ajustat atès que es té molt en compte la conjuntura econòmica
actual que afecta les finances privades i públiques. El descens
dels ingressos provinents de l’activitat immobiliària, la contenció de les aportacions de les altres administracions, la contenció
també de la pressió fiscal amb un increment a l’entorn de l’IPC
que consolida la línia seguida en els darrers anys i que la situa
molt per sota de la inflació acumulada, ens dóna un escenari
econòmic limitat en els ingressos i que ens obliga a ser especialment curosos en la despesa.

Auster, com han estat sempre els pressupostos de l’Ajuntament
de Mataró i que s’ha guanyat una merescuda fama d’estricte, en
les despeses de representació, viatges, comunicació, sous dels
regidors, etc...
Ambiciós perquè planteja unes inversions molt importants i
que superen els 110 milions d’euros, uns 22 milions més que el
2008. Però l’ambició d’aquest pressupost es demostra molt més
enllà que la pròpia quantitat. Són els projectes, estratègics i vitals per al futur de la ciutat, els que determinen aquesta ambició:
TecnoCampus, habitatge, aparcaments, escoles, equipaments
esportius, sanitaris i cívics, barris.
Uns pressupostos que serviran per desenvolupar el Pla d’Actuació Municipal del 2009 que de forma participativa s’ha vingut
treballant en els consells sectorials i territorials que encara caldrà treballar en Audiència Pública i sotmetre al període d’informació i al·legacions.
Tot plegat, amb l’objectiu principal i explicitat en l’Acord de
Govern, de seguir treballant per la cohesió social i territorial de
la ciutat de Mataró. Feina, habitatge, educació i qualitat de vida
són les paraules claus per definir i entendre aquest pressupost.
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NOTÍCIES

La 3a Mostra d’entitats se celebrarà
del 27 al 30 de novembre al Parc Central

© MARGA CRUZ

La Setmana de la Participació inclou la 3a Mostra d’entitats

així com les Jornades sobre democràcia i participació. Els
objectius són difondre la tasca que realitzen les associacions de
voluntariat, que la ciutadania conegui totes les possibilitats de
col·laboració, fomentar l’intercanvi entre entitats i reflexionar
sobre la participació democràtica. La Mostra d’entitats acollirà
124 associacions de diferents àmbits que estaran ubicades en 60
estands al Parc Central on es faran 36 activitats. Pel que fa a les
Jornades sobre democràcia i participació, aquestes van adreçades a tres públics: els càrrecs electes i tècnics assistiran, el 27
de novembre, a unes conferències i després s’obrirà el debat;
els infants i joves aprendran la importància de la democràcia i
la presa de decisions a través d’una sessió basada en el joc; i les
entitats treballaran en grup perquè sorgeixi el debat.

1

L’Ajuntament millorarà el carrer de Massevà
on es donarà prioritat als vianants

© MARGA CRUZ

© MARGA CRUZ

El Servei d’Obres va començar, el 8 d’octubre, la reurbanitza-

ció del carrer de Massevà. El vial, que es troba entre La Riera i
el carrer de Guifré el Pelós, es pavimentarà a un sol nivell per
donar prioritat a l’espai destinat als vianants. El projecte, amb un
pressupost de 133.717 euros, preveu que l’empresa municipal
Aigües de Mataró, SA (AMSA) renovi la xarxa de clavegueram.
També se soterraran les línies de telefonia als encreuaments i es
millorarà la instal·lació elèctrica amb el soterrament de la majoria de les línies. També es col·locaran papereres i es formarà el
nom del carrer al paviment amb lletres de planxa de fosa dúctil.
Les obres es faran en dues fases: durant dos mesos es treballarà
en el tram comprès entre el carrer de Guifré el Pelós i el Caminet de Les Vinyes, mentre que en la segona part, també amb
un calendari de dos mesos, es renovarà el tram que va des del
Caminet de Les Vinyes a La Riera.

2

Les sisenes Jornades de Salut
i Alimentació reparteixen 1.500 tastets

3

1. Una de les activitats que es va portar a terme durant la Mostra d’entitats
de l’edició de 2006.
2. Els tècnics treballen en la nova urbanització del carrer de Massevà.
3. La plaça de Santa Anna va acollir l’activitat dels tastets saludables dels 		
quals se’n van repartir 1.500.

4

Malgrat la pluja, els actes de les Jornades de Salut i Alimen-

tació van comptar amb la participació dels ciutadans. La caminada popular fins al Turó de Cerdanyola va comptar amb una
trentena de participants i el dissabte 18 d’octubre, a la plaça de
Santa Anna, es van repartir 1.500 tastets de productes beneficiosos per a la salut. Un grup d’alumnes de l’IES Puig i Cadafalch
van fer, dissabte a la tarda, una demostració d’un esport tradicional anomenat Tamborí.

NOTÍCIES
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La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
arriba a gent de totes les edats
de setembre, el mitjà de transport del Mataró Bus i la problemàtica de la contaminació acústica. Una vintena d’usuaris
dels casals municipals de la Gent Gran van participar en un
taller d’educació viària. Durant la setmana, Mataró Bus va
repartir 325 targetes T2, es va fer un concurs fotogràfic i unes
200 persones van participar en les activitats organitzades pel
Grup d’Invàlids de Mataró i el Maresme (GIMM). Un altre
dels actes va ser l’obertura d’un nou tram de carril bici a la
Via d’Europa, una acció emmarcada en el treball que realitza
l’Ajuntament per potenciar l’ús de la bicicleta. En aquesta
línia, Mataró ha rebut un diploma que l’acredita per haver
fet una aditoria sobre polítiques d’ús de la bicicleta. Aquest
document proposa actuacions per millorar com promocionar
la bicicleta com a mitjà de transport, destinar-hi pressupostos
específics i estendre la xarxa de carrils bici.
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© MARGA CRUZ

Alumnes de primària i secundària van conèixer, del 22 al 29

La Taula de Coordinació de la Formació
Professional es constitueix

2

© MARGA CRUZ

presentar i constituir el 3 de novembre amb l’objectiu de
coordinar i articular l’oferta de formació per al treball en
funció de les noves necessitats formatives i de treball que es
creen a la societat. Aquest òrgan compta amb la participació
de representants de tots els centres de Formació Professional
de la ciutat, de les escoles universitàries, del Servei d’Ocupació de la Generalitat, de les empreses, de l’IMPEM, de l’IME
i del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
L’organització es basarà en un comitè executiu i un plenari de
participació i reflexió.
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© MARGA CRUZ

La Taula de Coordinació de la Formació Professional es va

L’Agrupació Científico-Excursionista estrena
nou local al passatge del Pou d’Avall
El

local és propietat de l’empresa municipal Promocions
Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) que ha efectuat les
obres de condicionament de l’espai per cedir-lo en lloguer
a l’entitat. La nova seu (229,5 m2) es distribueix en planta
baixa i planta soterrani on hi ha la recepció, la secretaria, una
sala de conferències, biblioteca, arxiu, magatzem i una sala
de reunions. El 31 d’octubre estava previst inaugurar la nova
seu de l’Agrupació Científico-Excursionista de Mataró, situada al passatge del Pou d’Avall, cantonada amb la Baixada de
les Escaletes.

1. El carril bici de la via d’Europa, inaugurat durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.
2. Joves de l’IES Miquel Biada en una classe pràctica al laboratori.
3. El nou local de l’Agrupació Científico-Excursionista té 229,5 m2 distribuïts
en planta baixa i soterrani.
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Rocafonda, el Palau i l’Escorxador
celebren la Festa de la Llei de barris

© PERE MASRAMON

Els veïns van poder assistir el 26 d’octubre a la inaugura-

ció de diferents actuacions i equipaments desenvolupats en
aquest sector de la ciutat. A les 11h es va inaugurar l’Oficina
de la Llei de barris de Rocafonda-El Palau-Escorxador, situada a la confluència dels carrers de Pablo Ruiz Picasso i
de la República Dominicana. Té dues sales: una de treball
per coordinar les actuacions de la Llei de barris i l’altra per
a activitats i reunions. A les 11.30 h es va inaugurar la gespa
artificial del Camp Municipal de Futbol de Rocafonda, que
ha suposat una inversió de 508.480 euros. S’ha aplicat un
nou sistema de pavimentació sota la gespa que permet millorar les condicions de joc i que s’hagi de regar menys. A les
13 h es va inaugurar el parc del Palau i l’aparcament situat
sota aquest espai, que té 241 places de cotxe i 8 de moto. La
societat municipal que gestiona els aparcaments, GINTRA,
ha invertit 4,1 milions d’euros en les obres.

