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La nova fàbrica de Mataró
Joan Antoni Baron i Espinar

| Alcalde de Mataró

A

l’entrada de l’edifici del TecnoCampus es pot veure l’escultura “Inici de vol” de l’artista mataroní Perecoll. Tot
un símbol del que volem sigui aquest parc científic que
acabem d’inaugurar: l’inici d’un llarg vol de progrés econòmic
i social per a Mataró.
La ciutat ha superat el seu llarg i fructífer passat manufacturer
i ens trobem doncs davant un moment d’inflexió de l’economia
de la ciutat, amb la innovació com a autèntic motor del teixit
econòmic i impregnant tots els sectors, des dels més madurs
fins als més punters. El TecnoCampus és la nova Via Europa i
la nova fàbrica de Mataró.

El TecnoCampus va néixer amb vocació estrictament mataronina
i avui es projecta sòlidament com a palanca de canvi de l’economia de la ciutat i de la comarca. Mataró vol ser una ciutat territorialment metropolitana i capital d’un territori, urbanísticament
compacta, econòmicament innovadora, mediambientalment
sostenible i socialment cohesionada. Una ciutat que es projecta decidida a guanyar el seu futur econòmic i social. Que no es
conforma i que vol decidir el seu futur. Amb els mateixos actius

i valors que ens han caracteritzat al llarg dels segles: el talent, la
creativitat i el treball esforçat dels mataronins i mataronines.
Per això, quan inaugurem el TecnoCampus, ens marquen noves
fites en el camí constant de guanyar el futur. No volem renunciar
a la nostra tradició industrial, som cada vegada més una ciutat de
serveis a les persones i a les empreses i volem posar a treballar els
intangibles que aquesta ciutat també té. Si primer va ser l’urbanisme, després la innovació que representa el TecnoCampus, ara
ha arribat el moment del comerç i del medi ambient. Del comerç
amb els diferents formats que ja tenim, amb una clara aposta pel
comerç urbà que articula la ciutat i amb la ferma voluntat, una vegada es vencin totes les resistències que estem trobat, de fer venir
El Corte Inglés a Mataró. Del medi ambient amb dues apostes
estratègiques per desenvolupar: els espais agrícoles i forestals i el
mar. Som una ciutat mediterrània i volem viure plenament aquesta condició amb totes les oportunitats que això significa.
La diversificació de l’economia, la innovació com a element diferenciador, la formació com a base imprescindible, el talent, la
creativitat i el treball com a característiques pròpies de la ciutat.
Aquests són els elements sobre els que podem construir el futur
de la nostra ciutat. El futur de Mataró.
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El desenvolupament urbanístic
de l’Eix Herrera es farà a dues velocitats
El Ple municipal va aprovar provisionalment el 2 de setem-
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bre la modificació del Pla General a l’àmbit de l’Eix Herrera. El sector s’ha dividit en dos polígons d’actuació que es
desenvoluparan a ritmes diferents. En una primera fase es
preveu urbanitzar les tres illes situades entre la plaça de Joan
Fiveller i el carrer de Francisco Pacheco, on s’ubicarà l’Escola Joan Coromines (1). Els sòls situats al costat del recinte
de l’Escorxador i de la futura biblioteca Antoni Comas, amb
petites empreses en funcionament, es transformaran en una
fase posterior i a iniciativa dels propietaris (2). A més de
l’escola, el nou planejament preveu eixamplar els carrers de
Francisco Herrera i de Francisco Pacheco per crear un eix
cívic fins al Centre, perllongar el carrer d’Antoni Viladomat
i edificar 313 habitatges amb locals en planta baixa.

La “Quinzena cooperactiva” mostra a la
ciutat el present i el futur cooperatiu
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Entre
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Resultats de Mataró obtinguts en
les diferents àrees de transparència

2010

Transparència global

98,8
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Informació sobre la corporació

94,7

Relacions amb els ciutadans i la societat

100

Transparència econòmicofinancera

100

Transparència a les contractacions de serveis

100

Transparència en matèries d’urbanisme i obres públiques 100
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1. Proposta de planejament a l’Eix Hererra, on ja han començat els primers
enderrocs a càrrec d’un dels propietaris.
2. Les activitats amb motiu de la “Quinzena cooperactiva” van tenir lloc al
carrer Nou, 27.
3. L’Ajuntament ha obtingut una puntuació d’excel·lent a les dues edicions
de l’estudi de transparència.
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el 27 de setembre i el 8 d’octubre Mataró va ser
punt de trobada de l’economia cooperativa, que genera a la
ciutat 1.400 llocs de treball. La “Quinzena cooperactiva”
va incloure una exposició sobre els orígens internacionals
i nacionals del cooperativisme, que va tenir més de 400
visitants, una mostra informativa sobre les possibles línies
de finançament de nous projectes i altres activitats per
difondre els avantatges del cooperativisme. La quinzena,
impulsada per l’Institut Municipal de Promoció Econòmica, forma part del Pla de Dinamització de l’Economia
Cooperativa 2010-2013.

Mataró manté la segona millor puntuació
entre els ajuntaments més transparents
Amb una nota d’excel·lent, Mataró empata amb Alcobendas
i manté la segona millor puntuació de l’informe anual sobre
la transparència dels 110 ajuntaments més grans d’Espanya, confeccionat per l’ONG Transparencia Internacional.
Mataró aconsegueix una puntuació global de 98,8 punts
sobre 100 i millora així la qualificació del 2009, quan va
obtenir 97,5 punts. A la primera posició, amb 100 punts,
hi ha Bilbao, Gijón, Ponferrada, Puerto de Santa María,
Sabadell i Sant Cugat del Vallès. Mataró obté la puntuació
màxima a quatre de les cinc àrees estudiades: relacions amb
els ciutadans i la societat, econòmicofinancera, contractacions de serveis i urbanisme i obres públiques.
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L’oferta de formació professional es
diversifica amb nous cicles i més places
guns dels cicles formatius de grau mig que s’hi imparteixen
i ha diversificat l’oferta amb la creació de noves titulacions.
En concret, s’ha incrementat un grup en el cicle de Manteniment de vehicles autopropulsats que es cursa a l’Institut
Miquel Biada i un altre al cicle de Cures auxiliars d’Infermeria de l’Institut Alexandre Satorras. En aquest darrer
centre s’ha creat un cicle nou d’Emergències Sanitàries i
a l’Institut Josep Puig i Cadafalch s’ha posat en marxa un
altre d’Atenció sociosanitària. La Taula de coordinació de
la formació professional a Mataró, que integra els agents
educatius, socials i econòmics que operen a l’entorn local,
articula l’oferta de formació per al treball d’acord a les
necessitats i oportunitats que s’hi detecten.
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Mataró ha augmentat aquest curs el nombre de places d’al-
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El nombre de delictes i faltes coneguts a la ciutat de gener a
juny de 2010 va baixar un 3,31 % respecte el mateix període
de l’any passat. Els delictes contra el patrimoni van experimentar un descens del 5,6 %, i en concret van disminuir un
7,17 % els robatoris a l’interior de vehicles. Així mateix, els
furts van baixar un 18,61% i els robatoris amb força un 3,26
%. Els delictes contra les persones van disminuir un 16,06 %,
tot i que els robatoris amb violència i/o intimidació van augmentar un 3,86 % respecte el primer semestre de 2009. Pel
que fa a la seguretat viària, continua la tendència favorable
amb una reducció dels accidents d’un 19,1 %.
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Els delictes i les faltes baixen al primer
semestre de 2010 a la ciutat

L’Ajuntament cedeix els terrenys per
construir tres nous centres educatius
El Ple municipal va aprovar al setembre la cessió gratuïta a

la Generalitat de Catalunya dels terrenys on el Departament
d’Educació ha de construir tres nous equipaments educatius
per a la ciutat: l’Escola Marta Mata, l’escola-institut prevista
a la ronda de Rafael Estrany i un altre centre de primària
que s’ubicarà entre les instal·lacions de l’Escola Salesians i
la ronda de Ramon Turró. Dels tres centres, només l’Escola
Marta Mata funciona ja en una ubicació provisional (a l’Escola Antonio Machado). El nou edifici es construirà entre la
carretera de Cirera, el carrer d’Aristòtil, la zona verda prevista davant del Tanatori i el parc que es crearà en paral·lel
a la carretera de Cirera.

1. Alumnes del nou cicle de Manteniment de vehicles autopropulsats, a
l’Institut Miquel Biada.
2. Dos agents de la Policia Local patrullant a peu pel mercat setmanal de
Pla d’en Boet.
3. Els terrenys on es construirà l’Escola Marta Mata ocupen una superfície
de 7.869 m2.
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Finalitat de l’endeutament previst per al 2010
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11.591.134,20 €
Biblioteca Pública Antoni Comas
Llei de barris de Cerdanyola i Rocafonda
Equips de neteja
Urbanització de La Llàntia
Estadi Municipal d’Atletisme

Compra Nau Cabot i Barba
Compra Casal avis Havana
Ampliació de capital a PUMSA
Altres

1

L’Ajuntament avança les operacions
d’endeutament previstes per al 2011
Amb motiu del Reial Decret de mesures extraordinàries per

reduir el dèficit públic, que limita als ajuntaments la possibilitat de demanar crèdits al 2011, l’Ajuntament va aprovar al
juliol en un Ple extraordinari una modificació de crèdit per
avançar a l’actual exercici les operacions d’endeutament previstes per al 2011. D’aquesta manera es pretén fer front a les
inversions que ja estaven programades i millorar la situació
financera de PUMSA amb l’objectiu de seguir treballant per
les apostes estratègiques de la ciutat. En concret, es demanen
crèdits per un valor d’11,59 milions d’euros, dels quals 4 es
destinaran a ampliar capital de PUMSA i la resta a inversions
com la urbanització de La Llàntia o les obres de la Biblioteca
Pública Antoni Comas.

