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Units contra la crisi
Joan Mora i Bosch

C

| Alcalde de Mataró

omencem el nou curs polític amb molta il·lusió. És un

orgull i un privilegi poder-me adreçar a vosaltres des
d’aquesta tribuna. Ha estat un objectiu personal però també
col·lectiu, compartit amb una colla de persones que hem sentit la
necessitat del canvi i que hem cregut en la regeneració democràtica i en el debat de les idees com a antídot als projectes inercials,
mancats de la guspira dels nous enfocaments.
Per això us vull escoltar, i vull compartir amb vosaltres el nostre
projecte: perquè hi teniu molt a dir. Ara és el moment de repensar
la ciutat, d’integrar totes les sensibilitats i de participar en un moviment catàrtic del qual en sortirem tots enfortits.

Durant aquests mesos la prioritat d’aquest govern ha estat recuperar projectes estratègics molt importants per la ciutat, que
estaven aturats. Hem desencallat el projecte d’ El Corte Inglés i
també hem pressionat a la Generalitat per tal que comencin, de
forma imminent, les obres de l’escola Marta Mata després d’un
retard injustificable.
Però no només hem treballat per resoldre aquests temes tan
urgents; també ens hem reunit amb un bon nombre d’entitats,
empreses i professionals que són el motor associatiu i econòmic

de la ciutat i que han estat víctimes de la crisi econòmica i de
promeses incomplertes.
Ara ens toca dir que no per responsabilitat. Perquè ara hem de posar seny i ordre. Perquè no podem viure durant més temps a crèdit.
Lamentablement, haurem de fer tots un gran esforç per comprendre la situació; una situació que ens afecta a tots i que requereix
el suport de tothom. No podem demanar més sacrificis als ciutadans si els polítics no treballem colze a colze per sortir d’aquest
atzucac. Hem d’assumir responsabilitats i hem de treballar plegats
amb visió de futur. Ara no és el moment de debats sobre si manen
uns o si manen els altres ni de tacticisme polític. Ara ens hem
d’arremangar i posar-nos a treballar plegats. Perquè compartim el
mateix objectiu, la mateixa prioritat: facilitar la vida dels ciutadans
i combatre la crisi. Cal que planifiquem una estratègia conjunta
que ens faci més forts i que ens permeti recuperar la confiança en
la política. Hi ha massa en joc per no valorar aquesta proposta, que
no és excloent sinó generosa i integradora. Aquesta és la millor
manera de treballar pel país i de ser útils.
Sincerament, no crec que ningú pugui posar en dubte la força del
diàleg. Encoratjo, doncs, a tots els partits a participar en la construcció d’un nou dia. Això ens farà més lliures.
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L’Ajuntament ultima els darrers passos
per lliurar el solar a El Corte Inglés

© AJUNTAMENT DE MATARÓ

© PUMSA

La

Generalitat de Catalunya va aprovar el passat juliol
la modificació del Pla de Millora Urbana de l’Illa de Can
Fàbregas i de Caralt, últim pas que faltava perquè l’Ajuntament pugués lliurar el solar a El Corte Inglés. La modificació aprovada en aquest pla preveu una redistribució
dels usos previstos inicialment a les plantes semisoterrani i
soterrani 1 del futur centre comercial i uns canvis per facilitar el funcionament de l’aparcament públic. Les obres de
desmuntatge de la nau catalogada i el trasllat de les peces
que encara quedaven pendents al solar (base de la xemeneia
i una porció de paret de la nau catalogada) ja han finalitzat
i s’han iniciat els treballs per a l’eliminació, sota control
arqueològic, de les restes del subsòl del solar que no estan
protegides. Està previst que el gener de 2012 pugui tenir
lloc la compravenda del solar i el lliurament del mateix a El
Corte Inglés, que ja podrà iniciar els tràmits per demanar la
llicència comercial a la Generalitat i la d’obres i activitats a
l’Ajuntament.

1

Les entitats veïnals mantenen una
primera reunió amb el govern
L’alcalde, Joan Mora; el regidor de Participació, Joaquim
Fernàndez; i la regidora de Via Pública, Núria Calpe, es van
reunir el 12 de juliol amb la Federació de les Associacions
de Veïns de Mataró (FAVM) i els presidents, membres de
les juntes i representants de les associacions de veïns de la
ciutat per conèixer de primera mà les inquietuds i necessitats
dels mataronins. Aquest ha estat un primer pas de l’equip de
Govern que treballa per dissenyar un model de participació
on el ciutadà tingui un paper més actiu.

2

© MARGA CRUZ

121 aturats troben feina a l’Ajuntament
mitjançant els Plans d’ocupació
L’Ajuntament va contractar 121 persones desocupades mit-

3

1. La compravenda i el lliurament del solar de Can Fàbregas i de Caralt a
El Corte Inglés estan previstos per al gener de 2012.
2. La reunió dels líders veïnals amb els representants municipals va tenir
lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament.
3. Una de les persones contractades mitjançant els Plans d’ocupació realitza
tasques d’informació a l’Oficina de Turisme.
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jançant la convocatòria ordinària dels Plans d’ocupació 20102011, subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i
el Fons Social Europeu. Els contractes són de sis mesos,
acaben el 30 de novembre i són d’una jornada laboral del
70 %. La selecció prioritza les persones amb discapacitat, en
risc d’exclusió social o joves, a més de valorar responsabilitats familiars, la manca d’ingressos econòmics a la família
o el temps en situació d’atur, entre d’altres. El 2010 es van
contractar 378 persones.

NOTÍCIES

mésmataró

Els terrenys d’Iveco-Pegaso es
condicionen com a aparcament d’estiu
terrenys de l’antiga fàbrica d’Iveco-Pegaso, propietat
de la societat Porta Laietana, van ser cedits temporalment a
l’Ajuntament per tal de poder-los habilitar com a aparcament
durant els mesos d’estiu. L’aparcament, amb una capacitat
per a 250 vehicles, era gratuït i no vigilat, i estava pensat per
facilitar l’accés a les platges i a la zona del passeig Marítim
i el Port, on es concentra molta oferta de caire lúdic. L’Ajuntament es va encarregar de condicionar el solar, netejant-lo
i aplanant el terreny, alhora que també es va protegir un col·
lector d’aigües per evitar que el pas dels vehicles el pogués
afectar. Aquest solar havia funcionat en anteriors temporades per allotjar concerts a l’aire lliure, com ara el de la Festa
Major de 2009 i els de Cruïlla de Cultures.

1

© AJUNTAMENT DE MATARÓ MS

Els

Un programa d’acceleració empresarial
selecciona set empreses del Maresme

2

© TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME

Ernst&Young treballa amb set empreses seleccionades
d’entre 80: Casa Graupera, Cosmética Cabinas, Fete Textil,
Grupo Nova Energia, Lunar New Media, Medicare System i
Speedgrass en el programa Èxit d’Acceleració Empresarial.
El programa, endegat per la pròpia consultora i la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme i que compta amb el
suport de la Diputació de Barcelona, té per objectiu afavorir
el creixement d’algunes de les empreses amb major potencial del Maresme. Així, es treballa conjuntament en la revisió dels plans de negoci, la definició dels pilars estratègics
a curt termini i el desenvolupament d’un pla d’acció que
acceleri el creixement i augmenti l’atractiu davant possibles
inversors i clients.
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© MARGA CRUZ

Des del passat juliol i fins al març de 2012, la consultora

Els agents de la Policia Local estrenen
uniformes més moderns i pràctics
Aquest

mes d’octubre es culmina el canvi d’imatge de
l’uniforme dels agents de la Policia Local amb l’estrena de la
roba de temporada de tardor-hivern. Un dels trets distintius
és el canvi del tipus de gorra, més moderna. Aquest estiu,
els agents ja van substituir la camisa de color blau cel per
un polo de color blau marí amb una franja de color groc
d’alta visibilitat. Tant el polo com els pantalons, que són
blau marí, estan confeccionats amb un teixit amb propietats
impermeabilitzants, antitaques i antibacterianes que aporten
una màxima transpirabilitat.

1. A l’aparcament d’Iveco-Pegaso s’hi pot accedir des del carrer de Juan
de la Cierva.
2. Una de les primeres sessions del programa Èxit d’Acceleració Empresarial
que va tenir lloc al Tecnocampus.
3. El nou uniforme és més fosc que l’anterior i hi destaca una franja de color
groc, a banda del nou tipus de gorra.
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La població de Mataró
s’apropa als 124.000 habitants

© MARGA CRUZ

Mataró va augmentar la població en 974 habitants durant el

2010 i, amb data 1 de gener de 2011, té 123.906 habitants.
Aquestes són les dades oficials del darrer estudi de població
elaborat pel Servei d’Estudis i Planificació de l’Ajuntament,
que descriu que l’evolució segueix l’esquema dels últims
anys: moderat creixement, més si es compara amb els guanys
dels primers sis anys del segle XXI, i un progressiu major
pes de la component natural sobre la migratòria. L’any passat
es van registrar 1.546 naixements, 23 menys que l’any anterior, i van haver-hi 901 defuncions, 10 més que al 2009. L’esperança de vida se situa en els 82,34 anys. Per sexes, la dels
homes és de 79,11 anys i la de les dones és de 85,44 anys.