1

© SERGIO RUIZ

© MARGA CRUZ

La Nau Gaudí comença a funcionar
com a equipament per a joves
L’espai ha obert les seves portes com a nou equipament de

la ciutat destinat als joves. La inauguració oficial de l’antiga
nau de blanqueig de la cooperativa “La Obrera Mataronense”, obra de l’arquitecte Antoni Gaudí, es va celebrar el 27
de setembre. De dilluns a divendres, de 9 a 14 h, s’ofereix el
servei d’Ocup@ció Jove, adreçat a persones de 16 a 25 anys
que poden rebre assessorament i formació específics per incorporar-se al món laboral. De dilluns a divendres de 17 a 22
h, i els dissabtes de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, la Nau Gaudí
funciona com a telecentre que ofereix accés gratuït a Internet
als joves de 12 a 35 anys. Per dur a terme aquests serveis, la
Nau Gaudí s’ha equipat amb 32 ordinadors.

2

La 12a edició de la Festa del Futbol
Mataroní tindrà lloc el 14 de novembre
3

La festa canvia enguany de format i d’escenari. El lliurament
1. Nens i nenes de totes les edats van participar en les activitats lúdiques a
càrrec de l’Associació de Lleure i Cultura Enlleure’t.
2. Una imatge del dia de la inauguració de la Nau Gaudí que té 32 ordinadors
amb connexió a Internet.
3. Foto de família de la Festa del Futbol de l’any passat.

de premis tindrà lloc al Foment Mataroní el 14 de novembre
a les 20.30 h, i no es farà durant un sopar com s’havia fet en
anys anteriors. La festa està organitzada per l’Institut d’Esports i la Comissió de Clubs de Futbol, i té el patrocini de
Trans Mataró-Setradis. L’objectiu és fer un reconeixement
als esportistes, equips, clubs i directius dels clubs de futbol
locals que, segons els criteris tècnics aprovats per la Comisió de Clubs de Futbol, se n’han fet mereixedors.
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L’Ajuntament renovarà sis cruïlles de
Cerdanyola per fer-les més accessibles
tubre. Afecta a les cruïlles de la ronda de la Cerdanya amb el
carrer del Vallès; del carrer del Vallès amb el carrer de la Trinitat, incloent la millora del carrer de la Trinitat entre els carrers
Ample i del Mar, i del carrer del Mar entre els carrers de la
Trinitat i de Tarragona; la cruïlla dels carrers de Tarragona i
d’Àngel Guimerà; la dels carrers de Queralbs i de Josep Maria
Pellicer; la cruïlla del carrer Major amb el carrer del Molí de
Vent; i la cruïlla del carrer Major amb el carrer de la Verge de
la Fuensanta. Es faran passos elevats, es posarà mobiliari urbà,
se soterraran les línies aèries d’electricitat i telefonia, i també
els contenidors d’algunes de les cruïlles. L’Ajuntament invertirà 956.548 euros en les obres, que duraran 9 mesos. L’inici
està previst per al 2009. Els treballs estaran finançats al 50%
per l’Ajuntament i per la Generalitat amb l’ajut de la Llei de
barris, que a la vegada incorpora una subvenció dels Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

1

2

© MARGA CRUZ

L’Ajuntament va aprovar el 6 d’octubre el projecte d’urba-
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© MARGA CRUZ

Nou pas per dur a terme la transformació
urbanística de l’Eix Herrera

© MARGA CRUZ

El projecte va ser aprovat per la Junta de Govern el 20 d’oc-

nització de l’Eix Hererra, que promou l’empresa municipal
d’Urbanisme PUMSA. L’actuació transformarà tres illes del
Palau-Escorxador, que inclouen els carrers d’Antoni Viladomat -que es perllongarà fins al carrer de José Francisco Pacheco-, d’Enric Prat de la Riba, de José Francisco Pacheco i
de Francisco Herrera -que doblarà l’amplada. La modificació
del Pla General d’Ordenació aprovada el 2007 preveu nous
espais lliures, equipaments (com el CEIP Joan Coromines,
que funciona provisionalment a l’antic parvulari del CEIP
Anxaneta), 313 habitatges (30% protegits) i sostre terciari.

Les activitats del Pla d’entorn s’extenen
als centres educatius de tota la ciutat
El Pla Educatiu d’Entorn, iniciativa impulsada per la Ge-

neralitat i recollida per l’Institut Municipal d’Educació per
promoure la cohesió social, es va posar en marxa al curs
2005-06 a la zona nord-est de la ciutat. Actualment es fan activitats a totes les escoles de primària públiques, com el programa d’esport i lleure per a escolars de 8 a 12 anys que es
fa els dissabtes al CEIP Germanes Bartomeu i al CEIP J.M.
Peramàs; activitats de música i teatre per a tots els nens de la
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L’Ajuntament combat l’escarabat morrut de
les palmeres amb tractaments biològics
El Servei de Manteniment i Serveis de l’Ajuntament va començar a aplicar a finals de
setembre un producte totalment biològic per
prevenir i combatre la plaga de l’escarabat
morrut de les palmeres. Malgrat la virulència
d’aquesta plaga a la comarca del Maresme,
els controls i els tractaments preventius administrats per l’Ajuntament han donat fins ara
resultats positius a la ciutat, on no s’ha mort
cap palmera de l’àmbit públic. El nou tractament fitosanitari que es comença a aplicar ara
és biodegradable, no tòxic i no contaminant
per al medi ambient, i consisteix en un producte a base de Nematodes entomopatògens,
que són uns cucs cilíndrics microscòpics que
parasiten els escarabats fins a matar-los. El
tractament l’aplicarà l’empresa adjudicatària
Ribas Fitosanitaris. Es farà preferentment en
horari nocturn o a les darreres hores del dia.
Amb aquest tractament, l’Ajuntament amplia
la llista de plagues que afecten a l’arbrat i a la
jardineria pública en general i que es tracten
amb productes fitosanitaris biològics.

La Policia Local fa balanç de
la seguretat a tres eixos comercials
A petició de la Unió de Botiguers, la Policia Local ha fet un balanç de la seguretat als
eixos comercials de Rocafonda, Cerdanyola
i el centre. Els resultats, que es basen en les
denúncies presentades durant el 2007, mostren que al centre es van produir 25 furts, 16
robatoris amb força i 22 robatoris amb violència. Pel que fa a Cerdanyola, es van registrar 5

NOTÍCIES BREUS

furts i 20 robatoris de diferent tipologia. Per la
seva part, a Rocafonda es van registrar 4 furts,
7 robatoris amb força i 8 amb violència. En
el balanç també s’han analitzat els incompliments de l’Ordenança de Civisme com són les
pintades de grafits i la venda ambulant. Durant
el 2007 es va denunciar 85 casos de venda
ambulant i 37 casos de grafits. Les pintades
de grafitis s’han incrementat notablement
durant els mesos d’agost i setembre de 2008 al
centre de la ciutat. Davant d’aquesta situació,
la Policial Local, els Mossos d’Esquadra i el
Servei de Manteniment de l’Ajuntament han
fet actuacions específiques. Dos dels resultats
d’aquesta actuació, és la imputació, el 20 de
setembre, d’un menor que ha passat a Fiscalia
de Menors per un presumpte delicte continuat
de danys. També es van identificar, el 26 de
setembre, cinc menors d’edat per fer pintades
a la via pública.

Prop de 1.800 alumnes participen
en els Jocs Escolars 2008-2009
Els participants són nens i nenes des de 1r
de primària fins a batxillerat. Les previsions, que es fan en base a les dades d’altres
cursos, indiquen que poden participar prop
de 1.800 alumnes. L’oferta esportiva disposa
d’esports individuals i d’equip així com amb
la proposta del poliesportiu que és un tastet
d’esports. Segons la categoria, els alumnes
poden practicar des de minibàsquet, minihandbol, futbol sala, minivoleibol i shooball
fins a curses d’orientació, atletisme en pista
i cros. Els esports d’equip que es poden triar
són el bàsquet, el handbol, el futbol sala,
l’hoquei i el voleibol. Pel que fa als esports

individuals, es pot fer atletisme en pista, cros,
curses d’orientació, escacs, gimnàstica artística, natació, patinatge i tennis taula. El patinatge i la gimnàstica artística són els esports
que es convoquen per primera vegada per a
aquest curs, mentre que es volen consolidar
els escacs i l’hoquei.

Cuba i Haití rebran 9.000 euros
per pal·liar els efectes dels huracans
L’Ajuntament farà una aportació al Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament de 9.000
euros per a la campanya d’emergència engegada després dels huracans que han afectat
els territoris de Cuba i Haití durant els mesos
d’agost i setembre. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament va fer una crida als
ajuntaments per fer un enviament conjunt que
ajudi a pal·liar els efectes d’aquest fenomen
metereològic que han alterat les possibilitats
de desenvolupament d’aquests països, a mig
i llarg termini.

L’IMAC convoca un concurs per triar
la sardana “Mataró, Ciutat Pubilla 2009”
L’Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC)
i la Coordinadora d’entitats Sardanistes i
Dansa Tradicional Catalana de Mataró, agrupats en la Comissió Gestora del Pubillatge de
la Sardana 2009, han convocat un concurs per
escollir la sardana “Mataró, Ciutat Pubilla
2009”. En els concurs poden participar tots
els compositors nacionals i estrangers, amb
un màxim de dues sardanes. Les composicions han de ser originals, inèdites i es poden
presentar fins al 14 de novembre.