Quatre entitats s’instal·len al nou
edifici d’equipament de La Llàntia
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Les entitats Asociación Cultural Andaluza Hermandad la

Armonía, Peña Bética de Mataró, Hermandad Nuestra Señora
del Rocío i Casa Cultural Sabor Andaluz ja han estrenat els
nous espais que els ha llogat l’empresa municipal PUMSA
al nou edifici d’equipament de La Llàntia. L’edifici, sota la
nova pista poliesportiva, comptava inicialment amb un espai
de 1.156 m2 que s’ha dividit en quatre locals independents i
s’ha condicionat mitjançant els ajuts del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL), amb un cost de prop de 800.000 €.
Les entitats han realitzat les obres d’adaptació de cada espai
a les seves necessitats.
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El Servei de Mediació Ciutadana atén
252 casos de gener a agost
La consellera de Justícia de la Generalitat, Montserrat Tura,

3

1. El crèdit demanat redueix en 1 milió d’euros l’endeutament que preveia
per al 2011 el Pla de sanejament de l’Ajuntament.
2. Els nous locals d’equipament de La Llàntia es van inaugurar a principis
d’octubre.
3. L’alcalde i la consellera durant la visita al Servei de Mediació Ciutadana,
situat a l’avinguda de Lluís Companys, 21.
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va visitar al setembre el Servei de Mediació Ciutadana de
l’Ajuntament. Aquest servei, que funciona des de 2002, té
com a finalitat ajudar a resoldre i prevenir conflictes veïnals
o familiars mitjançant el diàleg. De gener a agost s’han atès
252 casos, 73 dels quals són expedients anteriors al 2010.
L’Ajuntament, la Generalitat i el Col·legi d’Advocats de
Mataró van signar al juny un conveni per impulsar i difondre
la mediació com a mètode de resolució de conflictes. Un dels
punts de l’acord, impulsat pel Centre de Mediació de Dret
Privat de Catalunya, preveu que el servei municipal intercanviarà experiències amb el Servei d’Orientació a la Mediació
del Col·legi d’Advocats.

mésmataró
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Els camps de futbol de Cerdanyola i
de La Llàntia estrenen gespa artificial
Futbol del Camí del Mig, a Cerdanyola, va tenir lloc el 25
de setembre. Els treballs han consistit en substituir la gespa
antiga per una d’última generació, el canvi de la xarxa de
reg i la instal·lació d’un joc de porteries fixes per a futbol
11 adaptades també per a la pràctica del rugbi. El cost ha
estat de 261.150,8 €. Utilitzen el camp del Camí del Mig 8
entitats amb 36 equips diferents de 3 esports (futbol, rugbi
i beisbol). Pel que fa al camp de La Llàntia, s’ha substituït
el sauló per gespa artificial i s’han fet altres actuacions de
millora. El 29 d’octubre es van inaugurar les obres, que han
costat més de 500.000 €. Utilitzen aquest camp 4 entitats
amb 16 equips de futbol. Les dues actuacions formen part
del “Pla Verd” inclòs al Pacte pel Futbol i han estat finançades pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat
Local (FEOSL).
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La inauguració de la nova gespa del Camp Municipal de

2
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Un cop enllestides les obres d’adequació finançades
pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local
(FEOSL), l’11 de novembre es va inaugurar la primera de les
quatre exposicions programades a la Nau Gaudí com a seu
provisional de la Col·lecció Bassat. Art Contemporani de
Catalunya. En concret s’exposen 79 obres realitzades per 21
artistes entre el 1947 i el 1969, com Modest Cuixart, Antoni
Tàpies, Joaquim Torres García, Àngel Jové, Joan Miró,
Pablo Picasso i Albert Ràfols-Cassamada, entre d’altres. La
resta d’exposicions, de periodicitat semestral, mostraran les
peces més significatives de la col·lecció de les dècades dels
70, 80 i fins a l’actualitat.

3

© MARGA CRUZ

La Nau Gaudí exposa la primera
mostra de la Col·lecció Bassat

La Casa d’Oficis TecnOficis Mataró
formarà 40 joves en noves tecnologies
L’Institut

Municipal de Promoció Econòmica de Mataró
i la Nau Minguell acullen aquest nou programa de formació teòrica i pràctica d’un any de durada. La Casa d’Oficis
TecnOficis formarà en l’àmbit de les noves tecnologies 40
joves desocupats, d’entre 16 i 24 anys, que després hauran
d’aplicar els coneixements apresos amb un contracte de pràctiques de 800 hores, desenvolupant tasques en entitats i institucions de la ciutat. L’objectiu és afavorir la inserció dels
joves en el mercat laboral.

			
1. La nova gespa del Camp Municipal del Camí del Mig, igual que la del
1. L’IMPEM treballa per potenciar el sector de l’hostaleria i el turisme de la ciutat
camp de La Llàntia, té millor resistència a les variacions climatològiques.
així com el comerç.
2. La
La majoria
Nau Gaudí
habilitat persón
exposar
obresded’art
amb plafons
desmun2.
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pública o elements del mobiliari urbà.
3. ALalaCasa
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està cofinançada
3.
imatge,
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la llista pel
d’unServei
centred’Ocupació
escolar dede
la ciutat.
Catalunya, el Fons Social Europeu i l’IMPEM.
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Tres Roques i Can Noè acreditats
com a centres ACTIC

L’Ajuntament aporta 8.600 € a la campanya
humanitària al Pakistan

L’IMPEM crearà un portal per potenciar
l’ocupació dels locals comercials buits

Ambdós centres de formació han estat
homologats per la Generalitat de Catalunya per
poder expedir la certificació que acredita les
competències digitals (ACTIC). Per obtenir-la
cal superar una prova pràctica que demostra
les capacitats i els coneixements, habilitats
i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la
informació. El certificat és vàlid en processos selectius de qualsevol empresa privada
o pública. Existeixen tres nivells, però de
moment no es pot obtenir el nivell avançat,
únicament el bàsic i el mitjà. Fins ara al
Maresme només Calella i Arenys de Mar
oferien la possibilitat d’obtenir l’ACTIC.

Els diners van anar destinats a la campanya
d’emergència en resposta a les devastadores
inundacions sofertes en aquell país durant el
mes d’agost. L’Ajuntament es va sumar així
a la crida que el Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament va fer a les institucions.
Tal i com estipula el conveni col·lectiu del
personal laboral i els acords de condicions de
treball dels funcionaris de l’Ajuntament, els
8.600 € de l’aportació van sorgir de la quantitat descomptada al personal que va fer vaga el
passat 8 de juny.

L’acord es va concretar amb la signatura d’un
conveni amb diverses immobiliàries i associacions de la ciutat segons el qual l’IMPEM
crearà una plataforma virtual que permetrà
localitzar locals comercials disponibles a la
ciutat per facilitar-ne la seva ocupació. Les
immobiliàries s’encarregaran de mantenir
actualitzat el llistat de locals i de la gestió
dels immobles. L’aplicatiu formarà part d’un
portal temàtic dedicat a potenciar el comerç
de Mataró que incorporarà altres eines adreçades a potenciar i diforndre el comerç de la
ciutat. El futur portal està previst que es posi
en marxa a finals de 2010 i serà acccessible
des del domini aparadormataro.cat.

Mataró estrena dos semàfors i dues
bandes lluminoses davant la Renfe
S’ubiquen al pas de vianants que hi ha davant
de l’estació. Un lloc que diàriament suporta
una gran afluència de vianants i de vehicles, i
en el qual és habitual que es produeixin imprudències motivades per la necessitat d’algunes
persones d’agafar el tren. Per combatre això
i millorar la seguretat, s’hi han instal·lat dos
semàfors que incorporen un comptador. Això
permet als vianants saber quants segons resten
per poder creuar el carrer. A més, s’han incorporat a la vorera dues bandes que s’il·luminen
del color del semàfor, segons estigui verd o
vermell. Mataró és la segona ciutat catalana,
amb Terrassa, que disposa d’aquests semàfors.
La presentació va coincidir amb la Setmana
mesmataro_continua180x105.pdf
2
de la Mobilitat
Sostenible i Segura.
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Els proveïdors de l’Ajuntament podran
cobrar abans les factures
Això és possible gràcies a la implantació d’un
sistema de gestió del pagament, anomenat
“confirming”, com a resultat de l’acord signat
entre l’Ajuntament i tres entitats bancàries.
Els bancs podran ara avançar el cobrament de
les factures als proveïdors de l’Ajuntament i
dels organismes autònoms que s’hi acullin al
“confirming”. El termini de cobrament s’escurçarà a un mes, quan habitualment era de
dos. A canvi, els proveïdors hauran de fer-se
càrrec de la despesa financera que això generi.
Aquestes despeses obtindran, però, condicions molt més favorables a les dels crèdits que
les empreses obtindrien si l’Ajuntament no fes
de mitjancer. Els acords signats permeten disposar per a aquest any d’un crèdit de fins a 8
milions en total per fer operacions de “confirming”. El sistema no implica cap despesa per
04/10/10
19:59
a l’Ajuntament.

Les parades buides del Mercat de la plaça de
Cuba s’ocuparan amb nous negocis
L’IMPEM ha posat en marxa el procés per
adjudicar les 3 parades que encara són buides
del Mercat municipal de la plaça de Cuba a
les millors idees de negoci presentades per
emprenedors per crear una nova activitat
comercial. Entre els projectes presentats al
concurs d’idees convocat a finals de setembre
se seleccionaran els guanyadors, que obtindran
una llicència temporal d’ús i ocupació per un
màxim de 4 anys. Els nous venedors hauran de
fer-se càrrec de l’adequació de les parades, de
les taxes d’ocupació i de les despeses corrents.
El concurs s’emmarca al projecte “Emprendre
al mercat”, dins el programa OPERA de la
Diputació de Barcelona.

mésmataró

Mataró: ciutat sostenible
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El desenvolupament sostenible de la ciutat és un compromís adquirit per
l’Ajuntament que es tradueix en accions per compaginar les actuacions sobre
el territori amb el respecte al medi ambient. En els darrers anys, Mataró
ha avançat amb diferents iniciatives en el camí cap a la sostenibilitat.