1

L’Ajuntament dóna 9.000€ d’ajut per
lluitar contra la fam a la banya d’Africa

© ACNUR

Responent a una petició del Fons Català de Cooperació al

Desenvolupament (FCCD), l’Ajuntament va acordar fer una
aportació de 9.000€ a la campanya endegada per l’organisme
humanitari en la lluita contra la greu crisi de fam que afecta
els anomenats països de la banya d’Àfrica (Kenia, Somàlia,
Etiòpia, Djibouti...). Es tracta de l’emergència alimentària
més greu a escala mundial: més de 10,7 milions de persones
necessiten ajuda urgent per fer front a la pitjor sequera dels
últims 60 anys, que ve a afegir-se a la situació d’inseguretat i
de conflicte de la regió, a la pobresa endèmica i a la sobreexplotació dels sòls. L’aportació del Consistori serà gestionada
pel Fons Català de Cooperació.

2

10 dones s’incorporen a treballar al
Centre Integral de Residus del Maresme

© MARGA CRUZ

Deu

3

1. L’evolució de la població ha experimentat un creixement moderat, on
destaca la component natural sobre la migratòria.
2. L’ACNUR prepara refugi en els nous assentaments del camp de Dadaab, a
Kènia, i necessita 45.000 tendes de campanya més.
3. Les operàries del Centre per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del
Maresme han seguit un curs d’especialització de l’IMPEM.

6

dones en situació d’atur han estat contractades pel
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del
Maresme després que l’Institut Municipal de Promoció
Econòmica de Mataró (IMPEM) les formés com a operàries
d’instal·lacions de tractament i eliminació de residus urbans.
Aquesta és una ocupació que presenta força dificultats per
trobar personal qualificat, donat que es tracta d’una ocupació de recent aparició. Per això, l’IMPEM i el Consorci
van acordar organitzar un curs d’especialització en previsió
dels futurs projectes de remodelació i ampliació del Centre
Integral de Valorització de Residus del Maresme que està
situat a Mataró, al costat de la riera d’Argentona, del qual
n’és titular el Consorci.

mésmataró
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Repintat el cotxe amb què se sanciona
els conductors que dificulten el Mataró Bus
infraccions de trànsit que afecten el Mataró Bus aplicant-li
la imatge corporativa de la Policia Local. Aquest cotxe, que
va entrar en servei el 2006 en l’horari i les rutes del transport públic, estava fins ara rotulat amb la imatge corporativa del Mataró Bus. El cotxe té instal·lat un Sistema Mòbil
d’Identificació de Vehicles, que consisteix bàsicament en
un aparell col·locat sobre el sostre que és capaç de captar
i enregistrar imatges de les infraccions que s’estan produint al carrer. Des de l’interior, amb l’ajut d’un ordinador, un
agent pot comandar la càmera i, en definitiva, documentar la presumpta infracció, que després passa a l’expedient
administratiu que origina la denúncia de trànsit. El sistema
estava instal·lat inicialment en un Seat León i, des del juny
de 2008, en un Honda Cívic.

1

© AJUNTAMENT DE MATARÓ. ML

L’Ajuntament ha repintat el vehicle que vigila i denuncia les

2

© MARGA CRUZ

Els centres universitaris del TecnoCampus Mataró-Maresme
tenen 538 estudiants assignats per al curs 2011-12. Aquesta
xifra representa un augment del 21,4 % respecte al curs
anterior i un 20% més de sol·licituds de primera preferència. Per centres, l’Escola Universitària Politècnica de Mataró
(EUPMT) registra un creixement del 31 % d’estudiants assignats. L’Escola Universitària del Maresme (EUM), adscrita a
la Universitat Politècnica de Catalunya, creix un 20,3 %. L’Escola Superior de Ciències de la Salut, adscrita a la Pompeu
Fabra, en el seu segon curs amb el Grau d’Infermeria registra
un 61,8 % més de sol·licituds en primera preferència.

3

© ALBERT CANALEJO

El nou curs universitari del TecnoCampus
comença amb 538 estudiants

Més de 300 persones celebren la Diada
amb l’ofrena floral a Rafael Casanova
Amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, l’11 de setembre, entitats, polítics i sindicats van fer la tradicional ofrena
floral a Rafael Casanova. Els actes de la Diada havien començat el dia 7 amb una conferència del doctor Andreu Domingo,
sotsdirector del Centre d’Estudis Demogràfics, sobre migració i crisi econòmica a Catalunya. El dia 10, la plaça de Santa
Anna va acollir la Ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de
Mataró, organitzada per l’Institut Municipal d’Acció Cultural
(IMAC) i l’Agrupació Sardanista Santa Anna. I el dia 11, la
Diada va començar amb la XVII edició de la Cursa popular
Intersport de Mataró Ronda 43.

			
1. El nou aspecte del vehicle que vigila i denuncia les infraccions de trànsit
1. L’IMPEM treballa per potenciar el sector de l’hostaleria i el turisme de la ciutat
que afecten el Mataró Bus, amb la imatge corporativa de la Policia Local.
així com el comerç.
2. La
Elsmajoria
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vistvia 		
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durant l’acte celebrat a la plaça de Rafael Casanova.
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Els Premis Cre@tic arriben a l’onzena
edició i es lliuraran a la Nit amb Visió
El proper 17 de novembre, en el marc de la
Nit amb Visió, es donaran a conèixer els tres
guanyadors de l’onzena edició dels Premis
Cre@tic, que organitza la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme. Els premis tenen
com a objectiu promoure la iniciativa empresarial i contribuir al desenvolupament socioeconòmic de Mataró i el Maresme mitjançant
el suport econòmic i logístic a nous projectes
empresarials, o a projectes que hagin incorporat una millora significativa durant l’any
2011 que els suposi un avantatge competitiu.
Els interessats poden presentar el seu projecte fins a l’11 d’octubre. Els Premis Cre@
tic compten amb la col·laboració de l’Institut
Municipal de Promoció Econòmica de Mataró
(IMPEM), la Diputació de Barcelona, la
Generalitat de Catalunya, el Programa Innova
de la Universitat Politècnica de Catalunya, el
Grup d’Empreses de Noves Tecnologies de
la Informació i la Comunicació de Mataró i
Maresme (Gentic), la Fundació Catalana per
a la Recerca i la Innovació, Acc1ó i Caixa
Laietana.

Obert el procés per cobrir les vacants dels
mercats de marxants
Enguany, per primera vegada, el procés de
llicències per cobrir les vacants dels mercats de marxants s’ha establert a partir d’un
concurs amb concurrència competitiva, que
valora aspectes com el tipus de producció, la
tipologia de la instal·lació, la gestió comercial
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o el criteri d’estalvi energètic en el cas dels
productors de fruita i verdura. Aquesta valoració determina l’ordre de la llista d’espera,
que s’elabora en funció dels diferents grups
de productes i no del mercat, com es feia fins
ara. Les llicències adjudicades seran vàlides
fins al 6 d’octubre de 2014 i s’aniran adjudicant a mesura que es produeixin les vacants.
En aquests moments hi ha places disponibles
als mercats de Cirera-Molins, Cerdanyola,
Escorxador i Pla d’en Boet.

En marxa el nou butlletí electrònic digital
per als empresaris de la ciutat
L’Institut Municipal de Promoció Econòmica
de Mataró (IMPEM) ha llançat un butlletí
electrònic digital adreçat als empresaris de la
ciutat, que neix amb l’objectiu d’informar-los
sobre fonts de finançament empresarial, convocatòries d’ajuts i subvencions, programes
específics de temes com internacionalització,
innovació o millora de la gestió, informació
sobre legislació laboral, novetats en l’àmbit
ocupacional o informació econòmica del seu
interès. El butlletí inclou una agenda amb les
activitats, cursos, programes i jornades que
organitza l’IMPEM per a empresaris i treballadors. Més de 3.500 empreses usuàries de
l’IMPEM van rebre el primer número del butlletí electrònic, que va sortir el 21 de juliol.

El centre de formació permanent
Tres Roques ofereix més de 80 cursos
El centre de formació permanent Tres Roques
té programats més de 80 cursos per al primer

trimestre del curs 2011-12, en horaris de
matí i tarda. L’oferta formativa es vertebra
en cinc eixos principals: cursos d’humanitats
i ciències socials; de ciència, natura i medi
ambient; d’expressió; de recursos; i de salut
i creixement personal. Es pot consultar tota
la informació referida als cursos al mateix
CFP Tres Roques, a l’Institut Municipal
d’Educació i al web www.mataro.cat.