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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Mataró crea l’Innova 360º,
el fòrum del canvi

© MARGA CRUZ

L’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) organitza
dos actes perquè la ciutat mostri la seva capacitat d’innovació: la Nit amb Visió,
el 13 de novembre, i el fòrum Innova 360°, del 13 al 15 de novembre.

Un dels objectius del fòrum Innova 360º és adaptar-se i anticipar-se als nous temps.

L

es noves formes productives que van sorgir amb l’arribada
de les noves tecnologies van fer trontollar les empreses
tradicionals d’arreu. A Mataró, com a d’altres municipis
de les mateixes característiques, va passar el mateix i el teixit
empresarial es va veure obligat a engegar un procés d’adaptació
als nous temps. Aquest canvi ha posat de manifest la necessitat
de formar-se i d’innovar de forma contínua per satisfer al client
amb el producte, servei o activitat que s’ofereix.
En aquesta línia neix l’Innova 360º, un nou concepte d’aproximació de Mataró al fenomen de la innovació. Els dies 13,
14 i 15 de novembre, personalitats rellevants en aquest àmbit
participaran en tallers, conferències i xerrades. L’objectiu és
demostrar que la innovació és present en tots els àmbits, no
només en el tecnològic, i que representa una oportunitat de

modernitzar processos en l’economia, en la cultura, en la participació social i en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, entre d’altres aspectes.

La programació de l’Innova 360º
L’Innova 360° és un fòrum obert a tothom que s’ha dissenyat
per arribar tant a professionals com a la ciutadania en general. Seran tres dies de programació continuada que integrarà
ponències, taules rodones, tallers pràctics, demostracions i
espais d’interrelació. Es tracta de conscienciar a la població
sobre l’oportunitat que ofereix la generació de cultura innovadora per generar un nou espai de relació i d’intercanvi. Mataró
es posiciona d’aquesta manera com a ciutat innovadora amb
ciutadans que tenen idees i propostes renovadores.
9
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L’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró
(IMPEM) impulsa el fòrum Innova 360º, que s’ubicarà
a l’Espai Firal del Parc Central. Aquesta zona constarà de
diversos espais: l’auditori, un plató de mitjans per realitzar
entrevistes i fer la difusió audiovisual, “córners” on de forma
ininterrompuda hi haurà interacció social, creació de xarxes
i de coneixement i els espais pràctic, demo, e-dit, gentic i
TecnoCampus.
Els diferents espais tenen finalitats concretes com la realització de seminaris, tallers i presentacions de petit format a
l’espai pràctic o l’espai demo on el Servei d’Ocupació de
Mataró (SOM) realitzarà sessions de demostració d’eines
digitals i tallers formatius de curta durada. El Grup d’Empreses de Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació de Mataró i Maresme (GENTIC) tindrà una zona on
es faran ponències, anomenada l’espai Gentic. L’espai e-dit
presentarà recursos destinats a l’emprenedoria i la consolidació d’empreses i plataforma de contacte amb altres persones
emprenedores.
L’enginyer industrial Jaume Ferrús serà l’encarregat de donar
el tret de sortida a les conferències de l’auditori. Ferrús va
ocupar el càrrec de director de Televisió de Catalunya durant
7 anys, també va ser el director general de Cablevisión,
director general de Canal Satélite Digital, primera plataforma digital a Espanya, i actualment és un dels directius de
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Mediapro. Un altre dels convidats és José Ramón Jáuregui,
secretari general del Grup Socialista en el Congrés que va
dirigir durant prop de dos anys la Subcomissió pel Foment
de la Responsabilitat Social Corporativa. La consellera de
Treball de la Generalitat de Catalunya, Mar Serna, assistirà
a l’esdeveniment Innova 360° per presentar els programes
innovadors desenvolupats des del Departament de Treball
que fan referència a la conciliació entre la vida laboral i
familiar.
El creador de l’obra “El manual de l’inventor”, Pep Torres,
és un altre dels convidats així com Sara Berbel, que combina
la docència universitària amb el seu càrrec com a directora
general d’Igualtat d’Oportunitats del Departament de Treball
de la Generalitat. Berbel serà l’encarregada de moderar, el
14 de novembre al migdia, una taula de dones empresàries
que han innovat i han aconseguit èxits empresarials.
En el marc del fòrum Innova 360°, la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (SETSI) de la Generalitat organitza la jornada PIMESTIC, dirigida a empresaris
i empresàries per sensibilitzar-los en la implantació de les
noves tecnologies. La jornada se celebrarà divendres dia 14
i comptarà amb la presència del secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat, Jordi
Bosch. Un altre dels actes destacats serà la xerrada sobre el
fenomen dels blogs i la seva implicació en diversos àmbits

© MARGA CRUZ
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L’espai e-dit durant una de les xerrades de l’edició de l’any passat.
com la comunicació, la política, l’ensenyament o l’administració. Entre els participants en aquest acte destaquen el
periodista Saül Gordillo, a més d’autors de diversos blogs
com Oriol Ferran, Josep Barri, Carlos Guadián i Margalida
Capellà. En aquest acte es farà a més la presentació de la
Maresmesfera, una comunitat maresmenca amb diferents
aplicacions a Internet.

La Nit amb Visió: els premis Cre@tic
i la responsabilitat social de les empreses
Coincidint amb l’Innova 360º, el 13 de novembre se celebrarà la Nit amb Visió a la Sala Privat de Mataró. Enguany,
el periodista Manel Fuentes serà el conductor de l’acte. Es
tracta d’una trobada d’empresaris de tots els sectors que es
troben en una nit protagonitzada per l’entrega dels Premis
Cre@tic que arriben a la vuitena edició. L’objectiu d’aquest
reconeixement és promoure la iniciativa empresarial dins
l’àmbit de les noves tecnologies i contribuir al desenvolupament socioeconòmic de Mataró, mitjançant el suport econòmic a nous projectes empresarials.
A la convocatòria d’enguany s’han presentat 15 projectes
empresarials que opten als tres premis, valorats en 6.000,
3.000 i 1.500 euros, respectivament. Els Premis Cre@tic

també incorporen un accèssit al millor projecte de fi de carrera
realitzat a l’Escola Universitària Politècnica de Mataró amb
l’objectiu de promoure l’esperit emprenedor i la cultura de la
innovació entre el col·lectiu universitari. L’accèssit està dotat
en 600 euros i en aquesta edició s’han presentat 11 projectes.
L’IMPEM compta, per a l’organització de l’esdeveniment,
amb la col·laboració dels següents agents: l’Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPM), la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona, ACC1Ó, la Fundació
Tecnocampus, el Pacte Local per a l’Ocupació, el programa
INNOVA de la Politècnica de Catalunya (UPC), l’Associació Gentic, el Grupo Intercom i la Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació.
A banda de l’entrega d’aquests premis, durant la vetllada
l’IMPEM farà un reconeixement a 13 empreses de la ciutat
que han destacat per la seva responsabilitat social organitzativa (RSO). La RSO és la contribució activa i voluntària de
les empreses per millorar i aconseguir un equilibri entre les
dimensions socials, econòmiques i ambientals de la societat.
Enguany, les empreses que rebran la distinció són Fet d’Ara,
Gestoria Barceló, Folgarona, Auto d’Ara, Lola Perruquers,
Nins, Pell Tolrà, Frèsia, Finques Pous, Saterra Joiers, Pastisseria Miracle, Farmafree i Castany.
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Dos grans acords de futur:
Nova Ciutadania i Mataró Marítim

Tots els grups polítics van consensuar un projecte comú per convertir Mataró en una capital marítima i nàutica.

L

a casualitat va fer que dues qüestions claus del mandat
s’abordessin i aprovessin en el Ple d’octubre: la reedició del Pacte per a la Nova Ciutadania ja vigent el
mandat passat i el projecte Mataró Marítim, que pretén convertir la capital del Maresme en el referent nàutic català. La
primera qüestió s’havia de tirar endavant en el Ple de juliol,
però la manca d’acord va fer que es postergués la seva aprovació a passat vacances. Idèntica cosa va ocórrer amb el projecte Mataró Marítim del PPC: el grup municipal de CiU
no veia clars alguns aspectes del seu contingut de manera
que va demanar, en la sessió plenària de setembre, trenta dies
més per estudiar-la. Després de maratonianes negociacions
d’última hora, el Govern, PPC i CiU es van posar d’acord i
la iniciativa va rebre el vistiplau de tots els grups excepte la
CUP, que no obstant es va abstenir i no va votar en contra,
com es presagiava.