El Parc de Rocafonda és un exemple d’espai verd on el disseny i el manteniment segueixen criteris de sostenibilitat.

E

l desenvolupament sostenible d’una ciutat ve
condicionat per les accions, els compromisos i les
decisions que es prenen tant a nivell local com mundial.
A nivell local és imprescindible la voluntat de l’Ajuntament
i els esforços que s’hi esmercin per aconseguir el millor per
a les persones sense comprometre el medi ambient ni el
desequilibri entre les necessitats i els recursos disponibles,
sense menystenir la disposició de tots els ciutadans a fer-hi
front comú. L’Ajuntament de Mataró treballa en aquest sentit
i és un dels municipis més compromesos en aconseguir un
desenvolupament sostenible, amb accions com el Tub Verd,
la posada en marxa de comptalitres per estalviar aigua
de reg, la instal·lació de punts de càrrega per a vehicles
elèctrics o les noves fonts d’energia del Centre Integral de
Valorització de Residus del Maresme, entre d’altres.
Alguns dels compromisos adquirits per Mataró estan
recollits en el Pacte d’alcaldes i alcaldesses per una energia
sostenible. Al Pacte hi estan susbcrits més de 400 municipis
d’Europa i estipula reduir per al 2020 un 20 % les emissions

de gasos d’efecte hivernacle en relació al 2005. A Mataró
equival a dir que les emissions de CO2 no podran superar
les 365.211 tones.

Pla de lluita contra el canvi climàtic
Per tal de poder assolir aquest compromís i controlar alhora
la sostenibilitat a la ciutat, Mataró s’ha dotat d’una nova eina:
el Pla de lluita contra el canvi climàtic-Agenda 21 Mataró,
que disposa de 38 indicadors diferents i 10 subindicadors
facilitats per 20 entitats públiques i privades. El 71 %
dels indicadors durant el 2009 han presentat una evolució
apropiada, un 7,9 % es mantenen i un 21,1 % no responen a
les tendències desitjades.
Com a exemple, entre el 2005 i el 2008 la ciutat ja havia
reduït un 9 % les emissions de gasos d’efecte hivernacle. El
2009 hi va haver un lleu increment del consum de l’aigua
domèstica (104,5 litres per habitant i dia davant els 103,7
litres del 2008). Tot i això, les dades de Mataró estan molt
9
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Fase 1: RECUPERACIÓ
Fase 2: TRANSFORMACIÓ / PRODUCCIÓ
Fase 3: DISTRIBUCIÓ
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dissipació calor sobrant

Esquema de funcionament del Tub Verd, des de la captació del calor sobrant fins a la distribució als usuaris.
per sota dels prop de 140 litres per habitant i dia que té com
a mitja Catalunya. També durant el 2009 s’ha utilitzat per
al reg més aigua procedent de la xarxa de pous propis, del
25,8 % al 26,9 %.

El Tub Verd
Una de les apostes més fermes i que de mica en mica es va
expandint per la ciutat és el Tub Verd. Gestionat per Mataró
Energia Sostenible (MESSA), és una xarxa de distribució de
04/10/10
19:53
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ambientals existents a la ciutat -en concret, del procés
d’assecatge dels fangs de la depuradora d’aigües residuals
i de la incineració dels residus- com la cogeneració. Aquest
calor es transporta fins als usuaris i s’utilitza per escalfar
aigua d’ús domèstic i climatitzar edificis.
El Tub Verd té ara un recorregut de 18,8 km i dóna servei a 15
equipaments. S’ha instal·lat també al front de mar, per proveir
el nou sector del Rengle, tant a les universitats ubicades en
el TecnoCampus Mataró-Maresme com a les oficines allà
instal·lades. L’any 2010 el Tub Verd subministrarà energia
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L’enllumenat més eficient, l’aposta pels vehicles elèctrics i l’aprofitament dels residus fan Mataró més sostenible.
equivalent a 9 milions de kWh i s’evitarà enviar a l’atmosfera
més de 1.300 tones de CO2. Per al 2011, gràcies a l’aprofitament
del vapor, es preveu augmentar l’estalvi d’emissions.

Comptalitres i punts de recàrrega
A les zones verdes hi ha instal·lats més de 100 comptalitres
electrònics i equips de telegestió de sistemes de reg que
permeten controlar la xarxa de reg de manera centralitzada
a través d’Internet. El sistema estalvia un 30% del consum
anual d’aigua. Una altra acció que ha dut a terme Mataró ha
estat col·locar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics als
4 aparcaments de rotació que gestiona GINTRA: plaça de
Cuba, plaça de Granollers, Parc Central i l’aparcament del
TecnoCampus Mataró-Maresme.

Gestió dels residus i energies alternatives
El Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme
acull una planta incineradora dels residus que els ciutadans
dipositen al contenidor de color gris que, d’una altra
manera, anirien a un abocador. A més, des del passat juliol el

centre s’ha ampliat amb una nova instal·lació que permetrà
aprofitar al màxim els residus que hi arriben, recuperant
al màxim els materials aprofitables abans que vagin a
incinerar. També té una línia de tractament de residus
voluminosos i una altra de transferència de les fraccions de
recollida selectiva. A més, el Centre serà un dels principals
generadors d’energies alternatives a Catalunya, gràcies a les
plaques fotovoltaiques instal·lades a la coberta, al biogàs
obtingut del tractament biològic dels residus i també del
procés de valorització energètica de la incineradora.

Parc de Rocafonda
El Parc de Rocafonda, inaugurat al maig, és un exemple clar
de l’aplicació dels criteris sostenibles en els nous equipaments. Així, s’han triat plantes autòctones adaptades al medi,
en concret s’han plantat 16.000 alocs al talús de la riera de
Sant Simó i s’han eliminat les canyes. També s’han aplicat
criteris d’eficiència energètica en la il·luminació i l’aigua utilitzada per regar prové de pous propis. El parc ha costat 3,8
milions d’euros finançats al 50 % per l’Ajuntament i per la
Generalitat en el marc de la Llei de barris.
11
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CRÒNIQUES DEL PLE

5 de setembre

Atac frontal al PPC pel centre
de menors Mas Sant Jordi

E

Tot plegat va desembocar en una tensa discussió entre
l’alcalde, Joan Antoni Baron, i el portaveu popular, Paulí
Mojedano. L’alcalde va acusar Mojedano d’haver-se venut
per un grapat de vots, i va retreure-li que, ni tan sols dins
del mateix grup municipal del PPC, li donaven suport a
les accions fetes en aquest afer. Mojedano va anomenar
“miserable” a Baron ja que, segons ell, té el costum
d’apel·lar a les suposades discrepàncies internes que han
tingut els populars per amagar les deficiències del seu propi
govern. Des del consistori i també des d’entitats del tercer
sector com Càritas s’ha aclarit que el centre està gestionat
per una entitat privada sense ànim de lucre que, si es vol
traslladar i compleix la legalitat, ha d’obtenir llicència.
El primer Ple després de vacances va reunir fins a 4
manifestacions de la societat civil. Una d’elles des de
l’entitat Preservem el Maresme, que agrupa 33 entitats,
en contra del projecte Ronda de Mataró. ICV-EUiA i
la CUP van presentar una proposta per aturar les obres
que han de començar durant aquest darrer trimestre. Les
dues formacions critiquen el projecte per l’impacte que
tindrà en l’entorn i perquè asseguren s’ha redactat sense
obrir un debat social. La proposta no va rebre el suport de
la resta de partits, que van votar en contra excepte CiU,
que es va abstenir.
També es va fer una manifestació, davant de l’Ajuntament,
en contra de l’actuació dels Mossos d’Esquadra que,
dues setmanes abans, van carregar contra un grup que es
manifestava en favor del detingut Eudald Calvo i que va
acabar amb 8 ferits. Cap al final de la sessió també es van
manifestar membres del Casal de barri de Les Esmandies
per demanar la reforma de l’edifici.
Oriol Debat, cap d’informatius de M1TV
12

Protesta contra el projecte de la futura Ronda de Mataró.

Acords de la sessió de setembre
Segueix l’actualitat dels Plens a

blogs.mataro.cat/blogs/croniquesPle
• Els festius locals de l’any 2011 seran el 26 i el 27 de juliol.
El Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat el calendari festiu per a l’any que ve. Tradicionalment els dos festius que es decreten a la ciutat són el dilluns de Pasqua
Granada i el 27 de juliol, diada de Les Santes. L’any vinent,
però, el dilluns de Pasqua Granada serà un festiu a tot Catalunya, per la qual cosa aquest festiu s’ha traslladat a nivell
local al 26 de juliol.
• El Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat la desafectació de dues finques a les rondes de Rafael Estrany, 52
i del Doctor Turró, 25 per destinar-les a diferents centres
educatius.
• El Ple aprova per unanimitat la cessió del domini de la
finca situada a la carretera de Cirera, 44 per a equipament
educatiu. S’hi construirà l’Escola Marta Mata.
• El Ple aprova per unanimitat fer un aval a la pòlissa de
tresoreria del Centre de Formació i Prevenció per un valor
de 150 mil euros.