Baixen un 10% els delictes i faltes durant el
primer semestre del 2011
Malgrat que en els primers sis mesos de l’any
el nombre total de serveis efectuats per la
Policia Local s’ha incrementat en un 7,2 %
respecte a l’any 2010, s’han reduït els fects
delictius un 10, 1%. Aquesta és la principal
novetat que va abordar la darrera Junta Local
de Seguretat, formada per tots els cossos de
seguretat amb presència a Mataró i presidida
per l’alcalde. D’entre les diferents tipologies
delictives, ha experimentat una davallada significativa la de fets contra el patrimoni (on
s’inclouen els robatoris, furts i danys), amb un
descens del 12,3 %. Concretament, el delicte
de robatori amb força ha disminuït un 9,2 %;
el de robatori a interior de vehicle, un 14,2
%; el de robatori i furt d’ús de vehicle (sostracció sense voluntat d’apropiació), un 33,3
% i el delicte de danys, un 13,2 %. Els delictes contra les persones han experimentat un
repunt del 9,2 % respecte al mateix període
de l’any passat, tot i que aquests il·lícits representen un petit percentatge (7,8 %) del conjunt
de faltes i delictes.

mésmataró

El mandat arrenca amb un nou
Govern al capdavant de l’Ajuntament

© SERGIO RUIZ

El novè mandat des de la constitució dels ajuntaments democràtics passa
a mans de CiU, amb la proclamació de Joan Mora com a alcalde de la ciutat.
D’aquesta manera, el PSC perd l’alcaldia que ocupava des de l’any 1979.

Moment en què Joan Mora és investit alcalde de la ciutat.

L

’11 de juny es va iniciar el nou mandat (2011-2015)
amb la presa de possessió dels 27 regidors que configuren el ple de l’Ajuntament i l’investidura de Joan
Mora com a nou alcalde de la ciutat, convertint-se en el
quart alcalde democràtic de la ciutat. Joan Mora, que va
entrar com a edil a l’Ajuntament el 2007 i des de llavors
ha estat el president del grup municipal de Convergència i
Unió (CiU), substitueix Joan Antoni Baron (PSC), que ha
estat al capdavant de la Corporació des de maig de 2004.

taforma per Catalunya (PxC), fins a aquest mandat sense
representació a la Corporació.

El nou mandat municipal compta amb sis formacions polítiques, el mateix nombre que el mandat passat, però amb
diferències quant a la seva composició: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) surt de l’Ajuntament en no obtenir
el suport necessari a les urnes per mantenir la representació
municipal i s’estrena al Consistori el grup municipal Pla-

Govern i oposició

Els 27 edils es distribueixen de la següent manera: 8 de
Convergència i Unió (CiU); 8 del Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC-PM); 5, del Partit Popular (PP); 3, de Plataforma per Catalunya (PxC); 2, d’Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA-E) i 1, de
la Candidatura d’Unitat Popular (CUP).

El Govern està format per l’alcalde, Joan Mora, i 7 regidors
més de CiU, 4 dels quals són tinents d’alcalde. La Junta de
Govern Local, presidida per l’alcalde, està formada per tots
els càrrecs electes del nou Govern municipal. Els membres
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d’aquest òrgan col·legiat es reuneixen en sessions ordinàries cada 15 dies, els dilluns.

L’organigrama de l’Ajuntament es completa amb la presidència dels organismes autònoms o empreses municipals:

L’oposició està formada per la resta de grups municipals.
Els caps de grup són Joan Antoni Baron (PSC-PM), José
Manuel López (PP), Mónica Lora (PxC), Esteve Martínez
(ICV-EUiA-E) i Xavier Safont-Tria (CUP-PA).

-Institut Municipal d’Acció Cultural: Marcel Martínez
-Institut Municipal d’Educació: Marcel Martínez
-Institut d’Esports: Pere Galbany
-Institut Municipal de Promoció Econòmica: Miquel Rey

Els resultats complets dels comicis a Mataró es poden consultar al web de l’Ajuntament (www.mataro.cat), a l’apartat
“Publicacions”, per barris i per candidatures.

Els plens es continuaran celebrarant els primers dijous de mes
no festius. En el ple del cartipàs es va aprovar també la moció
d’alcaldia que estableix el règim de retribucions dels regidors.
El nou sistema parteix del sou de l’alcalde, que és el mateix
que s’havia aprovat el juny de 2010, 57.500 € bruts anuals
repartits en 14 pagues (www.mataro.cat: retiment de comptes/
documents/retribucions de l’alcalde i regidors juny 2011)

Les regidories del nou Govern es distribueixen en quatre
grans àrees: Participació i Serveis a les persones; Serveis
Territorials i Via Pública; Administració i Atenció Ciutadana; Promoció Econòmica i Innovació.
Un coordinador general coordina totes les àrees i cada una
d’elles compta amb el seu coordinador.
El Govern presenta els projectes i serveis d’aquestes àrees
en quatre comissions informatives abans de portar-los a
l’aprovació de la Junta de Govern o del Ple. També s’estableixen les dues comissions informatives especials: Comissió Especial de Comptes, presidida per Carolina Soler
(CiU) i la Comissió Especial d’Organització, presidida per
Joaquim Fernàndez (CiU).
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Personal eventual i càrrecs de confiança
Han estat nomenats el coordinador general, Francesc Esteve;
el coordinador de l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutdana,
Joaquim Bach; la coordinadora de l’Àrea de Participació i
Serveis a les Persones, M. Àngels Briansó; el coordinador de
l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació, Josep Pocurull;
i el Coordinador de Relacions Institucionals, Quim Barnola. També s’han aprovat els nomenaments de la directora
de l’Institut Municipal d’Educació, Pilar Navarro, i el de la
directora de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de
Mataró, Carme Martí (IMPEM).

Cartipàs municipal

Àrea de participació i serveis a les persones
Àrea de serveis territorials i via pública
Àrea d’administració i atenció ciutadana

Joan Mora
i Bosch (CIU)
Alcalde
de Mataró

Relacions Institucionals

Àrea de promoció econòmica i innovació

Comunicació

Empresa municipal

President del Parc
Tecnocampus Mataró (E)

Joaquim Fernàndez
i Oller (CIU)
1r tinent d’alcalde

Marcel Martínez
i Bruguera (CIU)
2a tinent d’alcalde

Pere Galbany
i Duran (CIU)

Núria Calpe
i Marquet (CIU)
3a tinenta d’alcalde

Montserrat Rodríguez
i Sánchez (CIU)
4a tinenta d’alcalde

Carolina Soler
i Soto (CIU

Miquel Rey
i Castilla (CIU)

Participació i
Nova Ciutadania

Cultura

Família
Benestar Social

Via Pública
Policia Local

Urbanisme

Ensenyament

Administració i
Atenció ciutadana

Promoció Econòmica
i Innovació

President de l’Institut
Municipal d’Acció
Cultural (IMAC)

Salut i Consum

Protecció Civil

Esports

Mobilitat

Obres
Serveis i
Manteniment
Agència de Suport a
l’associacionisme
Civisme
Mediació
Comunitària
Política Lingüística
Cooperació i
Desenvolupament

President de
l’Institut Municipal
d’Educació (IME)

President de l’Institut
d’Esports (IE)
President del Pla
integral Molins-La
Llàntia-Vista AlegreVia Europa-CireraCamí de la Serra

Habitatge

Secretaria general
Sotsdirecció Econòmica
Estudis i Planificació
Estratègica
Compres i
Contractacions
Recursos Humans
Informàtica i
Telecomunicacions
Atenció Ciutadana

Medi Ambient i
Sostenibilitat

Presidenta de
GINTRA (E)

Presidenta
de PUMSA (E)

Presidenta del Pla
integral de
Pla d’en BoetPeramàs-Esmandies

Presidenta de
Prohabitatge (E)

President de la
Fundació Privada
Hospital Sant Jaume i
Santa Magdalena

President de Mataró
Audiovisual (E)

Presidenta del
Pla integral de
Rocafonda-El PalauEscorxador

Promoció de Ciutat
Comerç
Fires
Mercats
Empresa i Ocupació
Universitat
Promoció Internacional
Agermanaments
President de l’Institut
Municipal de Promoció
Econòmica (IMPEM)
President del Pla
integral del CentreEixample-Havana

L’oposició

Joan Antoni
Baron i Espinar

Consol Prados
MartÍnez

Montserrat López
Figueroa

Maria Carme
Maltas i Freixas

Francesc Melero
Collado

Juan Antonio
Ciller López

(PSC)

(PSC)

(PSC)

(PSC)

(PSC)

(PSC)

(PSC)

Mónica Lora
Cisquer
(PxC)

Carlos Fernández
Báez (PSC)

Juan Gabriel
Ponce López
(PxC)

José Manuel
López González

José Luis Calzada
Olmedo

(PP)

(PP)

Carlos
Fontbona Gil
(PxC)

Marco Antonio
Fernández
Domínguez (PP)

Esteve
Martínez Ruíz
(ICV-EUiA)

Berta Isabel
Azpericueta
Sánchez (PP)

Conxita Calvo
Lomero
(ICV-EUiA)

Flori Torres
Fernández
(PP)

Xavier Safont-Tria
Ramon
(CUP)
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CRÒNIQUES DEL PLE

Ple extraordinari del 14 de juliol de 2011

Ple extraordinari del 25 de juliol 2011

Ple del cartipàs

L’alcalde aprova els càrrecs de
confiança en “segona volta”