En el debat sobre la primera qüestió, cada grup va posar el
seu accent particular a l’acord. Així, Conxita Calvo (ICV) va
reivindicar la voluntat de construir “una ciutat cohesionada
en la seva diversitat”, mentre que Paulí Mojedano del PPC
va recordar que no es poden exercir els drets de la mateixa
manera al país d’origen dels immigrants que a Catalunya. El
document preveu 125 mesures per fer més fàcil l’encaix dels
immigrants a la capital del Maresme que actualment representen el 16% de la població.
En el torn d’intervencions respecte el projecte Mataró Marítim, el líder de PPC, Paulí Mojedano, va mostrar el seu entusiasme assegurant que el del Ple seria recordat com un dia
històric a la ciutat mentre que el cap del grup municipal de
CiU, Joan Mora, va exigir al Govern que es prengui seriosament el projecte. Fins i tot la CUP, tot i manifestar de nou els
13
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seus temors respecte la iniciativa, va anunciar que formarà
part de la comissió que s’ha de crear en els propers 30 dies.
En el que no hi va haver unanimitat va ser respecte el plec
de condicions per escollir l’empresa que explotarà el supermercat de la plaça de Cuba. L’oposició es va negar en rodó
a secundar aquest punt recordant que la proposta arribava
cinc mesos tard i perquè van jutjar excessiva la durada del
contracte a l’arrendatari, que és de 35 anys.
Va ser un Ple amb poca presència de col·lectius veïnals.
Respecte l’estat de degradació que viu el mercat del Pilar,
a la ronda de Leopoldo O’Donnell, la regidora de Benestar Social, Salut i Consum, Carme Esteban, va assegurar
que des de 2003 es treballa en aquesta problemàtica però
també va detallar que el propietari de l’espai és un particular. Una resposta semblant va donar el regidor de Via
Pública, Oriol Batista, als treballadors d’EYSA –que gestiona els aparcaments de la plaça de Granollers i de Tomás
y Valiente- declarats en vaga per un suposat maltractament
per part de l’empresa. Oriol Batista, en qualitat de president
de GINTRA, va anunciar que l’Ajuntament actuarà contra
l’empresa concessionària només si es detecta que incompleix el plec de condicions del contracte.
L’espinosa qüestió de Can Fàbregas va tornar a aparèixer,
per incomoditat del Govern, arran d’una pregunta que va
formular el grup de la CUP sobre els moviments detectats
les darrers setmanes a l’interior de la nau. El regidor d’Urbanisme, Ramon Bassas, va assegurar que el Govern compta
amb el permís del propietari legal de l’espai per dur a terme
aquests treballs.
Una altra picabaralla va tenir lloc entre el regidor responsable de Política Lingüística, Carlos Fernández, i el portaveu de
CiU, Joaquim Fernàndez, arran del possible “overbooking”
al Centre de Normalització Lingüística del Maresme amb
les inscripcions als cursos de català, extrem que el regidor
del Govern va negar (va parlar de 23 persones sense plaça).
Carlos Fernández va rubricar una primera intervenció fent
mofa de l’acció de govern de CiU en aquest àmbit durant el
període que va ostentar el poder a la Generalitat, cosa que
va provocar una airada reacció del regidor nacionalista. La
política del retrovisor –retreure’s les actuacions dels rivals
en altres administracions- va ser un mal colofó a un Ple que,
com poques vegades passa, pot ser que passi a la història.
Joan Salicrú
Cap d’informatius de “Mataró Ràdio”
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Acords de la sessió plenària
del 2 d’octubre
El Ple aprova una proposta sobre l’Àrea de
Rehabilitació del centre històric i l’Eixample
Tots els grups van donar suport a una proposta de resolució presentada per Convergència i Unió que reclamava al Govern de Mataró sol·licitar a la Conselleria de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat la inclusió
de l’Àrea de Rehabilitació Integrada del centre històric i
l’Eixample de Mataró entre els objectius convinguts pel
conveni de col·laboració que signarà amb el Ministeri
d’Habitatge.

Manel Bonany i Albert Calls,
vocals del consell rector de l’IMAC
Els escriptors mataronins Manel Bonany i Albert Calls
van ser nomenats vocals del consell rector del nou Institut Municipal d’Acció Cultura (IMAC) com a persones
de reconegut prestigi en el món de la cultura. La decisió
tanca la constitució de l’òrgan que ha de regir aquest nou
instrument de gestió de la cultura local. Tots els grups de
l’oposició es van abstenir davant la proposta del regidor
de Cultura, Sergi Penedès (ERC). També en l’àmbit de
cultura i amb la mateixa votació, es va aprovar el nomenament dels vocals pendents de la Comissió Assessora
del Nomenclàtor, que són Joan Giménez, Ramon Salicrú,
Nicolau Guanyabens, Roser Trilla i Robert Lleonart. En
aquesta comissió també hi haurà representants del grups
municipals i tècnics de l’Ajuntament.

El Ple aprova canvis relacionats
amb el TecnoCampusMataró (TCM)
El Ple va aprovar dues propostes de la Comissió Municipal Informativa d’Innovació i Presidència relacionades
amb el parc tecnològic TecnoCampusMataró (TCM).
Per un costat, es va aprovar per unanimitat l’extinció del
Patronat Municipal de l’Escola Universitària Politècnica
de Mataró i de l’altra, es va aprovar amb l’abstenció de
la CUP i la resta de vots afirmatius, la cessió d’accions
de l’Ajuntament de la Societat Cetemmsa a la Fundació
Cetemmsa.

mésmataró

Contenció en despesa i esforç inversor
per al pressupost municipal de 2009

© AJUNTAMENT DE MATARÓ

L’Ajuntament ha aprovat un pressupost de 126,6 milions d’euros per a
l’any que ve, uns comptes condicionats per l’escenari econòmic actual que
recomana contenir la despesa i destinar més recursos a temes socials.

E

l Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el passat
30 d’octubre el pressupost municipal per al 2009. Els
comptes generals de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms i empreses municipals arriben a 234,24 milions d’euros, xifra que representa una davallada d’un 11,78%
respecte el pressupost consolidat de 2008.
L’actual escenari econòmic ha condicionat la definició dels
pressupostos, donat que es preveu que l’Ajuntament tingui
l’any que ve menys ingressos procedents dels impostos. En
concret, les previsions apunten a un descens dels ingressos
procedents de la plusvàlua, que grava la transmissió immobiliària, i dels corresponents a la concessió de llicències d’obres
a realitzar a la ciutat. A més, també es preveu un descens
important dels ingressos de capital, sobretot per la davallada

prevista de les subvencions que altres administracions concedeixen a l’Ajuntament per executar obres i altres inversions.
El resultat d’aquestes previsions fan que el pressupost municipal per al 2009 es caracteritzi per una contenció en la despesa, que implicarà un estalvi en determinades partides per,
en canvi, donar prioritat a d’altres. Així, es destinaran més
recursos a temes com l’atenció a les persones dependents, la
millora del transport públic, l’educació, els programes de promoció econòmica i l’increment de la dotació d’agents destinats
a la seguretat ciutadana. Pel que fa els organismes autònoms
de l’Ajuntament, l’únic que registra un descens pressupostari
és l’Institut d’Esports (IE). Es deu a què la inversió en el manteniment de les instal·lacions esportives es passarà a realitzar a
partir de l’any 2009 des del Servei de Manteniment de l’Ajun15

TecnoCampusMataró és la inversió més important.
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Canvis en les ordenances fiscals

La millora de la xarxa de Mataró Bus, una de les prioritats.
tament, d’acord amb el pla de transformació de l’organisme
autònom. Si no es té en compte aquest traspàs, el pressupost de l’IE augmenta en un 2,9%. En canvi, pel que fa a
les empreses municipals hi ha un descens dels pressupostos
de l’empresa que gestiona els aparcaments, GINTRA, i de
l’empresa municipal d’urbanisme, PUMSA; mentre que hi
ha un increment dels pressupostos de les entitats públiques
empresarials Parc TCM i Mataró Audiovisual, per afrontar
la continuació de les obres del parc tecnològic TecnoCampusMataró i a causa de l’ampliació de serveis de Mataró
Audiovisual.