© EL TOT MATARÓ

l trasllat del centre de menors Mas Sant Jordi va
marcar el Ple de setembre. El Govern va disposar
un atac frontal a la gestió que ha fet el Partit Popular
en el tema del trasllat d’aquest centre a la parròquia de la
Verge de Montserrat del carrer de Javier Castaños, al Pla
d’en Boet. Els populars van atendre les queixes d’alguns
dels veïns del barri i van fer arribar una nota de premsa
d’aquests als mitjans de comunicació. El PPC creu que la
ubicació no és la correcta i que el Govern ha actuat sobre
fets consumats. El Govern ho nega argumentant que va ser
el mateix Ajuntament qui va informar els veïns.

mésmataró
7 d’octubre

El Ple dóna un nou impuls a
la reforma de l’antic Club Nàutic

M

El Ple va aprovar definitivament l’Ordenança reguladora de
la publicitat, després d’un llarg procés d’elaboració en què
han participat vuit serveis municipals, la Unió de Botiguers
i tots els operadors de premsa gratuïta mataronins. Tan sols
la CUP va votar en contra d’aquesta normativa, que defineix
tots els elements de suport publicitari de la ciutat. També
va destacar l’aprovació per unanimitat d’una modificació
del Catàleg del Patrimoni per incloure-hi els esgrafiats
de les façanes de la ciutat. A través de diferents nivells
de protecció, es garanteix la supervivència de bona part
d’aquestes obres singulars, per evitar que siguin víctimes
indefenses dels processos de rehabilitació i enderrocament
dels edificis on s’ubiquen.
La sessió, d’altra banda, va estar marcada pel debat recurrent
entre Govern i oposició sobre la necessitat d’alleugerir
l’estructura política municipal en temps de crisi. En aquesta
ocasió, va ser arran de la decisió de l’Executiu d’integrar
sota un mateix cap de Servei els serveis de Joventut,
Dona i Nova Ciutadania. CiU ho va considerar una bona
oportunitat per fusionar les dues regidories d’aquests
àmbits, però el Ple ho va desestimar. La supressió de la
Mostra de Cinema també va centrar l’atenció del debat. El
president de l’IMAC, Sergi Penedès, va apuntar la situació
econòmica i la necessitat de replantejar l’oferta de cinema
no comercial com a motius per anul·lar el certamen, però
no va convèncer l’oposició.
Vern Bueno, redactor de Capgròs
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algrat que el propi alcalde, Joan Antoni Baron,
el va definir com un Ple “de tràmit”, la sessió
d’octubre va donar el vistiplau a diversos temes
que han requerit un llarg i feixuc procés d’elaboració. Un
dels més importants ha estat l’aprovació provisional del
Pla especial d’ordenació de volums dels edificis del Centre
Natació Mataró i de l’antic Club Nàutic. S’aprofita el trasllat
de l’Escola Universitària del Maresme al TecnoCampus
per definir els nous volums de les instal·lacions davant una
futura reforma i dotar-les de nous usos per convertir-les en
un pol d’activitats esportives i de salut vinculades al mar. El
grup municipal del PPC es va abstenir a la votació, ja que
considera que a la política urbanística del Govern li manca
un “marc estratègic”. I la CUP va votar-hi en contra ja que
creu que caldria repensar el sector “en la seva totalitat”.

L’edifici del Centre Natació Mataró.

Acords de la sessió d’octubre
Segueix l’actualitat dels Plens a

blogs.mataro.cat/blogs/croniquesPle
• El Ple va acordar que Mataró entrés a formar part de la
Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps. La
xarxa, impulsada per la Diputació de Barcelona, funciona
com a espai de reflexió i debat entorn les experiències que
porten a terme les administracions i els agents socials en
l’àmbit dels nous usos dels temps.
• Tots els grups municipals van aprovar la donació d’una
col·lecció de 41 imatges, obra del fotògraf masnoví Josep
Lluís Pérez Reus. Les fotografies corresponen a diversos
indrets i edificis de Mataró en la dècada dels 60, la majoria
dels quals ja han desaparegut. Les imatges es conservaran
a l’arxiu municipal.
• Els grups municipals van presentar fins a tres propostes de declaració institucional sobre la figura de Lluís
Companys, amb motiu del 70è aniversari del seu afusellament. Finalment es va aprovar la proposta del PSC, tan
sols amb els vots favorables dels socialistes. La CUP va
votar-hi en contra i la resta de grups es va abstenir.
13
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El TecnoCampus: peça clau en la
transformació econòmica de Mataró

© MARGA CRUZ

El parc científic i de la innovació TecnoCampus Mataró-Maresme ha obert
portes ple d’estudiants i empreses. Centres universitaris, empreses, serveis per
als emprenedors, el centre tecnològic CETEMMSA i un Centre de congressos
omplen els 44.000 m2 del parc. Es va inaugurar oficialment el 3 de novembre.

Un dels espais exteriors del TecnoCampus Mataró-Maresme.

E

l TecnoCampus Mataró-Maresme ja ha posat en
marxa les seves instal·lacions, un parc científic i de
la innovació ubicat estratègicament a la zona del
Rengle, a tocar de la rotonda de la Laia l’Arquera i davant
del mar. Fa més de 10 anys que l’Ajuntament va començar a
gestar l’embrió del TecnoCampus, amb l’objectiu d’empènyer
la ciutat cap a la societat de la informació. La idea era
aplegar en un mateix espai físic els diferents àmbits del
coneixement com a capital de futur: la formació, la innovació
i les oportunitats de negoci. Els darrers anys ha tingut seu
provisional a Vallveric, i ara la inauguració dels nous edificis
permet desplegar totes les potencialitats del projecte.
La inauguració oficial va tenir lloc el dimecres 3 de novembre
les 17.15 h, i va comptar amb la presència de la ministra

de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia, a més d’altres
autoritats de la comarca i representants de diferents parcs
tecnològics ubicats a Catalunya i a l’Estat espanyol. Hi van
assistir més de 600 persones.
La singularitat i el valor afegit que es volia donar al
TecnoCampus requeria també tenir cura del projecte
arquitectònic. El conjunt d’edificis ha estat dissenyat pel
reconegut arquitecte Oriol Bohigas i el seu equip. Les obres,
que van començar al febrer de 2007, han estat promogudes
per l’EPE Tecnocampus i construïdes per l’empresa
municipal d’urbanisme PUMSA. La seu de TecnoCampus
Mataró-Maresme (TCM) consta, per una banda, de dues
torres destinades a empreses basades en el coneixement, la
Fundació TIC Salut, la incubadora d’empreses innovadores i
15
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El parc tecnològic i de la innovació aplega ens els seus edificis universitaris, nous emprenedors i
un gran centre de congressos i reunions, i per l’altra, un edifici
singular acull la zona universitària i el centre tecnològic
CETEMMSA a més de serveis de comerç i restauració.
Es calcula que la comunitat TCM aplega des d’octubre
unes 2.000 persones, entre estudiants, professors, personal
d’administració i serveis, treballadors de les empreses que
lloguen els diferents espais i personal de CETEMMSA.

Un campus universitari davant del mar
L’edifici universitari integra tres centres: l’Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT), adscrita a la Universitat
Politècnica de Catalunya, que fins al curs passat estava instal·
lada al costat de l’Institut Miquel Biada, l’Escola Universitària del Maresme (EUM), que abans ocupava l’antic edifici
del Club Nàutic, i la nova Escola Superior de Ciències de
la Salut que ha començat a impartir el Grau en Infermeria,
les dues adscrites a la Universitat Pompeu Fabra. El campus,
situat davant del Parc de Mar, acull 1.200 estudiants dels
quals entre 450 i 500 són de nou ingrés. L’augment d’alumnes representa més d’un 70 % respecte a les matriculacions
del curs passat de l’EUPMT i l’EUM juntes.
16
16

Empreses a tocar del coneixement
El parc TCM és un lloc ideal per a la implantació d’aquelles
empreses que apostin per la innovació i per crear sinergies
amb el món universitari i el coneixement en general. Fins
ara hi ha instal·lades a les torres 40 empreses i fundacions.
Compartiran espais amb els serveis de suport a la creació
d’empresa i la incubadora d’empreses de base tecnològica
(actualment n’hi ha 14 d’instal·lades), ubicats fins ara a l’Institut Municipal de Promoció Econòmica. El nivell d’ocupació de les torres és de prop del 50 %.
Un altre avantatge per a les empreses és la possibilitat d’organitzar congressos i altres esdeveniments a les mateixes
instal·lacions del parc. El Centre de congressos disposa d’un
auditori de 950 m2 amb capacitat per a 350 persones i sales
modulables més petites.

Transport públic i aparcament
Des de la parada de les línies 1 i 2 de Mataró Bus situada
davant de l’Edifici de Vidre es pot arribar al TCM després
de caminar uns 3 minuts. Pel que fa el transport interurbà,
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empreses consolidades. També disposa d’un Centre de congressos per a la celebració d’esdeveniments.
l’empresa Casas habilita una parada de la línia C-10, de
Barcelona a Mataró, a prop de la rotonda de les Hortes
del Camí Ral. La línia C-1, que fa el mateix recorregut
però directe per l’autopista, té parada davant del Parc de
la Pollancreda. També s’ha senyalitzat l’itinerari per a vianants, arran de mar, des de l’estació de Renfe.
Pel que fa a l’estacionament, l’empresa municipal GINTRA
i l’EPE TecnoCampus gestionen l’aparcament públic del
TCM, amb accessos des de l’avinguda d’Ernest Lluch i el
carrer de Tordera. L’aparcament, construït per PUMSA, té
470 places per a cotxes, 5 d’elles per a persones amb mobilitat reduïda, i 24 per a motos. Té dues plantes, la primera
de rotació i la segona per a abonats, i oferirà diferents tipus
d’abonament als usuaris.

Una forta inversió
La forta inversió requerida per posar en marxa el TCM, de
prop de 52 milions d’euros, ha comptat fins ara amb una
aportació de 14 milions del Ministeri de Ciència i Innovació a través de diferents préstecs preferents. La ministra
Garmendia, durant l’acte d’inauguració, va anunciar que

per al 2010 l’aportació del ministeri al projecte serà de
6,5 milions d’euros. També s’han rebut aportacions dels
fons FEDER europeus i de la Diputació de Barcelona per
finançar la incubadora (554.564,75 € en total). Per últim,
el Centre de congressos ha comptat amb una aportació de
944.297,58 €, procedent dels FEDER obtinguda a través
de la Generalitat de Catalunya. La resta de la inversió s’ha
finançat mitjançant l’endeutament, amb diferents crèdits.
La gestió del parc científic i de la innovació està a càrrec
de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, que té com
a patrons principals l’Ajuntament de Mataró i el Consell
Comarcal del Maresme.