E

L

l nou Govern a l’Ajuntament de Mataró aprova el
cartipàs amb els suports del PP i PxC. Es tracta
del Ple on es porta a aprovació el nomenament
dels representants a diversos organismes, empreses públiques i entitats. Els populars van votar-hi a favor perquè
apliquen així el seu programa electoral on el partit defensava la necessitat d’un canvi a la ciutat després de 32 anys
de Govern socialista. Plataforma per Catalunya va donar
suport al cartipàs per la voluntat de diàleg del nou alcalde.
Al llarg de la sessió, la resta grups van justificar el seus
vots; PSC va votar a favor de la majoria dels punts i es
va abstenir en d’altres per ajudar a la governabilitat de la
ciutat. L’únic punt de l’ordre del dia no aprovat va ser el del
personal eventual. Només en aquest punt el partit d’extrema
dreta PxC va canviar el vot en negatiu. En aquest punt, el
Govern volia aplicar alguns canvis en l’estructura del consistori com la separació en 4 grans àrees de les regidories
amb la figura també d’un coordinador general o la creació
del càrrec de coordinador de Relacions Institucionals. Pel
que fa als sous, els regidors amb dedicació exclusiva percebran 46 mil euros bruts anuals cadascú mentre que els de
dedicació parcial rebran 43.700 € bruts anuals. Pel que fa
a l’alcalde, el sou es manté congelat respecte el 2010 i percebrà 57.500 € bruts anuals. Si es compara les nòmines de
l’inici del mandat de fa 4 anys amb la del començament de
l’actual, l’estalvi és de 300 mil euros. Ara bé, si la comparació de la primera nòmina dels membres del nou Govern
es fa amb l’última, l’estalvi seria només de 67 mil euros.
Aquest sistema de retribucions ha tingut el suport del PP
i PxC. La CUP hi ha votat en contra i PSC i ICV-EUiA
s’han abstingut. Tota la resta de regidors de l’Ajuntament,
excepte els portaveus de cada partit, tindran una retribució
de 626 € per assistència al Ple. A més, en el Ple també es
va donar compte del decret que havia signat l’alcalde sobre
el nomenament dels tinents d’alcalde que determina que
hi ha 4 tinences d’alcaldia. L’alcalde també ha delegat la
presidència dels organismes autònoms municipals: Marcel
Martínez a l’Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC) i
a l’Institut Municipal d’Educació (IME), Pere Galbany, a
l’Institut d’Esports (IE) i Miquel Rey a l’Institut Municipal
de Promoció Econòmica (IMPEM).

Oriol Debat, cap d’Informatius d’m1tv
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’executiu de Joan Mora ha aprovat la nova organització municipal gràcies al vot favorable de CiU i
PP i a l’abstenció del PSC i ICV-EUiA durant el Ple
extraordinari celebrat el 25 de juliol. El cartipàs contempla la figura d’un coordinador general, un coordinador de
Relacions Institucionals i quatre caps d’àrea (els coordinadors d’Administració i Atenció Ciutadana; Promoció Econòmica i Innovació; Participació i Serveis a les Persones; i
Serveis Territorials i Sostenibilitat).
Abans de la votació, l’alcalde ha insistit en la voluntat de
tenir una relació fluida amb l’oposició després que el cap del
grup municipal del PSC, Joan Antoni Baron, li retreiés que
s’havien assabentat per la premsa de l’anul·lació del Festival
Shakespeare o dels canvis dels representants de la Generalitat de Catalunya al Consorci Sanitari del Maresme. Precisament han estat aquests els motius de l’abstenció del PSC.
ICV-EUiA també ha canviat el sentit del seu vot i s’ha abstingut perquè segons ha afirmat el portaveu ecosocialista,
Esteve Martínez, no volen “obstaculitzar” la governabilitat
de la ciutat ni contribuir a la “paràlisi” institucional.
El PP ha tornat a votar a favor de la creació dels càrrecs de confiança ja que, segons el portaveu José Manuel
López, consideren un “encert” la contractació de la figura
d’un gerent.
PxC i la CUP han tornat a rebutjar la creació dels sis càrrecs
eventuals. L’independentista Xavier Safont-Tria ha tornat a
posar de manifest el seu rebuig als càrrecs de confiança
perquè són “triats a dit” i, segons el seu parer, cobren un
sou desorbitat. Una crítica que també ha fet la portaveu de
PxC, Mònica Lora, que ha titllat les nòmines “d’escandaloses” i n’ha demanat una rebaixa del 10 % en el cas del
gerent i del 5 % en el cas dels caps d’àrea.
D’altra banda, Carme Martí ha estat “renovada” com a
directora de l’IMPEM amb els vots a favor de totes les formacions excepte PxC i, Pilar Navarro, ha estat nomenada
nova directora de l’IME amb el suport de totes les forces
excepte el vot contrari de PxC i l’abstenció de la CUP.

Elisabeth Solsona, cap d’Informatius de Mataró Ràdio
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Principals acords Segueix l’actualitat dels Plens a

El català i la immigració centren
el primer Ple ordinari

Ple ordinari del 8 de setembre de 2011

E

ls temes educatius i les polítiques d’immigració van
centrar bona part dels debats de la primera sessió
ordinària del nou mandat. La nova configuració municipal, amb un sol partit al govern i cinc a l’oposició, va influir
en la durada del Ple, que es va allargar fins a mitjanit.
Entre els temes més destacats, l’anunci fet pel govern sobre
les obres del Marta Mata, que es podrien iniciar abans de
finals d’any. El Ple va aprovar per unanimitat una moció per
insistir a la Generalitat en la urgència de resoldre la situació de l’escola, que ara comparteix espai amb l’Antonio
Machado. També es va debatre sobre la sentència del TSJC
sobre la immersió lingüística. Es van aprovar dues mocions
presentades pel PSC i la CUP, si bé amb alguns matisos per
part de les dues formacions, amb les quals es mostra el rebuig
de Mataró a aquesta sentència. Com era previst, el PP hi va
votar en contra, mentre que PxC es va abstenir. Un altre tema
educatiu va estar relacionat amb la subvenció que l’Ajuntament rep de la Generalitat per finançar l’escola de música.
Responent a dues preguntes del PSC i ICV-EUiA, el govern
va explicar que s’està treballant a través de la Federació de
Municipis per aconseguir que la Generalitat no rebaixi en un
11% la subvenció prevista per al curs 2011-12. Pel que fa a les
subvencions dels cursos anteriors, la del 2009-10 es dóna per
perduda i la del 2010-11 s’espera cobrar properament.
Els temes relacionats amb la immigració també van ocupar
força estona. Es va aprovar una declaració –amb les abstencions d’ICV, PP i PxC i el vot en contra de la CUP- sobre el
dret a vot dels residents estrangers a les eleccions municipals. Aquesta moció alternativa la va presentar CIU i el PSC
en resposta a la de PxC, que pretenia evitar que el govern de
l’Estat signi el conveni bilateral amb el Marroc per atorgar el
vot a les eleccions locals als immigrants marroquins.
El Ple també va aprovar, amb l’abstenció de PxC, una proposta per iniciar la revisió i renovació del Pacte per a la nova
ciutadania per al mandat. Per últim, es va aprovar una declaració en què es reafirma en el rebuig de l’ús del vel integral.
La proposta recull en essència el contingut de la proposta
aprovada el juliol del 2010. però en en aquesta ocasió la CUP
es va desmarcar. El PPC també hi va votar en contra i va
donar suport, en canvi, a la presentada per PxC, molt més
explícita a favor de prohibir el burka..

Judith Vives, directora de Capgròs

blogs.mataro.cat/blogs/croniquesPle

• Declaració institucional sobre el dret al sufragi dels residents estrangers a les eleccions municipals. Presentada
pels grups CiU i PSC-PM i aprovada amb l’abstenció de la
resta de grups. Es va sotmetre’s a votació com a alternativa
a una moció de Plataforma per Catalunya (PxC) que no
va prosperar i que pretenia instar el govern de l’Estat a no
signar el conveni bilateral amb el Marroc que atorgaria el
vot a les eleccions locals als immigrants marroquins.
• Dues propostes de resolució donen suport al model educatiu d’immersió lingüística. En primer lloc, el Ple va
aprovar la de la Federació de Municipis de Catalunya que
dóna suport al govern de la Generalitat perquè defensi el
model aplicat fins ara a les escoles. El text va ser proposat a instàncies del PSC-PM, que va retirar prèviament
la proposta inclosa en l’ordre del dia del Ple per rebutjar la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya contra la immersió lingüística a l’escola. CiU,
PSC-PM, ICV-EUiA-E i CUP-PA hi van a votar a favor,
el PP, en contra i PxC s’hi va abstenir. En la segona, D’altra banda, la CUP-PA també va presentar la seva proposta de resolució en defensa de l’actual model educatiu
d’immersió lingüística. Tots els grups municipals hi van
votar a favor, excepte el PP, que hi va votar en contra, i
PxC, que s’hi va abstenir.
• Calendari de les Festes Locals 2012. Es ratifica per unanimitat que els dies de festa local retribuïdes i no recuperables per a l’any que ve seran el 28 de maig (Pasqua
Granada) i el 27 de juliol (Les Santes).
•Modificació provisional de la delegació de competències
atribuïdes al regidor de Cultura i Ensenyament. L’alcalde
dóna compte en el Ple que ostentarà les competències en
aquestes matèries mentre el regidor Marcel Martínez estigui de baixa per malaltia
• Proposta de resolució per demanar a la Generalitat l’inici
immediat de les obres de l’escola Marta Mata. Els grups
aproven per unanimitat la proposta presentada pel PSC que
reclamava a la Generalitat l’adjudicació i inici dels treballs.
El govern anuncia que la Generalitat ha confirmat ja que
les obres començaran en el darrer trimestre de l’any.
• Complements del cartipàs. L’alcalde dóna compte dels
nomenaments dels coordinadors de Relacions Institucionals, del coordinador general, i dels coordinadors de les
Àrees d’Administració i Atenció Ciutadana i de Promoció
Econòmica i Innovació.
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descobreix
la teva ràdio