Actuació inversora
L’Ajuntament i els seus organismes i empreses municipals destinaran en conjunt 110,7 milions d’euros a actuació inversora,
xifra que suposa un esforç molt destacat en aquest àmbit. Entre
les inversions més importants que es duran a terme el 2009 hi
ha la continuació de les obres del TecnoCampusMataró (25,8
milions d’euros); la construcció d’habitatge públic (20,5 milions); la construcció d’aparcaments (8,4 milions); centres educatius (5 milions); equipaments esportius (3,6 milions); o la
millora dels equipaments comercials, amb més de 3,5 milions
destinats a la remodelació del mercat de la plaça de Cuba.
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L’increment de la majoria dels tributs municipals se situarà al
mateix nivell que l’Índex de Preus al Consum (IPC). Respecte
als impostos, es baixarà el tipus impositiu de l’Impost de Béns
Immobles (IBI) perquè l’increment global de la quota sigui
del 4,6 %, i no superior. La plusvàlua, l’Impost d’Activitats
Econòmiques (IAE) i l’Impost sobre Construccions, Instal·
lacions i Obres (ICIO) també augmentaran un 4,6%. Com a
novetat, en el cas de l’IAE s’incrementarà la bonificació que
l’Ajuntament aplica a les empreses que, durant l’any anterior,
han ampliat la plantilla de treballadors. Aquesta bonificació
podrà ser de fins a un 50% en relació al nombre de llocs de
treball creats.
Les taxes s’incrementaran globalment en un 4,6%, menys en
el cas d’alguns serveis públics on se supera aquest percentatge
perquè no siguin deficitaris. És el cas de la taxa per la retirada
de vehicles per part de la grua municipal, que passa de 93 a
120 euros. La taxa de la recollida de la brossa domiciliària i
comercial també s’incrementa en un 7%, i la zona blava passa
a costar 0,0226 euros per minut, enlloc dels 0,021 euros actuals. La taxa de cementiris municipals pujarà 0,53 euros.
La tarifa de Mataró Bus també s’incrementarà com a resultat
de la convergència amb el sistema tarifari de l’Autoritat del
Transport Metropolità (ATM). El bitllet senzill passa d’1,30
a 1,35 euros, la targeta de 10 viatges passa de 6,80 a 7,40
euros, i la targeta mensual de 38,9 euros a 48 euros. També
hi haurà canvis respecte al rebut de l’aigua i el clavegueram, que els ciutadans començaran a rebre cada dos mesos
en lloc de cada tres. Respecte a l’aigua, el rebut tindrà un
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Comparativa amb la variació dels impostos per a una família.

Comparativa amb la variació dels impostos per a una empresa.

increment mitjà de 0,79 euros, al qual s’haurà de sumar un
increment mitjà de 0,37 euros de la taxa de clavegueram.

d’urgència d’atenció primària; la disposició de més policies al
carrer (7 agents); l’ampliació i millora dels serveis d’atenció a
la gent gran i a les persones dependents; l’aprovació del projecte execuctiu de la primera fase del Museu de Mataró a Can
Marfà; l’inici de les obres de recuperació de la nau de Can
Gassol per destinar-la a Centre de creació en les arts escèniques; la posada en marxa de la nova xarxa de Mataró Bus; i
el desenvolupament del Pla d’aparcaments amb l’acabament
de 403 places, la continuació de la construcció de 499 més i
l’inici de 999 noves places.

El Programa d’Actuació Municipal
L’aprovació del pressupost municipal per a 2009 permetrà
executar el Programa d’Actuació Municipal (PAM). Aquest
document estableix per a l’any que ve 42 objectius i més de
460 accions a desenvolupar, tots ells agrupats en els tres eixos
del Acord de Govern, que són: la ciutat pensada per a les persones, territori i desenvolupament econòmic i l’Ajuntament al
servei de les persones.

Procés de participació i aprovació definitiva

El PAM i els pressupostos municipals s’han elaborat a partir
d’un primer document de prioritats definit pel Govern municipal que ha servit de marc per al debat en els consells territorials i sectorials, seguint un procés participatiu que ara té
continuïtat. Els consells han presentat 76 propostes, de les
quals s’han acceptat totalment 49 i de manera parcial 17, que
es van incorporar directament a la primera versió del PAM.

Un cop aprovat inicialment el pressupost per part del Ple de
l’Ajuntament, fins al 19 de novembre els ciutadans i entitats
podran presentar les al·legacions que considerin oportunes.
Les aportacions ciutadanes al PAM 2009 i al pressupost es
poden presentar directament mitjançant el web municipal
(www.mataro.cat) omplint un formulari. El document provisional també es pot consultar al web de l’Ajuntament.

Entre les accions que preveu el PAM destaquen l’entrada en
funcionament de nous centres educatius (escola bressol a
Figuera Major, CEIP Montserrat Solà, CEIP Maria Mercè
Marçal i Centre de Formació Tres Roques); l’inici o acabament de 300 nous habitatges; la remodelació de l’equipament
sanitari del Camí del Mig, que inclourà la creació dels serveis

A més, està previst celebrar una audiència pública el 10 de
novembre a les 19 h al Centre Cívic Pla d’en Boet (carrer de
Juan Sebastián Elcano, 6), on també es recolliran les propostes i suggeriments dels assistents. Per últim, es preveu
que el Ple pugui fer l’aprovació definitiva del pressupost el
22 de desembre.
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MATARÓ, 13 DE NOVEMBRE DE 2008
Sala Privat (c. de Francesc Layret, 16 pol. Pla d’en Boet)
Conductor de l’acte Manel Fuentes
Lliurament dels premis Cre@tic
Reconeixement a empreses
amb Responsabilitat Social
Acte amb inscripció prèvia,
INFORMACIÓ
www.mataro.cat
telèfon d’atenció ciutadana 010 (24h)
Places limitades

EMPRENEDORA

•

INNOVADORA

•

AMB TALENT

ENTREVISTA
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“No adormir-se, estar al dia i hores
a l’obrador és la recepta ideal”
Un dels convidats a l’Innova 360º és el pastisser Claudi Uñó, un exemple
d’artesà innovador. Aquest esdeveniment reunirà durant tres dies a experts
i professionals dels diferents sectors empresarials de la ciutat.
Quina importància té la innovació en el sector
de la pastisseria?
“És molt important com en tots els oficis i sectors empresarials. S’ha de treballar per crear un producte diferent del
de la competència i que emocioni al client amb nous gustos
i textures.”

I com s’aconsegueix?

© IRENE CORTIJO

“Hi ha noves tècniques que es poden aplicar i maquinària
nova com per exemple l’embassat al buit que fins fa uns anys
no existia. Les matèries primeres també han millorat i en
una època de crisi com l’actual, els proveïdors busquen nous
elements com ara que hi ha una xocolata amb polifelones
que és beneficiosa per al cor. I després està el treball diari,
abans de fer una nova recepta l’has de provar fins a una
desena de vegades fins obtenir el resultat desitjat. A la pastisseria catalana hi ha innovació des del moment que les fórmules van deixar de ser secretes i des que els professionals
van marxar a l’estranger a veure d’altres formes de treballar.
El no adomir-se, estar al dia i moltes hores a l’obrador és la
recepta ideal.”

Què signifiquen els premis i guardons que ha
rebut durant la seva trajectòria?

CLAUDI UÑÓ HUGUET

Quin creu que ha de ser el paper de les administracions en la millora de la competitivitat?

Aquest creador (Caldes de Montbui, 1968) ha
crescut a l’obrador de la pastisseria mataronina
dels seus pares. Durant la seva trajectòria professional ha rebut nombroses distincions. El darrer
guardó va ser el premi al millor jove artesà alimentari innovador, que atorga el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat
de Catalunya.

“És un reconeixement a la teva feina, un copet a l’esquena
per tirar endavant i saber que vas pel bon camí.”

“L’administració ha de recolzar l’artesà amb l’organització
de cursos especialitzats que ens puguin interessar. També
és important que es facin actes o esdeveniments on puguis
conèixer d’altres professionals del teu sector per compartir
experiències com ara aquesta trobada de l’Innova 360º. La
línia dels darrers anys de potenciar la formació dels joves en
els oficis tradicionals és una bona aposta per superar aquells
anys en els quals semblava que si no estudiaves una carrera,
no tindries futur.”

Uñó aplica la innovació als productes tradicionals.
Una prova és que enguany el turró d’autor, que
realitza amb la col·laboració d’un artista, serà una
peça inspirada en el disseny d’interiors.

19

Les idees de Gaudí. Connexió gratuïta. Lliure accés. Gent com tu.
Noves professions. Programari obert. Xarxa. Amics. Consell.
Orientació. Formació. Feina. Tu. El teu futur. Les teves idees.
Mataró recupera la Nau Gaudí, el primer ediﬁci projectat per
Antoni Gaudí, i el reactiva per unir dos serveis pensats per a tu:
TELECENTRE: PUNT D’ACCÉS A INTERNET: Amb 32 ordinadors, programari lliure i connexió gratuïta
OCUP@CIÓ JOVE: ESPAI D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL: Amb informació i assessorament sobre les
noves sortides professionals i les noves cultures del treball

-

LA NAU GAUDI

CONNECTA
EL TEU FUTU R

C. de la Cooperativa, 47
08302 Mataró
www.mataro.cat
TELECENTRE:
telecentre@ajmataro.cat
OCUP@CIÓ JOVE:
serveiocupacio@ajmataro.cat
Informació: telèfon d’atenció
ciutadana 010* (24h)
*807 117 010 des d’un mòbil o
de fora de Mataró
Preu trucada: ﬁx 0,55 euros +
IVA cada 3 minuts
Mòbil o fora de Mataró:
0,31 euros + IVA cada minut

CONVIU MATARÓ

mésmataró

Mataró tindrà un Manifest pel
Civisme amb valors consensuats
El document es farà públic
al novembre a la Mostra d’entitats.