Portes obertes
Per donar a conèixer el TCM s’han organitzat jornades de
portes obertes. Les persones interessades es poden inscriure
a les visites guiades programades el novembre o el desembre
al web www.tecnocampus.cat. A més, el 20 i 21 de novembre
els ciutadans podran també visitar el parc. Concretament el
diumenge 21 a partir de les 10 h hi haurà música, activitats
infantils i una desfilada de perruqueria.
17
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“El TecnoCampus es pot convertir en
un veritable dinamitzador del Maresme”
El Parc TecnoCampus ha obert portes amb la innovació, l’emprenedoria i el
coneixement com a eixos vertebrals. D’emprenedoria en sap molt Xavier Verdaguer,
professor col·laborador del Màster d’Emprenedoria i Innovació del TCM.
- Què pot suposar per a Mataró i el Maresme
el TecnoCampus?
“El TCM és un projecte extraordinari que tindrà efectes
en l’entorn a curt, mig i sobretot a llarg termini. Amb
una bona gestió, es pot convertir en un veritable dinamitzador de la zona i situar el Maresme com un indret
de referència en innovació i emprenedoria. El Maresme
es pot convertir en un lloc on els somnis es fan realitat.”

- Quin és el valor afegit de reunir en un mateix entorn
empresaris, universitat i espais per a emprenedors?

© XAVIER VERDAGUER

“Té molt sentit. Seria fantàstic que es convertís en un
espai permeable on el coneixement i les idees de negoci
circulin lliurement i que en el punt de trobada sorgeixin
espontàniament noves iniciatives empresarials”.

- Vostè coneix bé Silicon Valley, quines semblances veu entre el model californià i el TCM?
“Veig en el TCM alguns dels ingredients del Silicon Valley
en termes de formació, empresa i qualitat de vida. Ara falta
que entre tots es cuinin adequadament aquests ingredients
perquè en surtin grans creacions. Serà fonamental que es
generi a l’entorn cultura emprenedora per tal que Mataró
sigui un gran pol d’atracció d’emprenedors i inversors. El
Maresme té igual o més encant que el Silicon Valley, i està
a les mans dels qui hi viuen fer que sigui un lloc amb una
energia tan especial com la que hi ha allà.”

- Quin consell donaria a algú que volgués crear la
seva pròpia empresa en aquests moments?
“Que ho intenti sense por a què surti malament. Amb les
complicacions d’avui en dia per trobar una bona feina,
res millor que crear el teu propi lloc de treball i generar
ocupació per als altres. No hi ha feina més gratificant que
convertir somnis en realitats, aquesta és la feina dels emprenedors. I Mataró s’està convertint en un bon lloc per
començar a somiar.”

XAVIER VERDAGUER
Nascut a Vic al 1964 es defineix a si mateix com un
emprenedor en sèrie. Enginyer informàtic i Arquitecte
Tècnic per la Universitat Politècnica de Catalunya, també té estudis d’alta direcció a la Universitat d’Stanford
(Califòrnia). En els darrers 12 anys ha posat en marxa
diverses empreses d’innovació tecnològica, la primera
d’elles, TMT Factory i BCN Media, als 25 anys.
Actualment, viu a Palo Alto (Califòrnia) on ha fundat Innovalley Inc., una empresa que desenvolupa roba intel·
ligent. Innovalley compta entre els seus accionistes
amb BConsulting, l’estudi d’innovació Haiku, la tèxtil
Cooking Labs i el centre tecnològic CETEMMSA, ubicat al TecnoCampus Mataró-Maresme, on ara col·labora
com a professor al Màster d’Emprenedoria i Innovació.
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Nova campanya informativa a
les comunitats i llars de Cerdanyola
S’informa sobre els drets i obligacions
derivats de la gestió de la convivència
diària en les comunitats de veïns.
Des del passat mes de setembre i fins a mitjan gener, 6 agents
informadors visiten les comunitats de veïns i llars de Cerdanyola. Es tracta de la 7a campanya informativa sobre civisme
que posa en marxa l’Ajuntament.
En aquesta ocasió els informadors s’adrecen als veïns per
donar-los a conèixer quins són els drets i les obligacions que
es deriven de la convivència diària en la seva comunitat.

© MARGA CRUZ

Al mateix temps s’aprofitarà per fer un recordatori de temes
tractats en anteriors campanyes informatives com el funcionament del sistema de recollida de residus, la recollida selectiva,
la de voluminosos o les deixalleries, així com per aconsellar-los sobre estalvi energètic o sobre sostenibilitat a la llar.
Cerdanyola ha estat el territori escollit per dur a terme
l’acció ja que des de l’any 2005 s’estan desenvolupant
diferents projectes de millora urbana com ajuts a la rehabilitació d’edificis o instal·lació d’ascensors, tot gràcies
als ajuts rebuts en el marc de la Llei de barris. En aquest
sentit, precisament una altra de les tasques dels informadors és assessorar sobre com sol·licitar aquests ajuts
per a la rehabilitació o per a la instal·lació d’ascensors.

Per dur a terme la campanya, l’Ajuntament ha contractat i
format 6 persones en situació d’atur amb la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Pla
Extraordinari d’Ocupació Local.
Cerdanyola compta actualment amb un cens de prop de
10.700 llars. L’objectiu és haver visitat com a mínim el 50 %
d’aquestes llars al final de la campanya.

© AJUNTAMENT DE MATARÓ. RB

Finalment, quan sigui necessari, els agents podran orientar els veïns en determinades situacions que requereixin
la implicació d’altres serveis municipals, derivant en cada
cas al servei adient, com pot ser el de Mediació, el d’Habitatge o d’altres.

1. Els agents informadors visiten les llars per informar sobre la nova campanya i atendre els dubtes dels veïns.
2. Cerdanyola és el barri amb més habitants de Mataró, 30.516 persones,
segons el darrer Estudi de la població.
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La temporada d’arts escèniques
arriba amb novetats als equipaments

La pantalla de la façana del Teatre Monumental i el nou Centre de creació d’arts escèniques són algunes de les novetats.

L

a nova temporada d’arts escèniques ha començat
amb una novetat destacada: l’inici de les activitats
al nou Centre de creació d’arts escèniques, que
ocupa part dels terenys de l’antiga fàbrica Can Gassol. En
el nou espai es fa, d’octubre a desembre, el Cicle de Petit
Format amb tres espectacles, i serà també l’escenari de
l’estrena d’“El so del taronger” de Neil Harbisson i Moon
Ribas” guanyadors dels Premis a la Creació Escènica.
El Teatre Monumental acull la nova temporada estable de
teatre i dansa, i ho fa amb algunes millores en el vestíbul,
l’acústica, l’accessibilitat i una pantalla de leds a la façana
amb informació dels espectacles, realitzades gràcies a les
inversions de l’Institut Municipal d’Acció Cultural i dels
ajuts rebuts del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) i
del Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local
(FEOSL). Dins la temporada de teatre ja s’han pogut veure
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“Coses que dèiem avui” de Neil LaBute, dirigida per Julio
Manrique, i ”Un déu salvatge” de Yasmina Reza, dirigida
per Tamzin Townsend. El 26 de novembre es podrà veure
“Natale in casa Cupiello” d’Oriol Broggi i el 26 de desembre
l’adaptació del mateix Broggi del clàssic grec “Electra”. En
dansa es veurà el 13 de novembre “Belmonte” de GelabertAzzopardi. La música té també un paper destacat a la nova
temporada amb presència de diferents estils (pop rock,
coral, Gospel, òpera i clàssica).
El cicle d’activitats familiars ofereix tallers i espectacles
com “Ballem en família” de la companyia resident Trànsit
Dansa i “Cantem en família” amb Gospelsons i 3 espectacles
infantils més. El 16 de novembre el Teatre Monumental
acollirà la retransmissió en directe des del Gran Teatre
Liceu de Barcelona de l’òpera “Lulú”, gràcies al projecte
Anella Cultural.

© SERGIO RUIZ

© MARGA CRUZ

Les millores en l’acústica i l’accessibilitat realitzades al Teatre Monumental
i l’estrena del nou Centre de creació d’arts escèniques, que acull el Cicle de
Petit Format, són les principals novetats d’una temporada plena d’activitats.
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Totes les exposicions són gratuïtes. www.cultura.mataro.cat
Sales d’exposicions de Can Palauet
Carrer d’en Palau, 32

CAPS.A.-la literatura i l’art - mataró 1982-1985

Fins al 28 de novembre
Artistes: J. M. Calleja, Jordi Cuyàs i Jaume Simon.
A cura de Pilar Bonet.
CAPS.A. és una de les primeres revistes objecte a
nivell estatal que neix a principis dels 80. Les revistes
objecte són un dels recursos més notables i àgils,
alhora que poc coneguts, de l’art contemporani.
La revista es va presentar a diferents ciutats de
Catalunya involucrant-hi diferents col·lectius i
artistes. Vic, Reus, Mataró, Barcelona, Manresa...
van acollir aquestes presentacions, amb actuacions
al carrer, exposicions audiovisuals i conferències.

Espai f
Carrer Nou, 11

Taller de gravat de l’IMAC
Del 16 de desembre de 2010 al 16 de gener del 2011.
Inauguració el dijous 16 de desembre a les 8 h.
Exposició col·lectiva dels treballs creats pels artistes
i alumnes del Taller de Gravat de l’Institut Municipal
d’Acció Cultural de Mataró, dirigit per Jordi Rosés i
Pilar Lloret, amb la participació d’artistes gravadors
provinents de la Catalunya Nord a través de la
Biblioteca de Ceret, amb la qual es fa un intercanvi.