sisena temporada 2011 - 2012 . tardor

Hora

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

05:00
07:00
08:00
08:30
09:00
10:05
11:05
12:05
13:05
14:00
14:30
15:05
15:10
15:30
16:05
17:05
17:30
18:05
19:00
20:00
21:05
22:05
23:05
00:00
01:00

Com llevar-se
El dia a la COM
Informatiu matí

Com llevar-se
El dia a la COM
Informatiu matí

Com llevar-se
El dia a la COM
Informatiu matí

Com llevar-se
El dia a la COM
Informatiu matí

Com llevar-se
El dia a la COM
Informatiu matí

El despertador

El despertador

El despertador

El despertador

El despertador

Viu la vida dia a dia

Viu la vida dia a dia

Viu la vida dia a dia

Viu la vida dia a dia

Viu la vida dia a dia

Galàxia llibre
Informatiu migdia
COM esports
Minuts poètics
Amb una mirada nova
Juguem amb la ciència
Amb veu de dona
Pàgines de ràdio
L’hora del conte
Educació dia a dia
Informatiu vespre
La crònica
Mirant amunt
Duende y compàs
Infofutbol
Informatius Mataró ®
COM

I... com estàs de salut?
Informatiu migdia
COM esports
Minuts poètics

Altaveu
Informatiu migdia
COM esports
Minuts poètics

Ones de mar
Informatiu migdia
COM esports
Minuts poètics

Poesia en viu

Finestra al mar / El café de la facultat

La tertúlia

Seguirem somiant

Sudakia style
Informatiu migdia
COM esports
Minuts poètics
Adona-te’n
L’entrevista
Peluts

El radiador

Noticia de llibres, música i dvd

L’hora de la gent gran

Culturetes

Cruïllad’Europa/Paraulofòbia(v)
Informatiu vespre
Tir lliure
Chelsea hotel
Carta de clàssics
Borratxos de música
Informatius Mataró ®
COM

Posa’t al dia
Informatiu vespre
La veu dels barris
Joves.tv
Jazz club
Retalls de nit
Informatius Mataró ®
COM

Recordant el passat
Informatiu vespre
Són al cine
El racó
Murmuri
33 rpm
Informatiu vespre ®
COM

Per tot el món
Informatiu vespre
La prèvia
Peti qui peti
BPM
Makina sound
Informatiu vespre ®
COM

Hora

dissabte

08:00
09:00
10:05
11:05
12:05
13:00
14:00
14:30
15:00
16:00

El programa del dissabte

17:00
18:00
19:00
Bonaire street
20:00
El crit del col·lectiu
21:00
Ilurion
22:00
L’aperitiu
Informatiu cap de setmana 23:00
00:00
Com esports
01:00
Empenta (COM)
Fal·lera gegantera / Limitacció / Veus silencioses

Música de cinema

Carnet esportiu FM

Fantastic ràdio show
Warrior sound
COM

Hora

diumenge

08:00
08:30
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
14:30
15:00
16:00

Altaveu ®
L’hora del conte ®
Al so de la tenora
5 i la torna
El vermut
Informatiu cap de setmana
COM esports
Segona educació (com)
Les músiques d’en Pol

Feiners: butlletins informatius horaris de 9 a 23 h i de 15 a 23 h / Festius: butlletins COM de 10 a 12 h

17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00

Les escoles a la ràdio
Rodamon

Carnet esportiu FM
Amunt el teló
Viatge interior
El radiocassette
Alerta otaku
Banc de proves
COM

® Repetició de programa / (v) Durant les vacances escolars

mésmataró

Arrenca el curs 2011-2012 amb
23.000 estudiants a Mataró

© MARGA CRUZ

Les novetats d’enguany se centren en la supressió de la sisena hora a excepció
de 4 centres públics de la ciutat, l’increment de 7 grups de P3, i l’anunci de
l’inici de les obres de l’escola Marta Mata en el darrer trimestre de l’any.

Alumnes de l’escola Montserrat Solà provinents de la fusió de l’escola Menéndez y Pelayo

U

ns 23.000 estudiants van començar al setembre el
curs 2011-2012 a Mataró en les diferents etapes
educatives: escoles bressol, educació infantil i
primària, secundària, ensenyaments de règim especial,
ensenyament d’adults i d’altres tipus de formació. 17.822
d’aquests alumnes corresponen als cicles d’infantil, primària i secundària obligatòria, que és on enguany s’han
produit les principals novetats. Una mica més de la meitat
dels alumnes (9.101) van a centres públics i la resta (8.721)
a escoles concertades.

Només quatre de les escoles públiques de Mataró han
conservat la sisena hora, fet que ha fet avançar l’horari de
sortida dels nens i nenes a la majoria de centres públics a
les 16.30 hores. Les escoles Germanes Bertomeu, Roca-

fonda, Tomás Viñas i Torre Llauder són les úniques on el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha mantingut la sisena hora en resposta a necessitats específiques
d’aquests centres.

Increment dels grups de P3
Una altra de les novetats d’enguany és que s’han hagut
d’obrir 7 grups nous de P3, atés l’increment del nombre
d’infants de tres anys que enguany s’havien preinscrit a
la ciutat. A tota la ciutat n’hi ha 66 línies de P3. Quatre
dels grups nous són a escoles públiques (La Llàntia, Maria
Mercè Marçal, Camí del Mig i Montserrat Solà) i tres a
concertades (Valldemia, Escola Pia Santa Anna i Sant
Josep). A més, a l’escola Camí del Mig ha calgut un grup
15
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Primer dia del curs a l’escola Montserrat Solà, a l’escola bressol La Riereta i imatge de l’escola municipal de música

nou de primer de primària, i a l’escola Montserrat Solà un
grup més de tercer, un altre de cuart, un altre de cinquè
i un altre de sisè de primària per tal d’encabir l’alumnat
procedent de la desapareguda escola Menéndez y Pelayo.
En els centres públics, el Departament d’Ensenyament s’ha
encarregat de fer obres d’adequació per poder acomodar els
nous alumnes.
A l’estiu, l’Ajuntament també ha portat a terme obres de
millora en diferents centres perquè estiguin a punt per a
rebre els alumnes, entre aquestes, la construcció d’una
cuina a l’escola Angeleta Ferrer o l’arranjament dels murs
de conteniment que serveixen de tanca al solar del parvulari de l’Escola Tomàs Viñas, així com la construcció
d’un nou sistema de drenatge, a més d’actuacions menors
a altres centres.

Inici d’obres del Marta Mata
Pel que fa a l’escola Marta Mata, que funciona provisionalment dins l’edifici de l’escola Antonio Machado, ha
rebut també l’inici del curs escolar amb l’anunci per part
de la Generalitat de l’inici de les obres de construcció del
nou edifici que ha de fer-se a la carretera de Cirera durant
aquest darrer trimestre de l’any. Menstrestant, la Generalitat ha hagut d’habilitar 4 espais nous per poder atendre
16
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l’alumnat inscrit aquest curs cobrint els porxos del pati de
l’escola Antonio Machado.
La nova escola representarà una inversió de 5,4 milions
d’euros i està previst que acolli 450 alumnes.

Vacants a les escoles bressol municipals
Els més petits van ser els primers a incorporar-se a les
aules el 7 de setembre. Ho van fer inicialment 915 infants
de 0 a 3 anys, xifra que es va incrementar amb 19 més després de tornar-se a obrir el període d’inscripció per intentar
omplir algunes de les 44 vacants que hi havia a determinades escoles bressol (sobretot a Rocafonda, La Llàntia, i
Els Garrofers). Malgrat tot, continua havent-hi una llista
d’espera de 219 sol·licituds (per a determinats centres i en
determinades edats) que no han pogut ser ateses.