L

© MARGA CRUZ

a proposta de fer un Manifest pel Civisme que reculli
uns valors i principis consensuats pel major nombre
d’entitats, ciutadans i per l’Administració va sorgir
del Grup de Treball de Civisme que és una de les comissions
del Consell de Ciutat.
Els objectius del Manifest pel Civisme són comptar amb un
seguit de valors i principis que siguin necessaris per aconseguir una bona convivència i qualitat de vida a la ciutat. El
document ha d’orientar les accions municipals, ha de comptar amb la participació i el compromís dels ciutadans i les
associacions, ha de contenir les bases per poder viure junts
en una ciutat agradable, reconeixerà la participació activa i
la bona voluntat de tots i crearà una xarxa cívica amb totes
les adhesions.

© MARGA CRUZ

Totes les propostes es consensuaran i quedaran recollides en
el Manifest pel Civisme que es preveu que estigui redactat al
novembre. Un cop redactat, el Manifest pel Civisme es presentarà oficialment a la Mostra d’entitats (27-30 de novembre). A partir d’aleshores i fins al 9 d’abril de 2009, tothom
podrà adherir-se. Els ciutadans i les entitats que s’hi adhereixin, a més de comprometre’s amb la promoció i observació
dels principis continguts en el manifest, tindran l’opció de
formar part d’una xarxa cívica que té l’objectiu de facilitar
la comunicació amb l’Administració.

© MARGA CRUZ

El Grup de Treball de Civisme és la comissió redactora i
impulsora de la proposta que compta amb la col·laboració i
les aportacions dels consells municipals (Gent Gran, Salut,
Medi Ambient, Solidaritat i Cooperació, Mobilitat, Convivència, Joventut, Igualtat d’oportunitats, Consell Escolar i
Territorials), la Federació d’Associacions de Veïns (FAVM),
el Consell de Ciutat, les associacions, entitats i ciutadans
particulars. A nivell particular, les aportacions es poden fer
a través del web de l’Ajuntament, de les Oficines d’Atenció
Ciutadana i de les associacions representades als consells
municipals i per mitjà del Consell de Ciutat.

1. Tenir un animal a casa comporta adquirir un seguit de responsabilitats.
2. L’Ajuntament endega anualment campanyes informatives per conscienciar
la població sobre diferents aspectes relacionats amb el civisme.
3. Col·laborar en el reciclatge permet disposar d’un entorn més sostenible.
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La 30a Mostra de Cinema, una
finestra als films de nous creadors

© cedides

Abans de la projecció de cada pel·lícula, els espectadors podran veure dos curtmetratges:
un realitzat per alumnes de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPM)
i un dels que participen en la 12a Mostra de Curtmetratges de la ciutat.

D’esquerra a dreta “Estómago”, “Bajo Juárez. La ciudad devorando a sus hijas” i “La clase”.

L

a 30a Mostra de Cinema de Nous Realitzadors s’inaugurarà el 21 de novembre amb el film “La clase” del director francès Laurent Cantet, que va guanyar la Palma
d’Or al Festival de Cinema de Cannes (França). Els espectadors podran veure aquesta pel·lícula centrada en una escola
de París, a mig camí entre la ficció i el documental, abans de
la seva estrena comercial. La programació està formada per 9
pel·lícules entre les quals hi ha “Pas a nivell” del català Pere
Vilà, el film brasiler “Estómago”, “Déjame entrar” de Thomas
Alfredson, “Los próximos pasados” de l’argentina Lorena
Muñoz i el film mexicà “Bajo Juárez. La ciudad devorando a
sus hijas”. El títol que tancarà la 30a Mostra de Cinema serà
“Vals con Bashir”, un film d’animació que s’ha produït entre
França, Israel i Alemanya que explica la vida d’un adolescent
després de la guerra del Líban de 1982.
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Abans de la projecció dels films seleccionats, que es podran
veure del 21 al 30 de novembre, es projectaran dos curts. En
primer lloc, els espectadors podran veure curtmetratges realitzats per estudiants de l’Escola Universitària Politècnica de
Mataró (EUPM) i després creacions participants en la 12a
Mostra de Curtmetratges. Aquests darrers opten a tres premis,
dos atorgats pel jurat i un pel públic. Mitja hora abans de l’inici
de cada sessió, a les 19 i a les 22 h, també es podrà prendre un
cafè al vestíbul on es presentarà cada pel·lícula. El preu de les
entrades és de 5,50 euros i també hi ha la possibilitat d’adquirir
l’abonament per a 5 sessions que té un cost de 17,50 euros.
Com a activitat complementària els dies 24, 25 i 26 de novembre el Foment Mataroní projectarà films relacionats amb els 40
anys del Maig del 68.

mésmataró
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Totes les exposicions són gratuïtes. www.cultura.mataro.cat

Museu de Mataró
El Carreró, 17.

24a exposició de bolets del Maresme

Del 8 al 16 de novembre
Tradicional mostra de bolets que pretén donar conèixer
el món dels fongs, ajudant a entendre’l i respectar-lo, i
d’aquesta manera col·laborar en la seva conservació.

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

Rodalies 2. Mataró: Processos identitaris

Fins al 7 de desembre
Mataró acull el work in progress d’Anna Estany
(Igualada, 1959), amb la participació dels alumnes
de batxillerat artístic de Mataró.

Biblioteca Pública Pompeu Fabra
Pl. d’Occitània, s/n.

Mots amb arrels. Els mots de lloc ens parlen

Del 3 al 29 de novembre
Mots de pobles, rius, muntanyes i racons de tota mena
que vénen de molt antic. Aquesta mostra ens apropa
a les arrels i la riquesa de la nostra llengua.

Espai f

Carrer Nou, 11

L’Aiguatinta (resines)

Fins al 30 de novembre.
Exposició dels alumnes del Taller de Gravat de l’IMAC
(curs 2007-2008), dirigit per Jordi Rosés i Pilar Lloret.
Hi participen: N. Alberch, E. Aliu, E. Arnau, M. Badia,
E. Borràs, M. Brugué, M. Brullet, I. Cabezudo, E. Huertos,
N. Hurtado, C. Julián, D. Llin, M. Llinés, R. Llinés,
M. Montserrat, A. Nuñez, S. Rabassa, M.J. Sánchez
i R. Zorrilla.

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

Menjador
J.A.C. / 1977. El quadern d’homenatge
a Jaume Arenas

Fins al 14 de desembre
Mostra de l’àlbum que un grup d’artistes locals li van
dedicar l’any 1977 a Jaume Arenas, amb motiu de
la celebració dels seus cinquanta anys al món de l’art.

Sala 1
Josep Maria Codina

Fins al 14 de desembre
Mostra d’obres de l’artista mataroní Josep Maria Codina,
dins el cicle “Mirar endins. Interiors”.

Sala 2
Raül Roncero. Interiores por sólo 1,5 euros

Fins al 9 de novembre
Exposició de pintures de l’artista Raül Roncero
(Mataró, 1987) dins el cicle “Mirar endins. Interiors”.

Arena Tarrés

Del 14 de novembre al 14 de desembre
Inauguració divendres 14, a les 20h
Exposició de l’artista Arena Tarrés (Mataró, 1979).

La Galeria
Santi Erill

Fins al 9 de novembre.
Exposició fotogràfica de Santi Erill (Badalona, 1963)
dins el cicle “Mirar endins. Interiors”.

Annegien van Doorm

Del 14 de novembre al 14 de desembre
Inauguració divendres 14, a les 20h
Exposició de la sèrie fotogràfica “Various perspectives
of my room”de l’artista holandesa Annegien van Doorm
(Vlissigen, 1982).

Soterrani
Ca l’Arenas, el llegat d’un pintor

Divendres 21, a les 19.30h
Presentació a càrrec d’Àngela Guerrero
de l’audiovisual que forma part d’una sèrie de reportatges
sobre quatre cases-museu catalanes, les quals havien
estat vivendes d’un artista i ara són fundacions
o institucions públiques..

Exposició de la col·lecció
Més enllà de l’objecte. Un cicle vital
a les col·leccions del Museu de Mataró.

Detall d’una obra de Josep Maria Codina

Fins al 13 de setembre de 2009
Exposició d’objectes i pintures que descriuen el cicle vital
més íntims dels creadors i artistes les obres dels quals
forment part del fons del Museu de Mataró.
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Baron: “El Pressupost de 2009
promou l’ocupació i la competitivitat de
les empreses i l’atenció a les persones”

L

López: “S’activarà el teixit productiu
de la ciutat”

L’alcalde Joan Antoni Baron i la regidora Montse López
van presentar el Pressupost de 2009.

© PSC

L’alcalde creu que és “ajustat perquè té molt en compte la
conjuntura econòmica actual” i que conté pressió fiscal no
apujant-la més de l’IPC”. “És auster”, segueix, “com han
estat sempre els pressupostos de l’Ajuntament de Mataró;
ambiciós, perquè planteja unes inversions molt importants
que superen els 110 milions d’euros, uns 22 milions més
que el 2008, i que es concreten en actuacions en el TecnoCampus, habitatge, aparcaments, escoles, equipaments
esportius, sanitaris i cívics, barris”.