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

Primera planta
Fins al 10 de setembre de 2011

Destrucció, espoli i salvaguarda del patrimoni
durant la Guerra Civil; l’exemple de Mataró
L’exposició mostra la salvaguarda del patrimoni
artístic durant la Guerra Civil en els àmbits
nacional, català i, sobretot, local.

Biblioteca Pública Pompeu Fabra
Plaça d’Occitànica, s/n

El català és Chévere

Del 2 al 23 de novembre

“La vaca cega i altres poemes de Joan Maragall”

Del 24 de novembre al 23 de desembre
Commemoració de l’Any Joan Maragall
als 150 anys del seu naixement.
Exposició dels originals de l’àlbum La Vaca cega i
alres poemes de Joan Maragall de SUBI. La vaca cega
i altres poemes presenta algunes de les creacions
poètiques més representatives de l’obra de Maragall:
“La vaca cega”, “La diada de Sant Jordi”, “Els
Reis”... amb les il·lustracions, suggerents i nítides,
de Subi. Els elements visuals i textuals s’uneixen per
anar-nos guiant en una lectura particular de l’obra.
Aturar-nos a contemplar les il·lustracions després
de la lectura, pausada, de cada vers permet establir
connexions, elaborar interpretacions... en definitiva
apropar-nos més a l’obra d’aquest gran autor.

Nau Gaudí

Carrer de la Cooperativa, 47

“Col·lecció Bassat d’Art Contemporani
de Catalunya 1947-1969”

12 de novembre de 2010 -15 de maig de 2011
Jornada de portes obertes 12, 13, i 14 de novembre
Tallers infantils 13 i 14 de novembre al matí

Menjador
El Baptisteri de Sant Josep
i els primers encàrrecs d’escultura
religiosa (1944-1948)
Fins al 12 de desembre
Mostra d’esbossos i treballs preparatoris de
pintura mural i escultures de Jordi Arenas
realitzats durant la dècada dels anys quaranta.

Sala 1
Pere Fradera. Mans cridant
Fins al 12 de desembre
Mostra de pintura i escultura de l’artista Pere Fradera.

Sala 2 i la galeria
Warlike. Atles d’un món difícil.
1a intervenció
Fins al 12 de desembre
Exposició col·lectiva, dins de la temporada
Art i Guerra II, comissariada per Jordi Font Agulló i
Magdala Perpinyà, i organitzada i produïda
per l’IMAC.
Amb la projecció de Más muertas vivas que nunca
de María Ruido, i les pel·lícules de Marta de
Gonzalo i Publio Pérez Prieto Plan Rosebud
1: La escena del crimen i Plan Rosebud
2: Convocando a los fantasmas.
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Els serveis
públics són
els mateixos
per a tothom.

Ni més,
ni menys.
Els serveis públics i ajuts
socials es regeixen per
unes normes legals i uns
criteris públics i iguals per
a tothom que no valoren
ni la nacionalitat, ni la
religió a l’hora d’atorgar un
ajut o una prestació i que
s’han de demostrar amb la
documentació requerida.
Ni més, ni menys.
Hi ha històries sense fonament
que generen idees equivocades
al voltant de l’accés a serveis
públics i als ajuts socials.

PER A MÉS INFORMACIÓ:

www.mataro.cat

FOTOGRAFIES:SERGIO RUIZ

Telèfon d’Atenció
Ciutadana 010 (24 h)*

* Establiment de trucada: 0,28 euros + IVA. Cost: 0,21 euros + IVA/ minut. 807 11 70 10 des de fora de Mataró. Establiment de trucada: 0,09 euros + IVA. Cost: 0,34 euros + IVA/minut.
NOU HORARI: de les 8 h de dilluns a les 22 h de dissabte i diumenges i festius de 8 a 22 h.
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El canvi real, a Mataró

A

D’entrada, el desplegament d’un ampli programa d’inversions en matèria social, tant per preveure el que la
societat reclama en aquests moments com per cobrir
els dèficits que havien deixat els governs de CiU: més
escoles públiques, més dotació per a escoles bressol o
diversos programes socials, culturals o esportius, nous
centres de salut (ampliació de l’Hospital de Mataró, el
CAP La Llàntia o el nou Centre de Salut Mental), la dotació de recursos per als barris gràcies a la Llei de barris,
nous jutjats, la nova caserna dels Bombers, etcètera.

© CapGros

les portes de les eleccions al Parlament de Catalunya és l’hora de fer balanç. I aquí no hi cap la
llarguíssima llista d’actuacions del Govern de la
Generalitat que ha presidit José Montilla (www.presidentmontilla.cat), però les podem agrupar en tres àmbits.

El president Montilla, la consellera Geli i l’alcalde Baron a la recent
inauguració del Centre de Salut Mental i Addiccions. de Mataró

I en tercer lloc, una mirada posada en el futur estratègic de Mataró, amb l’aprovació del nou Pla Metropolità, dels estudis previs a la Línia Orbital Ferroviària,
amb la previsió d’ampliació del Port de Mataró o amb
el projecte de Ronda del Maresme.

© PSC

En segon lloc, una aposta clara per les infraestructures,
la competitivitat i el transport públic, amb l’adjudicació
recent de la Ronda de Mataró i l’accés previ per Rocafonda, la instal·lació de CETEMMSA al TecnoCampus
Mataró-Maresme, amb el nou Centre de Residus, amb
noves línies de bus interurbà (a Granollers, a l’aeroport
de Girona, etc.) i amb la millora del finançament del
Mataró Bus.
L’alcalde Joan Antoni Baron (www.baron.cat) davant l’escola Montserrat Solà.

Ara, a més del balanç, caldrà decidir cap on es va. Si cap
a fer més canvis, si a ampliar la dimensió social i estratègica del país i les seves persones i ciutats, o tornar
enrera. I els ciutadans tenen la paraula, com sempre.
I per molts anys.

Ramon Bassas i Segura
Portaveu del Grup Municipal Socialista

psc@ajmataro.cat | http://mataro.socialistes.cat
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La demagògia de
l’”Orxata de Les Santes”

Fins ara, després de mesos de la seva primera trobada, la
comissió només ha servit per explicar la retallada de sous
als funcionaris, per altra banda obligada per un decret de
l’Estat i per encarregar un estudi extern, que suposadament ha de millorar l’estructura municipal, el qual tindrà
un cost al voltant de 17.000 €, però ni una sola de les propostes que s’han fet arribar al Govern han estat ni tan sols
valorades. Un estudi sobre l’organització municipal, que
formava part del Pacte per al Desenvolupament Econòmic
i Social signat fa cinc anys, que no s’ha volgut fer durant
els darrers quatre anys i que s’encarrega ara, a pocs mesos
de les eleccions sense saber qui l’haurà d’aplicar. Això no
és més que un brindis al sol, ganes de gastar diners sense
saber si es podrà portar a terme, quan el que tocaria, en
uns moments en què s’ha d’estar fent el pressupost per a
l’any vinent, és saber com ens estructurem ara mateix per
garantir els serveis que hem de donar als ciutadans.
El juny passat ja denunciàvem la paralització de la
Comissió d’austeritat, dies després d’haver presentat
en roda de premsa el document que resumia les moltes
propostes de racionalització de l’estructura política i
orgànica del Govern. Per altra banda, en totes les ocasions que ens és possible recordem que l’actual Govern
fa pressupostos que no són, ni realistes, ni rigorosos, ni
creïbles. En totes les seves actuacions, el que fa és una
sortida endavant facilitada per l’endeutament que ningú
sap com es podrà retornar.
Per responsabilitat, no podem seguir el joc de la regidora de
Serveis Centrals i seguir “marejant la perdiu”. És per això
que vam anunciar que no assistiríem més a la Comissió
d’austeritat, convençuts que, mentre el Govern municipal
no demostri la voluntat de fer front als problemes reals de
la ciutat és inútil asseure’s al voltant de la mateixa taula.
En aquesta línia, vam proposar el passat Ple municipal
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que aprofitant la integració recent de dos serveis per raons
de “racionalitat i austeritat”, segons paraules dels mateixos responsables, s’aprofités per fusionar dues regidories i
aprimar l’estructura política del Govern municipal.
També, al darrer Ple de l’Ajuntament, hem hagut de sentir
en paraules de l’alcalde, que deixàvem la Comissió d’austeritat per motius electoralistes. Res més lluny de la nostra
intenció, no pot ser que sota l’anunci de ser un Govern
auster, haguem d’acceptar brometes sobre el cost que
representa per a les àrques municipals l’orxata que s’ofereix als regidors i convidats el dia de Les Santes. Quanta
orxata es pot pagar amb els 6.600 € de la factura de la
vigilància nocturna de la Nau Minguell, per no haver previst el final de les obres?, o amb les despeses que comporta
l’organització del Festival Shakespeare, 300.000 € en tres
anys, això sí, mentre suspenen la Mostra de Cinema per
manca de públic? Gasten a tort i a dret, sense mirar prim, i
només, ells sí, cercant certs rendiments electorals.
Ens diuen: “la gent no ho entendrà”, doncs és al contrari,
els ciutadans saben el moment que estem passant i que les
coses són molt complicades. Que en un futur proper caldrà
mirar com es gasta fins l’últim cèntim d’euro, i que ens dol
dir-ho però a Mataró, fa massa anys que no anem bé.
Acceptant les propostes de CiU, de reducció de l’estructura política el Govern tenia l’oportunitat de demostrar
que vol ser el primer en donar exemple d’austeritat a la
ciutadania, que fa temps que es veu en l’obligació d’aplicar
mesures dràstiques en l’economia familiar. Però, lamentablement, l’alcalde va seguir tirant pilotes fora reduint el
problema a un sou més, un sou menys, sense entrar a fons
en el debat i voler entendre el valor exemplificador de la
mesura. Contràriament, un hipotètic govern de CiU, seria
completament diferent en les formes i també amb els missatges de fons que surten d’aquestes propostes.