Novetats a la formació no obligatòria
Els que han acabat l’ESO poden començar una nova etapa
formativa no obligatòria que inclou els batxillerats i la formació professional de grau mitjà i de grau superior. Dins
d’aquesta etapa, l‘Institut Miquel Biada ha sumat a la seva
oferta un nou cicle de Grau mitjà de manteniment de vaixells d’esbarjo i serveis portuaris d’una durada de dos anys.
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Estudiants de l’Antonio Machado, de l’Escola d’adults Alarona, d’Automoció de l’Institut Miquel Biada i de P3 de La Llàntia.

El centre ha obtingut recentment la certificació de Qualitat ISO 9001:2008. I l’Institut Puig i Cadafalch també ha
afegit un nou cicle formatiu de grau mitjà de Perruqueria i
el de Gestió Administrativa passa d’1 a 2 anys.

l’Ajuntament amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya i està gestionat per la Fundació Privada del Maresme
Pro Persones amb Disminució Psíquica. S’hi ha realitzat
una inversió de 3,4 milions d’euros.

Un altre camí per a la formació dels més grans és l’escola
d’adults. Les escoles d’adults disposen de 2.400 places
repartides entre Can Noè, Can Marfà, Els Tarongers i Alarona amb un ventall molt variat de cursos. Com a novetat,
Can Noè ha ampliat l’oferta en horari de matins i hi haurà
un grup de preparació per a les proves d’accés al cicle formatiu de grau mitjà i dos grups de Graduat en educació
secundària.

Estudis universitaris

Pel que fa als Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), adreçats als joves que finalitzen l’ensenyament
secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat
en educació secundària obligatòria (ESO), hi ha 218 places.

Mataró també compta amb una àmplia oferta universitària
concentrada al TecnoCampus Mataró-Maresme (TCM):
l’Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT),
l’Escola Universitària del Maresme (EUM) i Escola Superior de Ciències de la Salut, que ofereixen graus d’enginyeria, audiovisuals, empresarials, turisme i infermeria.En
total, ara són un 1.300 estudiants, però amb l’ampliació de
titulacions podrien arribar a uns 2.000. Un estudi recent de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU)
ha conclòs que les dades d’inserció laboral dels estudiants
del TCM són superiors a la mitjana catalana.

Nou centre d’educació especial L’Arboç

Formació continuada i complementària

El setembre també s’ha posat en funcionament el nou
Centre d’Educació Especial L’Arboç a Vallveric, fins ara
ubicat a la plaça dels Bous. El centre escolaritza a nens i
joves d’entre 3 i 20 anys amb afectacions neurològiques i
problemes de mobilitat física. L’equipament l’ha construït

L’escola municipal de música, amb 820 alumnes, i el Centre
de Formació Permanent Tres Roques, amb 800 places en
més de 74 cursos són alguns dels exemples de l’oferta existent, on també destaca l’Escola Oficial d’Idiomes situada a
l’edifici dels antics jutjats de Mataró.
17
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“El futur de Catalunya depèn de què

fem ara per garantir la integració social”
El Doctor en Sociologia Andreu Domingo i Valls va protagonitzar la conferència
amb motiu de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, que va versar
sobre les migracions i la crisi econòmica a Catalunya.
- Quins reptes planteja a Mataró la població
nouvinguda?
“Els principals reptes es plantegen a totes les administracions del país, i venen marcats per la crisi econòmica i no
pel volum de població estrangera resident. Benestar social, ordenació territorial i educació són tres reptes evidents
que es tradueixen en com gestionar des de la precarietat la
redistribució de béns i serveis en la població independentment del seu origen, com millorar el territori i, alhora, com
capacitar les persones per enfrontar la sortida a la crisi.”

- Com gestionem la convivència entre cultures?

- La crisi afecta més a la població immigrada?
“Com en el cas de la no immigrada, el principal efecte de
la crisi és l’empobriment i la incertesa en els projectes de
futur. Les situacions i característiques de les poblacions
immigrades són molt diverses, però en conjunt, un major
impacte en la desocupació, l’agreujament del problema
de l’habitatge, i la temptació del replegament identitari
són els efectes immediats més negatius de la crisi.”

-I Catalunya? Com creu que evolucionarà?
“A Catalunya la immigració ha constituït la pedra angular del seu creixement demogràfic, econòmic i cultural
com a mínim des del segle XX. L’evolució futura depèn
de les mesures que es prenguin ara per garantir la seva
integració social. El perill és l’exclusió i l’estratificació
ètnica de la societat, el guany és l’enriquiment producte
de l’augment de complexitat que aporta la immigració.”

© MARGA CRUZ

“La gestió de la diversitat poblacional ha de buscar un
equilibri entre donar resposta a les especificitats que es
presentin segons cada població definida per la cultura
d’origen i possibilitar espais de trobada que facin real la
interculturalitat. L’objectiu darrer és millorar les condicions de vida de la població amb independència del seu
origen cultural, fet que ha de garantir la cohesió social.”

Andreu Domingo i Valls
Nascut a Saus (Alt Empordà) l’any 1958, Andreu
Domingo i Valls és Doctor en Sociologia i sots-director del Centre d’Estudis Demogràfics (CED), on
treballa com a investigador i docent des de 1985.
És també professor associat al departament de
Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB). Actualment dirigeix el Grup d’Estudis Demogràfics i de les Migracions (GEDEM).
Entre els estudis que duu a terme, en destaca el
Projecte I+D “¿De la complementariedad a la exclusión? Análisis sociodemográfico del impacto de
la crisis económica en la población inmigrada”,
finançat pel Pla nacional I+D+I del Ministeri de
Ciència i Tecnologia.
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LLUÍS COMPANYS
COMMEMORACIÓ DEL 71è ANIVERSARI
DE LA MORT DE L’EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

13 d’octubre de 2011

Conferència
“El procés al President
Lluís Companys. Un crim
d’estat, 71 anys després”
20 h / SALÓ DE SESSIONS DE
L’AJUNTAMENT, (La Riera 48).

Acte acadèmic institucional organitzat amb
Òmnium Cultural, a càrrec el senyor Josep
Cruanyes i Tor, advocat i historiador.

15 d’octubre de 2011

Ofrena floral
12 h / AV. DE LLUÍS
COMPANYS (davant el monument
que porta el seu nom).

Ofrena floral amb motiu de
la commemoració del 71è
aniversari de la seva mort.

CONVIU MATARÓ
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La deixalleria mòbil recull 22 tones
de residus en els primers 5 mesos
El servei rep més de 5.500
aportacions de ciutadans
en els diferents barris

L

a deixalleria mòbil ha rebut 5.526 visites de ciutadans
que han aportat residus perillosos i especials provinents de les seves llars en els primers cinc mesos de
funcionament. Entre mitjan març i final d’agost, s’hi han
recollit 22 tones de residus.
La deixalleria mòbil consisteix en un contenidor amb diferents compartiments per dipositar separats residus domèstics com roba i sabates, ferralla i metalls, cables elèctrics,
petits voluminosos, plàstics durs, olis vegetals i/o de cuina,
olis minerals i/o de motor, ferralla electrònica i informàtica, fluorescents, telèfons mòbils, petits electrodomèstics,
dissolvents, radiografies, tòners i cartutxos, piles i bateries,
aerosols i pintures. La resta de residus no són admesos.
Per afavorir el reciclatge dels olis utilitzats per cuinar i
evitar un greu perjudici al medi ambient, els usuaris poden
obtenir gratuïtament a la deixalleria mòbil embuts que es
poden adossar a qualsevol ampolla de plàstic per fer-ne la
recollida. Aigües de Mataró col·labora amb l’Ajuntament
en aquesta campanya.

Horaris i ubicacions

© AJUNTAMENT DE MATARÓ MS

El servei de la deixalleria mòbil funciona als següents punts:
Dilluns: carrer d’Irlanda. Dimarts: parc de Cerdanyola
(avinguda de la Gatassa). Dimecres: plaça d’Occitània.
Dijous: plaça de les Tereses. Divendres: avinguda d’Amèrica amb carretera de Mata. Dissabte: ronda de Sant Oleguer amb riera de Figuera Major
L’ horari és de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a
20 h i dissabte, de 9 a 14 h.
El contenidor que allotja la deixalleria ha tingut un cost de
35.669,39 € i ha estat atorgat a l’Ajuntament com a subvenció en espècie per l’Agència de Residus de Catalunya.

1. La plaça d’Occitània és un dels punts on s’instal·la la deixalleria mòbil.
2. L’oli utilitzat per cuinar és un dels productes més habituals que recull la
deixalleria mòbil.
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CULTURA

La temporada escènica ve farcida
de propostes per a tots els públics

© DAVID RUANO.

Obres de teatre i espectacles de dansa, circ, màgia, òpera i cant coral
configuren l’oferta cultural del Teatre Monumental i el Centre de creació d’arts
escèniques Can Gassol durant dels mesos d’octubre, novembre i desembre.

Josep M. Pou dirigeix i interpreta“Truca un inspector”. Un instant de “Somiatruites”, amb Albert Plà i Pascal Comelade.