© PSC

’alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, ha ressaltat que el Pressupost i el Programa de l’Ajuntament
per a 2009 és “important perquè estem parlant d’un
pressupost global de 215 milions d’euros” que, en els temps
que corren “posen especial atenció a les polítiques d’ocupació i foment de la competitivitat de les empreses mataronines, a l’atenció a les persones amb més dificultats socials, a
l’habitatge, a l’educació i a la seguretat”.

El TecnoCampus Mataró és la principal inversió
per assegurar el futur de la ciutat.

© PSC

La regidora de Serveis Centrals, Montse López, creu que el
de 2008 “és un pressupost elaborat amb la intenció d’aportar solucions a la situació actual de la ciutat i del nostre
entorn” i que, entre d’altres coses, “pretén d’una banda activar el teixit productiu de la ciutat de manera immediata -ara
que la construcció privada cau, nosaltres generem feina en
aquest àmbit- i després amb noves oportunitats com el tecnoCampus, l’arribada d’El Corte Inglés, etc, i de l’altra,
donar resposta al que la ciutadania necessita en matèria
d’accés a l’habitatge o a l’escola”.
El Pressupost inclou inversions en la renovació dels nostres
barris, com aquest nou Parc del Palau el passat mes d’octubre.

Parlem-ne més

Cada dimecres a les 7 de la tarda, un regidor està per tu
• Dijous 19 de novembre a les 7.30 h del vespre:
Consol Prados a l’Espai Cerdanyola del PSC
Passeig de Ramon Berenguer, 89, de Mataró

Ramon Bassas
Portaveu del Grup Municipal Socialista
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CiU actua amb responsabilitat
i presenta 14 propostes per fer front
a la crisi

26

© ALBERT CANALEJO

C

7. Revisar les funcions i els objectius dels càrrecs eventuals
de confiança del govern i suprimir aquells que no siguin
estrictament necessaris. A més de reduir també en un 5%
l’aportació als grups municipals.
8. Rebaixar en un 25% el pressupost de comunicació. En
el cas del butlletí municipal “mésmataró”, mantenir la seva
edició digital però estudiar un sistema de distribució que
sigui més econòmic.
9. Rebaixar també un 25% en les partides de protocol i relacionats.
10. Reduir en un 5% , respecte el 2008, totes les subvencions relacionades amb l’activitat lúdica (festes).
11. Revisar els lloguers a càrrec de l’Ajuntament i estudiar
fórmules de reutilització dels espais.
12. Congelació de tots els impostos. Les taxes i preus públics
no tindran, en cap cas, un augment superior a l’IPC. Així
incentivarem l’activitat econòmica i l’ajuda a les famílies
mataronines.
13. El pressupost consolidat de l’Ajuntament no tindrà un
increment respecte el més baix entre l’aprovat o liquidat de
l’exercici actual.
14. Creació d’una Comissió, de la qual en formaran part
tots els grups municipals, per estudiar una eventual reducció dràstica de les inversions previstes en el cas que alguna
de les actuacions urbanístiques que en aquest moment tenen
programes l’Ajuntament i/o l’empresa
municipal PUMSA, per qualsevol
motiu, no es poguessin realitzar i conseqüentment es reduïssin els ingressos.
Carolina Soler i Soto
Regidora del Grup Municipal de CiU

© CiU

iU es mostra preocupada per la crisi econòmica
que afecta al conjunt del país i és conscient que, no
només afecta a les administracions i a les empreses,
sinó també als ciutadans i a les seves butxaques. En el Ple
de juliol, ja vam mostrar aquesta preocupació demanant
al Govern de Mataró quines mesures preveia aportar per
fer front a la crisi econòmica. La resposta va ser molt poc
definida, per no dir, gens. Des de llavors ja són vàries les
administracions, tant d’àmbit autonòmic com estatal, que
van aplicant un seguit de mesures per intentar pal·liar els
efectes de la crisi econòmicofinancera. Des de CiU, creiem
que ara és el moment per fer propostes i pactar criteris. És
per aquest motiu que el grup de CiU amb en Joan Mora al
capdavant s’ha posat a treballar i ha pres la iniciativa de
presentar a la resta de formacions polítiques un paquet de
propostes, tot això, perquè entenem que la responsabilitat
és de tots i hem d’estar preparats en el cas que s’agreugés
encara més la situació econòmica. Creiem que cal:
1. Preparar un estudi amb les prioritats per a l’any vinent,
amb una proposta de reducció de la despesa en totes aquelles partides que no siguin necessàries per al seu normal
funcionament i una segona proposta en cas d’emergència,
per no complir-se les previsions en els ingressos.
2. Una reducció dràstica del nombre d’estudis encarregats
i en el cas de què siguin necessaris, que els portin a terme
els serveis de l’Ajuntament.
3. Realitzar canvis en l’organització municipal, aconseguint
així una reducció del nombre d’àrees i agrupant departaments de forma que siguin menys els regidors del govern
amb dedicació exclusiva.
4. Prioritzar la inversió pública de la ciutat només a aquells
projectes que aportin desenvolupament econòmic i prosperitat a la ciutadania.
5. Prioritzar també les accions dins els àmbits d’atenció a
les persones, en especial amb la Llei de la Dependència i
els Serveis Socials, sense crear falses expectatives i aclarir
en tot moment quina és la disponibilitat financera.
6. El 2009 es congelaran els sous de tots els regidors i s’aplicaran rebaixes en els membres del Consistori que percebin
retribucions addicionals per responsabilitats derivades del
càrrec de regidor.

mésmataró
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Els pressupostos 2009:
velles idees, cap novetat
La capacitat de somiar és condició indispensable per assolir grans objectius, i la nostra fe en Mataró és il·limitada.
Fe en la seva societat civil, no en l’Administració. Societat
civil que malauradament està adormida i desmoralitzada.
Una de les crítiques més contundents que es poden fer als
governs que hem tingut en aquests anys anteriors és que,
de forma conscient o no, han desarmat la societat civil,
li han tret capacitat de decisió i iniciativa. Quatre idees
essencials que al meu entendre haurien de ser l’eix de
l’actuació municipal per a l’any vinent:
En primer lloc caldria definir amb exactitud un model
realista i desitjable de ciutat a desenvolupar sobre la base
de la dinàmica social, cultural i econòmica de la ciutat.
Segon, crear condicions perquè es generi la dinàmica urbana desitjada, la qual cosa molt probablement hauria de
traduir-se, almenys en moltes ciutats espanyoles, en una
simplificació i adaptació de la legislació cap a una concepció estratègica de l’urbanisme.
Tercer, la reorganització de l’Administració local per ferla més capaç d’assumir i gestionar els grans reptes que tenim per davant. I menys costosa. Augmentar el seu paper
generador d’oportunitats.
Quart, preservació i sobretot la revitalització dels espais
públics urbans com elements fonamentals de la vida de la
ciutat, fent-los sobretot més segurs, acollidors, dinàmics
i atractius.

© PPC

E

n l’inici de l’actual mandat vaig dir que si per
alguna cosa s’haurien de caracteritzar aquests
quatre anys és per la capacitat que tinguéssim
els polítics locals d’arribar a acords en les grans qüestions que ens esperen i en la decisió de tirar-les endavant
plegats.
En l’actual situació, i alhora de fer uns pressupostos per
al 2009 que seran decisius per al futur, els membres del
govern podien, o fer-ho sols, i seguir actuant com fins ara,
amb les mateixes polítiques que ens asseguren els mateixos resultats. O escollir una nova forma de fer política,
escoltant a les persones i tenint-les com a centre, canviant
el fatalisme i la resignació per ambició i entusiasme. La
gent sospira de forma clamorosa per una nova forma de
governar, unint idees, pensant en resoldre els problemes
reals de la gent i sobretot, pensant en quin és el futur que
volem per als mataronins.
Malauradament, el Govern ha optat per la primera via. Estem davant uns pressupostos que, contra el que és aconsellable, es presenten com un fet consumat.
No és que no sigui legítim. Els pressupostos expressen la
política del Govern i aquest té tota la legitimitat per fer
el que li sembli. En una situació tan difícil com l’actual
han comès l’error de no buscar un consens ampli sobre les polítiques a seguir en bé de la nostra ciutat. Ho
és perquè, en les circumstàncies que travessem, importa
molt encertar en el fons, però no menys en la forma. A
la ciutat li hem de donar confiança. Probablement el
valor més necessari en l’actual moment per donar impuls
d’una vegada a Mataró. I és clar que la millor manera de
fer-ho seria traslladar la sensació que caminem darrera
objectius comuns, i donant una imatge d’unió, de voluntat
i de compromís. Hi ha una cosa important. Estem en el
segle de les ciutats, i seran les ciutats d’avantguarda les
que faran possible el benestar i la connexió dels ciutadans
amb el món. És a dir, que estem en l’era de les ciutats
intel·ligents, i només aquelles que siguin capaces de crear
aquests àmbits d’actuació i d’interrelació intel·ligent tindran el futur assegurat.
En el PPC hem demostrat que tenim idees. S’ha dit fins i
tot que massa ambicioses. No ens sentim ofesos per això.