Joan Mora i Bosch
President del Grup
Municipal de CiU
a Mataró

© CiU

D

esprés d’haver demanat la seva constitució, el Grup
Municipal de CiU a Mataró ha abandonat la Comissió d’austeritat a causa de la reiterada negativa del
Govern a estudiar les nombroses propostes fetes des de
l’oposició per fer front a la greu situació econòmica que
pateix l’Ajuntament que per a CiU demostra que el Govern
no es pren seriosament aquest tema.
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Trencar els límits de la política local

Estem en un moment de crisi profunda, econòmica i
social, però també (sobretot) de valors. Els moments de
crisi són també moments oportuns per adonar-nos de
totes les nostres possibilitats i les nostres capacitats, com
individus i com a ciutat. Davant un futur incert, podem
optar per resignar-nos en la inseguretat i el desencís, o
podem fer-ho per cercar noves opcions per governar la
ciutat. La veritat és que som capaços de crear molt més
del que les formes tradicionals de fer política dels darrers
trenta anys ens donen a entendre. Tots sabem que això
seria bo per a Mataró i la seva gent, però hem de trencar algunes pors que són un fre. Por al fracàs, a trencar
creences i hàbits molt arrelats. Fa falta grandesa i molta
confiança en el propi lideratge per començar aquest camí.
Però fa falta també tenir una idea clara de la ciutat. Una
VISIÓ molt clara i profunda sobre el que es vol fer de i
amb Mataró. La nostra ciutat viu un moment clau, irrepetible, ple de possibilitats. Ara és l’hora, per tant, de ser
valents, de trencar patrons que ens limiten, de governar

d’una manera diferent. Fa temps que reflexiono sobre
això. Sobre la necessitat d’una altra manera de fer política
municipal.
No podem tornar a caure en l’error de desaprofitar el
talent i les bones idees. El que ens pot fer forts és la col·
laboració. Només així podrem aconseguir el bé comú,
traient el millor de tots i cadascun de nosaltres. Voldria
que tots els líders polítics locals fóssim valents per saber
que només des de la cooperació podem avançar, i que
davant les properes eleccions municipals ens comprometéssim davant la ciutadania a fer-ho possible. L’èxit d’un
polític no és pas aconseguir el poder per si mateix, sinó
transformar i produir canvis en la societat per a millorar
la vida de la gent. Amb aquesta idea, jo mateix i el meu
grup municipal vàrem posar a disposició de la ciutat el
projecte “Mataró Marítim”. Tots els grups municipals el
vàrem aprovar i entre tots l’estem treballant, conscients
de què és essencial i estratègic per a la ciutat. Tenim el
model, inèdit en el panorama polític nacional. Un camí
a seguir. Si sóc alcalde de Mataró el 2011, tinc clar que
aquesta seria la manera com hauríem de treballar. L’única
possible per guanyar el futur. Per no tornar a desaprofitar
ni talent ni oportunitats.
Ha arribat el moment de desplegar tota la nostra grandesa. No ens agafem al passat. El passat ja no hi és. Existeix tan sols el present. I en ell podem decidir i actuar
per construir el nostre futur. Des d’una nova manera de
fer política.

Paulí Mojedano Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC

© PPC

S

ovint em ve al cap una cosa que em va dir un bon
amic que va estar dedicat a la política municipal de
la nostra ciutat durant uns anys: “La política municipal, des de l’oposició, és molt ingrata, ja ho veuràs”. I
efectivament és així. Per què? Doncs perquè en política
municipal no té gaire sentit fer un debat ideològic, encara
que moltes vegades ens capfiquem en fer-lo; i, per altra
banda, en les grans qüestions que afecten Mataró, no hi
hauria d’haver massa diferències entre els diferents líders
i partits de la ciutat. Tot i això, en canvi, la capacitat que
es té des de l’oposició per “influir” en la gestió de govern i
en la presa de decisions politiques és quasi bé nul·la. Seria
fàcil posar-se d’acord en allò que més convé a la ciutat,
però en canvi el que és habitual és la confrontació, la crítica i el retret. No es tracta de buscar culpables. Podríem
trobar responsabilitats en tots els bàndols, encara que
sempre en té més qui governa, indiscutiblement. Estaria
bé que de tant en tant féssim una reflexió sobre el talent
i les possibilitats que s’han perdut a la ciutat durant els
trenta anys de democràcia municipal per no haver volgut
o sabut escoltar les idees que podia tenir per a la ciutat qui
estava a l’altre costat.
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A la Generalitat
amb els ajuntaments

E

ls compromisos amb les ciutadanes i els ciutadans
inclosos en el programa d’ICV-EUiA amb el qual
ens presentem a les eleccions al Parlament de
Catalunya tenen la seva concreció i es fan efectius amb el
protagonisme dels ajuntaments com a peça fonamental.
De les 30 prioritats votades després d’un procés participatiu intern i extern, destaquem les següents:
Nova Llei de finances locals i desplegament estatutari
en matèria de règim local. Transitòriament, crear un fons
extraordinari i incondicionat per finançar la despesa corrent
dels ajuntaments, per fer front a la crítica situació actual.
Fiscalitat verda. Establir taxes finalistes sobre els carburants fòssils per impulsar el canvi de model energètic. Afavorir fiscalment la compra de vehicles elèctrics o
híbrids. Definir un sistema d’ajuts i taxes destinat a afavorir activitats reductores de les emissions de CO2 i partícules contaminants. Mantenir la progressivitat fiscal.
Crear una xarxa de serveis públics de cura que, des dels
serveis de proximitat, atengui d’una manera integral les
demandes en aquest sentit, prioritzant en primer lloc els
serveis establerts en la Llei per a l’autonomia personal.

30% al 50%. Especial atenció a la gent jove, amb reserva
específica d’habitatge per a aquest sector.
Impulsar un segon pla de creació d’escoles bressol
públiques per assolir la cobertura de les necessitats socioeducatives de l’etapa 0-3. Revisar a l’alça els mòduls
actuals de la Generalitat per al finançament de la inversió
i per al seu funcionament.
Assolir el 85% d’èxit escolar en el servei públic educatiu, millorant els serveis i programes educatius (equips
d’assessorament psicopedagògic, centres de recursos educatius, plans educatius d’entorn, etc.) i incrementant les
polítiques d’equitat i els ajuts en serveis complementaris
(especialment per a alumnat amb més necessitats): llibres
i material escolar, sortides, activitats extraescolars, serveis
matinals i, especialment, el servei de menjador escolar.
Migració i ciutadania. Per la plena ciutadania amb drets
i deures: dotar de recursos suficients els ajuntaments, per
tal d’aplicar els plans d’acollida. Per la participació i plena
ciutadania: accés al dret a vot de les persones migrades.
Evitar la discriminació en l’accés a l’habitatge, l’infrahabitatge i la sobreocupació, així com l’explotació laboral,
amb mecanismes d’inspecció adients.

Pla extraordinari per a la rehabilitació dels habitatges existents com a opció prioritària. Incrementar el
nombre d’habitatges per rehabilitar fins a situar-lo en més
de 50.000 per any.
Dret a l’habitatge. Promoure no menys de 12.000 habitatges protegits anuals, i augmentar les reserves mínimes
d’habitatge protegit previstes a la Llei d’urbanisme del
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Programa pobresa zero. A partir del PIRMI, incloure
formació, orientació laboral, serveis socials (individuals,
familiars, grupals i comunitaris) i d’habitatge. Impulsar
una renda de ciutadania que garanteixi uns ingressos
mínims a totes les persones i impulsar programes d’atenció social i promoció integral de les famílies en situació
de pobresa.

Esteve Martínez i Joan Herrera.

Quiteria Guirao Abellán
Portaveu 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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Igualtat d’oportunitats
per als menors
“La primera veritat difícil de
conèixer és, en efecte, que l’autèntic
art polític no ha de preocupar-se
del bé privat, sinó del bé comú,
perquè el bé comú estreny els
vincles ciutadans, mentre que
el bé privat els dissol, i que tant
el bé particular com el bé comú
surten guanyant si aquest segon
està sòlidament garantit amb
preferència a l’altre”. Plató

Aquest és el cas del Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) que desenvoluparà a Mataró el Centre de
Formació i Prevenció a la Parròquia de Montserrat, i que
s’ocuparà de nens i nenes de 6 a 13 anys.
El CRAE reproduirà un entorn familiar estable per a
aquests nens, que aniran a l’escola, realitzaran activitats extraescolars i adquiriran hàbits d’estudi i de comportament. Tot això sota la supervisió d’un educador i ,
molt important, amb la imprescindible col·laboració de
tots els veïns, que ajudaran a la seva plena integració en
la comunitat, en un barri com el del Pla d’en Boet, que
compta amb una variada xarxa d’equipaments esportius,
socials i de lleure.

D

En el cas dels menors d’edat, la pobresa i l’exclusió social
poden provocar grans dificultats en el procés de desenvolupament. El nostre objectiu, com a societat és: garantir el dret al ple desenvolupament físic, mental i social
dels menors, perquè els menors en situació de pobresa
o d’exclusió social tinguin les mateixes oportunitats que
els altres nens.
D’aquí la necessitat dels serveis socials especialitzats
d’acolliment residencial temporal per a infants i adolescents, que ofereixen un entorn familiar estable als
menors que per diverses circumstàncies (abandonament,
maltractament, ...) estan sota la tutela de la Generalitat.

© MARGA CRUZ

urant dècades hem estat tots d’acord en la necessitat que la nostra societat desenvolupés un estat
del benestar orientat a aquells col·lectius més
febles. D’entre ells, la infància és reconeguda com un
col·lectiu especialment vulnerable. Per aquest motiu tant
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, com la Llei 14/2010
dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència vetllen pels drets dels menors i emplaça les famílies,
la ciutadania i molt particularment els poders públics, a
defensar-los i promoure’ls.