E

l Teatre Monumental estrena temporada el 8 d’octubre amb l’obra “Pedra de tartera”, de Maria Barbal,
una producció del Teatre Nacional de Catalunya i El
Celler d’Espectacles de Lleida dirigida per Lurdes Barba. El
21 d’octubre arriba “Truca un inspector”, de J.B. Priestley
i dirigida per Josep Maria Pou. El 26 de novembre, “Dues
dones que ballen”, de Josep Maria Benet i Jornet i direcció de Xavier Alberti. I el 12 de novembre es presenta “La
muntanya al teu voltant”, l’espectacle de Gelabert Azzopardi
companyia de dansa que va inaugurar el Festival de Barcelona Grec 2011.
A més, es programen dos espectacles de circ: el 15 d’octubre,
l’espectacle juvenil “1, 2, 3 poma”, de la companyia Daraomai; i el 29 i 30 de desembre, “La tempesta”, de William
Shakespeare, a càrrec de Cronopis, Associació Cultural de
les Arts del Circ.
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El cicle de Petit Format que acull el Centre de creació d’arts
escèniques Can Gassol ofereix, el 14 d’octubre, el recital poeticomusical “Sensualitats”, amb Mercè Sampietro i Eduard
Iniesta; el 28 d’octubre, l’espectacle de dansa “Impuls [D]”,
amb les companyies Trànsit Dansa, Bebeto Cidra, CobosMika company i Thomas Noone Dance; i el 18 de novembre,
l’obra de teatre “Ara estem d’acord estem d’acord (el mite de
la taverna)”, de Jordi Oriol.
El Monumental ofereix tres concerts de gran format: el cant
coral de la Polifònica de Puig-reig l’1 d’octubre, l’obra “Somniatruites” d’Albert Pla i Pascal Comelade el 25 de novembre
i “Les noces de Figaro” de Mozart, el 4 de desembre.
I per als nens, “Quo no vadis”, el 16 d’octubre; el musical
“Geronimo Stilton” el 29 i 30 d’octubre; “Per art de música”
el 20 de novembre; i “La camisa de l’home feliç”, el 18 de
desembre. Més informació: cultura.mataro.cat

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

Can Serra. Museu de Mataró
El Carreró, 17.

Premi Torres García - Guardonats 2009

Del 7 al 30 d’octubre.
Inauguració: divendres 7 a les 19.30 h
Mostra col·lectiva d’obra recent del guanyador i els
guardonats del Premi de Pintura Torres García - Ciutat de
Mataró de l’edició de 2009, que organitza l’Associació
Sant Lluc per l’Art de manera bianual.

Mataró fa recerca sobre el canvi climàtic
Exposició sobre el canvi climàtic i el seguiment de les
dades que generen l’estació meteorològica i el mesurador del CO2 atmosfèric, instal·lats a Mataró, dins del
Projecte Europeu Carboschools+.

Can Serra. Museu de Mataró

Cada dimecres a les 19 h
Visita guiada al Museu de Mataró.

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

Gravadors i incisiori

Del 21 d’octubre al 27 de novembre
Inauguració: divendres 21 a les 20 h
Exposició d’ alumnes del Taller de gravat de l’IMAC i
gravadors italians en un intercanvi amb les ciutats de
Latina i Cori.

Entremig

Des del 13 de juny
Projecte d’investigació de l’artista Eva Marín sobre el
paisatge que es genera al voltant del recorregut del Camí
del Mig al Maresme.

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

Marinada forta, pluja a la porta

Cada dissabte a les 18 h
Activitat recomanada a partir de 5 anys.

Can Xalant. Centre de Creació i Pensament
Contemporani de Mataró
Carrer de Francesc Layret, 75.

Workshop expandit

Del 4 al 8 d’octure
Per tercer any consecutiu es realitzarà aquest workshop
en el qual participen joves artistes suïssos, francesos i
catalans amb el propòsit de realitzar un treball en comú
confrontant diferents metodologies de treball sobre un
tema en concret.

Museu d’Art Contemporani de Mataró.
Col·lecció Bassat (Nau Gaudí)
Carrer de la Cooperativa, 47.

Col·lecció Bassat 1970-1979.
Art contemporani de Catalunya

Fins al 6 de novembre
Centrada en una dècada de grans canvis polítics al
nostre país, durant la qual es consolidaren molts dels
artistes més rellevants de l’art català de la segona meitat
del segle XX.

Tres Roques.
Centre de Formació Permanent

Plaça del Canigó, 7 (c. de les Tres Roques).

La vida que comença als 60

De l’1 d’octubre al 5 de novembre

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

Desenterrant el silenci. Antoni Benaiges, un mestre
català en una fossa comuna de Burgos
De l’1 al 17 d’octubre

El punt de lectura: entre l’art i la publicitat
Del 27 d’octubre al 27 de novembre
Imatge de l’exposició del taller de gravat.
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De l’1 al 23 d’octubre

Dissabte, 29 d’octubre

GIMCANA I EXPOSICIÓ

7A FIRA FERROVIÀRIA

DE MODELISME
FERROVIARI

Als establiments de Comerç Mataró Centre

Divendres, 28 d’octubre

OFRENA FLORAL
AL MONUMENT A MIQUEL BIADA I BUNYOL
A la plaça de Miquel Biada, a les 13 h

CONFERÈNCIA

A la plaça de Santa Anna, d’11 a 20 h
Amb diversos estands ferroviaris, taller infantil,
recorregut en trenet amb la locomotora de vapor
viu, del Centre Modelisme Ferroviari Sabadell,
mostra de maquetisme ferroviari del Grup Ferroviari
Mataró i exhibició de reproduccions ferroviàries
a càrrec dels Amics del Ferrocarril del Masnou.
A les 19.30 h Sorteig i lliurament de
premis de la Gimcana de modelisme
ferroviari Comerç Mataró Centre.

Diumenge, 30 d’octubre

A la Sala d’actes de Can Palauet, a
les 19.30 h (carrer d’en Palau, 32-34).

RECORREGUT EN TRENET

Presentació del llibre “Via ampla, ment
estreta 1848 - 1998 crònica de 150
anys d’aïllament ferroviari” a càrrec del
seu autor, l’Hble.Sr. Pere Macias

A la plaça de Santa Anna, de 9 a 20 h
Amb la locomotora de vapor viu del Centre
Modelisme Ferroviari Sabadell i mostra de
maquetisme ferroviari del Grup Ferroviari Mataró.

CO L ·L ABORE N
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ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS

Govern amb sabates noves

L

’11 de juny de 2011, per primera vegada en 32 anys, els
mataronins van veure constituït un Ajuntament governat per Convergència i Unió i liderat pel president de
la federació nacionalista, Sr. Joan Mora, quart alcalde de la
democràcia a la nostra ciutat. L’equip de govern era nou però
en cap cas inexpert. En els darrers quatre anys s’havia treballat fermament des de l’oposició, en una cursa de fons que ens
ha permès arribar a assumir les màximes responsabilitats amb
rigor, perseverança i exigència.
Teníem els objectius clars: la principal preocupació del nou
govern de CIU era, és i serà la reactivació econòmica. Una carrera llarga i costosa que passa per introduir canvis en l’actual
model de gestió del nostre Ajuntament, en la línia de fer-lo més
eficient i auster acomplint les 4A: austeritat, aprimament, agilitat i avaluació. Teníem clar també que calia assegurar les grans
apostes estratègiques de la ciutat, com són el Tecnocampus,
l’ampliació del port i els projectes del Front Marítim. L’obra
de govern havia de passar també per assegurar el manteniment
dels actuals serveis sanitaris i educatius, vetllant per la construcció dels equipaments pendents, tot garantint l’atenció als
sectors més desvalguts de la societat. Alhora, calia promocionar la capital del Maresme, per convertir-la en un referent pel
país, entre d’altres fites marcades.
Tres mesos després d’haver assumit les corresponents regidories, al servei dels nostres ciutadans, estem orgullosos de la
feina feta i de l’acollida rebuda per part de les entitats, empreses, autònoms i treballadors de l’Administració amb qui ens
hem reunit. S’ha dit repetidament, i com si es tractés d’una

cançó enfadosa, que el govern es troba en una paràlisi i que no
es visualitza la feina feta. Però de feina se n’ha feta, i molta.
Començant pel desbloqueig d’El Corte Inglés, que suposarà
un important locomotora econòmica tant pel comerç, com per
altres sectors que se’n veuran beneficiats directament i indirecta; i acabant per assolir el compromís de la Generalitat de
començar les obres de la nova escola Marta Mata abans d’acabar aquest 2011. Enmig podem citar el nou edifici que des de
primers de setembre ja acull l’Escola d’Educació Especial l’Arboç i que disposa de tres plantes adaptades a les necessitats
dels alumnes. Hem donat una nova imatge al vehicle policial
de Mataró Bus per posar remei a tantes i tantes queixes que
provocava l’anterior cotxe camuflat; hem viscut unes Santes
tranquil•les, exitoses i participatives; persistim en les nostres
reivindicacions nacionals davant els constants atacs a la llengua i la identitat del país, i tantes d’altres coses més.
Hem fet, però encara ens falta molta tasca per fer. Amb il·lusió,
esforç, constància, entesa, diàleg i bona voluntat. Treballem per
tots i cadascun dels ciutadans amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels mataronins i millorar la cohesió social. Perquè
Mataró ha d’esdevenir una ciutat de referència al país, capaç
d’acollir els nouvinguts i capaç d’assolir lideratge en innovació
i emprenedoria.
Seguirem treballant per la ciutat!