Paulí Mojedano Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC
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Posar-nos d’acord, mostra
de responsabilitat i maduresa

C

ada cop és més freqüent fer referència al concepte de
nova ciutadania. En si mateix, aquesta voluntat de
trobar semànticament una expressió que assenyali al
conjunt social i que no segregui, que no diferenciï amb nom
específic a uns determinats col·lectius per sobre d’altres, és
ja una declaració d’intencions.
A Mataró, totes les forces polítiques de la ciutat acabem
d’aprovar un Pacte sobre les polítiques d’immigració i d’integració. Això implica que, malgrat els diferents plantejaments ideològics de cadascun dels partits, hem acceptat per
segona vegada unes regles de joc comunes, unes actuacions
conjuntes que considerem valuoses per construir la vida a
la ciutat.
Som una ciutat on arriben nous ciutadans que busquen feina
i una vida millor per a les seves famílies i per a ells mateixos, i és determinant com la ciutat aculli aquestes persones
des del barri, des de l’escola, des de les relacions laborals
i des de les activitats de lleure. Vénen a treballar perquè
han anat trobant feina, perquè som una societat benestant,
perquè creuen que aquí trobaran unes oportunitats per viure
que no tenen en els seus països d’origen.
Inicialment tots els migrants estan en situació de fragilitat
social, tan econòmicament con emocional. Són vulnerables, i en els primers temps s’arrapen a les seves costums i
a les seves cultures encara més que en el seu propi país, per
això és de la màxima importància el procés d’acollida que
la ciutat estableixi.

Aquest Pacte preveu accions molt diverses i adreçades a
tothom, però també preveu accions específiques per a col·
lectius concrets com els joves i les dones, perquè d’una
banda són grups especialment receptius als canvis, perquè
són una via d’entrada a l’entorn familiar i una aposta de futur.
Davant d’una persona ben formada, que és competent en la
seva vida laboral, ningú no té en compte el seu lloc d’origen.
Allò realment important és la qualitat del seu treball. Per
tant, la formació de tots els i les joves de la ciutat, vinguin
d’on vinguin, és un gran repte que hem de guanyar.
Des d’Iniciativa Verds i Esquerra Unida sabem que són
encara molts els aspectes que s’han de resoldre entorn del
tema de les migracions, especialment pel que fa referència
al control de la immigració “il·legal”, el reconeixement del
dret a vot, i la regulació de les migracions en sentit ampli,
tot i que aquesta no és actualment una competència de la
Generalitat i menys d’un ajuntament.
Per acabar, voldríem valorar l’esforç realitzat per totes les
i els representants polítics per alçar la mirada cap a uns
objectius comuns i arribar al compromís d’aquest Pacte, que
marcarà per tres anys uns objectius que ens permetin fer de
la vida en un context divers, una vida més rica i amb noves
oportunitats per a tots.

Tenim un objectiu conjunt: viure plegats en la diversitat,
acceptant les diferències com a enriquidores, però combatent ferotgement les desigualtats i fent real la igualtat
d’oportunitats. Hem de construir aquesta nova ciutadania,
diversa i respectuosa que comparteix els mateixos drets i
obligacions.

En aquest aspecte hem d’aprendre a fer pedagogia social.
Viure plegats costa, i encara costa més quan són col·lectius
diversos i amb diferents patrons culturals.
Però això no es pot justificar de cap manera la segregació,
perquè en el fons és simplement una manifestació de la por
d’uns col·lectius envers els altres.
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I com que és en el dia a dia on es construeix aquesta nova
ciutadania, amb el veïnatge i la relació propera, és en aquest
espai on de vegades s’instal·la la desconfiança, el rebuig i
la xenofòbia.
Conxita Calvo Lomero
Regidora del grup municipal d’ICV-EUiA
La Riera 48, 2n pis -08301 Mataró. Tel. 937582104 / icv-euia@ajmataro.cat

Espai Valerià Pujol. Carrer de Sant Joaquim 30 – 08302 Mataró. Tel. 93 799 77 27

mataro@iniciativa.cat www.iniciativa.cat/mataro

euiamataro@gmail.com www.euiamataro.blogspot.com
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Millorant la ciutat, millorant els barris

S

om ja a novembre, pocs dies després del sabre de
la diada de Sant Simó.

L’oficina de la Llei de barris a Rocafonda - el Palau - l’Escorxador ajudarà sens dubte a millorar la coordinació dels
projectes de millora des barris: millora de l’espai públic,
rehabilitació d’edificis (façanes i ascensors) i construcció
d’equipaments.

Francesc Teixidó i Pont
Cap del Grup Municipal d’Esquerra

© MARGA CRUZ

Una ermita que és passat i present, mariners i pagesos.
Situada al peu de les Cinc Sènies, que tornaran a esdevenir
altra vegada riquesa de futur, agrícola i també com a parc
de lleure per a tothom.
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Crisi?
Que la paguin els rics i els bancs!

Aquest és el discurs dominant que ara proposen els capitalistes. No tenen cap intenció de qüestionar les limitacions
de l’actual model de creixement, condicionat per evidències com el canvi climàtic, la pobresa extrema de més de la
meitat de la població mundial i l’esgotament dels recursos
naturals, particularment de les energies fòssils (la pugna
pel petroli i el gas explica bona part de les guerres actuals).
Els qui han especulat amb els nostres drets bàsics (dret a
l’habitatge, a l’educació, a la sanitat, al treball digne) no
estan disposats a reduir la seva taxa de beneficis i per això,
escudats en uns partits polítics, uns mitjans de comunicació
i un entramat institucional finançats per caixes i bancs, ens
imposen una falsa solució: embutxacar-se el diner públic,
incrementar l’explotació (jornada de 65 hores setmanals)
i l’exclusió de la població immigrada per tal de disposar
d’una bossa de treballadors i treballadores de reserva que
pressionin a la baixa les condicions del mercat de treball.
Això no és cap solució, això és un nyap que pagarem els
treballadors i les treballadores.
Per aquest motiu, des de la CUP vàrem impulsar la resolució contra la Directiva europea de treball (65 hores) i
vàrem donar suport a la resolució de rebuig de la Directiva europea de Retorn. I, recentment, hem participat, junt
amb sindicats i col·lectius d’immigrants, en la creació de
la Plataforma Unitària del Maresme contra les Directives Europees de les 65 hores i de Retorn, amb la intenció
d’afavorir la sensibilització i la mobilització ciutadana.
D’altra banda, davant de diverses votacions d’endeutament i d’urbanisme, hem defensat que Mataró no hauria d’hipotecar-se més en projectes de creixement urbanístic que van ser pensats per uns polítics i uns promotors que creien que això era Marbella. La situació
és greu, perquè ens han trinxat part del territori (zona
del Rengle o Vallveric), estan jugant amb el patrimoni arquitectònic (cas de Can Fàbregas) o s’han saltat
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la normativa (cas del gratacels de la ronda Barceló). Els
antics beneficis de PUMSA no van revertir socialment
i van alimentar un creixement especulatiu, que mentre s’inflava donava uns ingressos a les arques municipals que avui, quan ja s’han evaporat, fan més visible el
finançament paupèrrim dels ajuntaments del nostre país.
L’aposta pel turisme, el Tecnocampus o El Corte Inglés
han posat en evidència per a qui treballa el nostre govern
municipal. Mentrestant, nosaltres patim una realitat marcada per les privatitzacions i externalitzacions de serveis públics, el dèficit endèmic d’equipaments, la pèrdua progressiva de poder adquisitiu (les famílies treballadores estan
majoritàriament hipotecades per un pis i viuen pendents de
l’Euribor), l’atur i la precarietat, la impossibilitat de conciliar vida familiar i treball, el tancament i deslocalització d’empreses (destrucció del teixit productiu autòcton).
Per dibuixar alternatives al sistema cal partir de la base
i, per això, l’acció municipal de l’esquerra independentista només té sentit si serveix per articular una xarxa
de complicitats amb el teixit associatiu i la gent sensible de la nostra ciutat. Des de la CUP no tenim “la solució”, però sí que som conscients que res no canviarà
si no ens belluguem. Per això considerem que és urgent
recuperar la participació i la mobilització popular.

Juli Cuéllar
Membre de l’Assemblea de la CUP
www.cup.cat/mataro
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A

ra ens diuen que “Tots hem tingut una part dels
pastís i tots en som responsables, i, per tant, que
ara tots hem de buscar solucions.”
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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

- Institut Municippal d’Acció Cultural. C. de Sant Josep, 9.
		 Tel. 93 758 23 61
- Institut 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. Via Sèrgia, s/n. 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
Maresmedigital TV. Canal 24 TDT/MUX-4.
ALTRES ADRECES
C. de Juan Sebastián Elcano, 6. Tel. 93 693 13 20
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.grup-pumsa.cat
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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