Francesc Teixidó i Pont
Cap del Grup Municipal d’Esquerra
President del Pla Integral Pla d’en Boet-Peramàs
Sergi Penedès i Pastor
Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

La Riera 48, Segon pis, 08301 Mataró • erc@ajmataro.cat • Tel. 93 758 26 62
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Economia de proximitat:
una alternativa ecològica a la crisi
Per un Mataró sostenible:
bioconstrucció i energies renovables

P

er afrontar els actuals reptes mediambientals
cal un canvi de mentalitat. La societat present,
basada en un consum immediat i voraç, condemna el nostre planeta a la pèrdua i degradació de les
seves matèries primeres i ecosistemes. Però hi ha altres
maneres de fer les coses.
La bioconstrucció, per exemple, és un sistema constructiu que respecta el medi ambient, aprofita els recursos
naturals amb responsabilitat i adapta les solucions tradicionals a les noves necessitats. Els seus dissenys aprofiten les energies renovables, l’escalfor natural del sol i
contenen proteccions i aïllaments adients a cada situació.
Els materials emprats són naturals, preferentment del territori, no són tòxics per a la salut i són duradors i, a més,
reciclables. Amb tots aquests elements els habitatges
respiren, ofereixen un ambient saludable i confortable, i
aconsegueixen una eficiència energètica total.

far-nos amb energies com el gas, que procedeix d’altres continents, és un risc i una despesa energètica que
podríem estalviar-nos. Catalunya, en canvi, disposa d’una
matèria primera molt important: la fusta dels nostres
boscos. Amb la fusta podem fer paper, construir objectes
i escalfar-nos o cuinar.
En aquest sentit, la instal·lació de calderes que funcionen
amb biomassa procedent de la fusta dels nostres boscos
permetria fer rendible el manteniment i gestió dels boscos
del nostre entorn (amb la consegüent disminució d’incendis forestals i dels riscos a què s’exposen els bombers), estalviaria energia i, a més, crearia llocs de treball.
D’aquesta manera, també, l’energia que consumiríem
seria renovable, més neta i més econòmica.

En moments de crisi com l’actual és vital que gestionem
els recursos propis i en traguem el màxim rendiment.
Conformar-nos amb dependre de recursos procedents
d’altres països és un error i una irresponsabilitat. Escal-

Alzinar i biomassa.

Xavier Safont-Tria
Portaveu del Grup Municipal de la CUP

www.cup.cat/mataro
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A Mataró, amb les inversions subvencionades pels
recursos del Fons Estatal per a l’Ocupació i Sostenibilitat Local (FEOSL), hem perdut una ocasió per executar
instal·lacions pensades per a l’estalvi energètic i l’aprofitament dels recursos més propers. Concretament, el
passat 7 de febrer, la Junta de Govern va aprovar inicialment el “Projecte de substitució de calderes de condensació en set equipaments municipals” amb un pressupost
de 109.308,35 €, amb l’inconvenient que totes funcionen
únicament amb energia no renovable i procedent de fora
del país.

© CUP

La bioconstrucció i la utilització d’energies alternatives
del nostre entorn, doncs, pot esdevenir una alternativa
intel·ligent per afrontar els reptes del segle XXI.
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Adreces d’interès
ORGANISMES AUTÒNOMS
- Institut Municipal d’Acció Cultural.
· Oficines d’atenció ciutadana (de dl. a dv. de 9 a 19 h)
		 C. de Sant Josep, 9. Tel. 93 758 23 61
- Ajuntament. La Riera, 48
- Institut d’Esports.
- Centre Cívic Cerdanyola. Pg. de Ramon Berenguer III, 82
		 C. de Sant Cugat, 169. Tel. 93 758 23 71
- Centre Cívic Rocafonda. C. de Josep Punsola, 47
- Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.
· Centres cívics (de dl. a dv. de 9 a 14 h i dt. i dj. de 17 a 19h)
		 C. de Francisco Herrera, 70. Tel. 93 758 21 31
- Centre Cívic Cirera. C. de Cadis, 1
- Institut Municipal d’Educació.
- Centre Cívic Molins. C. de Nicolau Guanyabens, 23
		 Bda. de Les Figueretes, 1. Tel. 93 758 23 31
- Centre Cívic Pla d’en Boet. C. de Juan Sebastián Elcano, 6
- Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme.
· Per internet, www.mataro.cat
- Escola Universitària Politècnica de Mataró.
· Per telèfon, trucant al número 010 (24 h)*
		 www.tecnocampus.cat. Av. d’Ernest Lluch, s/n
· Telèfon del Civisme 900 859 009
		 Tel. oficines TecnoCampus: 93 741 49 60
· Oficina de Turisme 93 758 26 98
		 Tel. EUPM: 93 741 50 75
SEGURETAT I ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
- Urgències. Tel. 112
- Urgències sanitàries. Tel. 061
- Mossos d’Esquadra. Av. de Lluís Companys, 87. Tel. 088
- Policia Local. Pl. de Granollers, 11. Tel. 092
- Bombers. Via Sèrgia, s/n. Tel. 112
- Cos Nacional de Policia. Av. de la Gatassa, 15. Tel. 091
- Creu Roja Mataró. C. de l’Energia, 11. Tel. 93 741 02 25
- Hospital de Mataró. Ctra. de Cirera, 230.
Tel. 93 741 77 00
- Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.
		 C. de Sant Pelegrí, 3. Tel. 93 741 91 60
- Agència d’Atenció a la Gent Gran i a les Persones
		 amb Dependència. C. de Cuba, 47. Tel. 010*
- Oficina Social d’Atenció Integral (OSAI).
		 C. de les Tres Roques, 21. Tel. 93 758 23 19
- Centre Municipal d’Acollida. C. de Sant Simó, 13.
		 Tel. 93 755 14 53
- CAP d’Urgències. Camí del Mig, 36. Tel. 93 741 20 40
- Oficina Integral de la Seguridad Social. C. de Jaume
		 Balmes, 34. Tel. 93 755 67 12. www.seg-social.es
EMPRESES PÚBLIQUES MUNICIPALS

* Establiment de trucada: 0,28 € + IVA. Cost: 0,21 € + IVA/ minut. 807 11 70 10 des de fora de Mataró. Establiment de trucada: 0,09 € + IVA. Cost: 0,34 € + IVA/minut.
NOU HORARI: de les 8 h de dilluns a les 22 h de dissabte i diumenges i festius de 8 a 22 h.

ATENCIÓ CIUTADANA

EQUIPAMENTS CULTURALS
- Teatre Monumental. La Riera, 169. Tel. 93 798 54 60
- Museu de Mataró. El Carreró, 17. Tel. 93 758 24 01
- Can Palauet. C. d’en Palau, 32-34. Tel. 93 758 21 01
- Ca l’Arenas. Centre d’art del Museu de Mataró.
		 C. d’Argentona, 64. Tel. 93 741 29 30
- Espai f. C. Nou, 11
- Can Xalant. Centre de creació i pensament contemporani.
		 C. de Francesc Layret, 75. Tel. 93 741 22 91
- Biblioteca Pública Pompeu Fabra. Pl. d’Occitània s/n.
		 Tel. 93 741 229 20
- Arxiu Municipal de Mataró. C. d’en Palau, 32.
		 Tel. 93 758 21 48
- Tres Roques Centre de Formació Permanent.
		 Pl. del Canigó, 7. Tel. 93 758 24 75
- Nau Minguell. Espai per a la indústria artística
		 i audiovisual. C. de Pasqual Madoz, 13.
- Can Gassol. Centre de creació d’arts escèniques
		 C. d’Enric Prat de la Riba, 75.
- Col·lecció Bassat. Art Contemporani de
		 Catalunya. Nau Gaudí. Mataró
		 C. de la Coperativa, 47.
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
- M1TV. C. de Juan Sebastián Elcano, 6. Tel. 93 693 13 20
- Aigües de Mataró, SA. C. de Pitàgores, 1-7.
ALTRES ADRECES
		 www.aiguesmataro.cat. Tel. 93 741 61 00
- Organisme de Gestió Tributària.
- Promocions Urbanístiques Mataró, SA. www.grup-pumsa.cat 		 C. de Mossèn Jacint Verdaguer, 77. Tel. 93 758 91 35
		 C. de Pablo Iglesias, 63. Tel. 93 741 56 10			 - Jutjats de Mataró. Pl. de Francisco Tomás y Valiente, 1.
- Prohabitatge. C. de Pablo Iglesias, 63. Tel. 93 757 85 38
		 Tel. 93 741 73 24
- Gestió Integral de Trànsit.
- Port de Mataró. Pg. Marítim del Port, s/n.
		 Tel. 93 755 09 61
		 C. de Pablo Iglesias, 63. Tel. 93 757 85 38

Sr. Jordi Puigderrajols
C. de Llauder, 2, baix / Tel. 93 758 24 99
defensor@ajmataro.cat
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Innova 360º

Fòrum per a la innovació
Del 18 al 21 de novembre
Auditori del Centre de Congressos del TecnoCampus Mataró-Maresme
Av. d’Ernest Lluch, s/n. Mataró (Mataró Bus L1/L2 Ed. de Vidre-Tecnocampus)

Nit amb visió / 18 de novembre /
Trobada empresarial, premis a les millors iniciatives emprenedores,
de responsabilitat social i de cooperació entre empreses

ge al
Diumen e les 10 h
partir d
matí a
re

ovemb

21 de n
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r
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o
Portes Campus
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a ada de pentinats/ /
/ Desfil itats infantils
/ Activ ió musical /
c
/ Actua

Més informació i inscripcions a:

TecnoCampus
obre portes
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www.tecnocampus.cat