Joaquim Fernàndez i Oller
Portaveu del Grup Municipal de CiU
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El més calent a l’aigüera

I no només perquè l’acció de govern ha estat inexistent
sinó sobretot perquè continuem sense resoldre una qüestió tan transcendental com la governabilitat de la ciutat.
El pacte entre Convergència i Unió i el PP no és suficient per tenir la majoria necessària per poder governar i
ja s’ha recorregut en diverses vegades al suport de PxC.
Podem dir de totes totes que l’alcalde Mora ha donat la
clau de la governabilitat de la ciutat a un partit d’extrema
dreta com és el PxC. Malgrat tot això ha estat, i en diverses vegades, el sentit institucional i la responsabilitat del
PSC qui ha desencallat els problemes creats per la mala
gestió política del govern minoritari de CiU.
La paràlisi institucional ha estat total, tal com es va posar
de manifest en el primer Ple ordinari convocat per l’alcalde tres mesos després de prendre possessió del càrrec.
Ni un sol dictamen important, cap nova proposta i la confirmació que acabaran l’any executant el Pla d’Actució
Municipal i el Pressupost que va aprovar el govern anterior i que va merèixer ferotges crítiques per part d’en Joan
Mora. Una evidència més de la incapacitat del govern per
fer propostes o impulsar polítiques actives en temes tan
importants com la creació de llocs de treball, l’educació
o l’urbanisme. Si alguna cosa s’ha acabat o s’està executant és fruit del treball del govern anterior: l’escola
l’Arboç, la finalització del tràmit urbanístic del solar d’El
Corte Inglés, la reurbanització del Camí Ral, el trasllat de
Cetemmsa, la nova biblioteca Antoni Comas a l’Escorxador, el Museu del Gènere de Punt a Can Marfà o el nou
casal d’avis Oriol Batista a Cerdanyola.
Però a la paràlisi se li ha sumat l’opacitat i manca de
transparència. Manca d’informació a l’oposició en temes
26

importants de ciutat amb una política comunicativa de
fets consumats i rodes de premsa menystenint les comissions informatives on s’ha arribat al paroxisme de negar
la informació de convenis que s’han signat públicament
minuts després.
Passats aquests quatre mesos, el PSC reitera l’oferiment de
garantir la governabilitat que va fer la setmana següent de
les eleccions i que varem concretar en el document titulat:
L’alternativa socialista. Un document que no ha estat contestat formalment pel govern i en el qual es concreten les propostes, amb la creació d’ocupació com a prioritat essencial, i
es dibuixen clarament les línies vermelles que els socialistes
posem a un possible acord amb CiU. Un decàleg que vaig
reiterar en el Ple d’investidura del nou alcalde:
“En aquell decàleg definíem clarament quins són els eixos
bàsics que sustentaran la nostra acció política a l’oposició:
el rellançament econòmic que permeti generar ocupació,
les apostes estratègiques que han de garantir la viabilitat
socioeconòmica de la ciutat, l’urbanisme sostenible per
aconseguir una ciutat per viure-hi i treballar, la cultura
com a motor econòmic i com a element de capitalitat i
cohesió social, l’espai públic de qualitat i segur, l’educació, la salut i l’atenció social com a elements centrals
de la política municipal, els grans projectes que reforcen la nostra capitalitat territorial i comarcal, el caràcter
reconegut de Ciutat de la Ciència i la Innovació i l’aposta
per l’austeritat, l’eficiència i la transparència de la gestió
pública”.
Si volen parlar de governabilitat ens trobaran sempre disponibles. Però amb dues condicions: per parlar de programa
de govern i amb documents concrets. Ni ens interessen
les converses informals o de cafè ni el simple intercanvi
de suport per càrrecs. Ens interessa
Mataró, la seva governabilitat i el futur
dels seus ciutadans i ciutadanes.
Joan Antoni Baron i Espinar
President del Grup Municipal Socialista
psc@ajmataro.cat | http://mataro.socialistes.cat
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H

an passat quatre mesos des de les passades eleccions municipals. El PSC no va ser la força més
votada malgrat haver guanyat les eleccions a nou
dels dotze barris de la ciutat i igualar en nombre de regidors a la força més votada. Han passat també els 100 dies
que s’acostuma a donar a un govern nou i el resum de tot
plegat només pot ser: el més calent a l’aigüera.
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Bons gestors o venedors de fum?

Esperem que aquestes inquietuds, que són les dels ciutadans, es recullin en els pressupostos per 2012. El Partit
Popular farà les seves propostes dirigides a la direcció
que apuntava abans, ja que entenem que aquest és el camí:
foment de l’emprenedoria, suport als més desvalguts i
eliminació de despeses innecessàries, que és el que han
fet les famílies. El contrari és el dels venedors de fum, el
dels que ens han estat enganyant, primer negant la crisi i
després venent “brotes verdes” que no són enlloc. És el
moment dels gestors, encara que no siguin molt simpàtics i ens diguin allò que no ens agrada sentir, envers els

Per posar noms i cognoms, qui no recorda el debat electoral
amb el que es va obrir la campanya electoral de les Generals
de 2008, entre els senyors Pizarro i Solbes? A qui, malauradament, li ha donat la raó el temps i la realitat?

Otro verano insoportable
No queremos dejar de denunciar la situación que este
verano, como el pasado, han vivido muchos vecinos de
Mataró. Nos referimos a la situación que se ha vivido
durante todo el mes de agosto, en muchas plazas y calles
de Rocafonda y Cerdanyola. Nos referimos al uso inadecuado que se hace del espacio público y de la falta de respeto
hacia el descanso de los demás. Hablando claro: pensamos que es inaceptable que cualquier colectivo, sea el que
sea, se haga dueño de determinadas plazas de la ciudad y
campe a sus anchas prácticamente durante toda la noche.
Pensamos que los musulmanes que viven en Mataró tienen
derecho a celebrar el Ramadán, pero pensamos también
que no tienen derecho a molestar a los que no lo celebramos, en las entradas y salidas de sus centros de culto. ¿Que
pasará cuando el Ramadán se celebre en un mes laborable y no en agosto, como el año pasado y éste? ¿Cuando
no coincida con un periodo vacacional y la ciudad esté en
plena actividad y con toda su población aquí?
No se trata de criminalizar a ningún colectivo. Se trata,
simple y llanamente, de decir alto y claro que el derecho de
unos no puede ir contra el derecho de los demás. El Partido
Popular lleva dos años pidiendo al gobierno municipal que
actúe en este sentido, al anterior y al actual. Desgraciadamente el diálogo se ha mostrado insuficiente e ineficaz.
Afirmamos que se debe actuar de otra manera, y ésta es
con la contudencia necesaria para que
aquellos que no respetan ni la convivencia ni nuestras normas no hagan la vida
imposible a los demás.

José Manuel López González
Càrrec del Grup Municipal del PP

© PPC

Aviat començarem a debatre en el sí de l’Ajuntament els
Pressupostos per a l’any vinent. El Partit Popular de Mataró
actuarà com sempre, amb grandesa de mires i responsabilitat
pel bé de la ciutat, però serem ferms en què es reflecteixi allò
que varem dir en campanya electoral: volem fer la vida fàcil
a tots aquells que matinen, treballen moltes hores i generen
riquesa i llocs de treball a Mataró. Aquest serà un dels nostres objectius, junt amb el d’ajudar i recolzar aquelles persones i famílies que estan patint amb més intensitat els rigors
de la crisi, així com eliminar qualsevol despesa supèrflua
(podriem començar per deixar de fer aquest butlletí).

venedors de fum que ens regalen les oïdes però que són
incapaços d’aportar solucions.
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N

o entraré a descriure la situació econòmica de la
ciutat, és de sobres coneguda i, malauradament,
patida per una bona part dels nostres conciutadans.
Però sí que vull entrar en la situació en què es troben molts
petits empresaris de la ciutat. Em refereixo a persones que
han capitalitzat l’atur i s’han convertit en autònoms per tal
de poder sobreviure, amb els quals parlem gairebé a diari,
que pateixen un munt de problemes no només derivats de la
crisi econòmica, sinó també de l’ineficàcia i de la manca de
sensibilitat de l’Administració. M’estic referint a propietaris
de bars que han vist com a la baixada de caixa produida
pel menor consum s’hi han afegit els efectes de la Llei del
Tabac; m’estic referint a persones que volen obrir un negoci
i que han de passar per un laberint de paperassa, tràmits i
pèrdua de temps i energies; m’estic referint a petits botiguers
que actuen d’acord amb les normatives que es dicten des de
l’Administració i que estan patint la competència deslleial
d’aquells que no compleixen amb aquestes normatives, i per
desgràcia a un llarg etc.
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Realitat amagada

M

uchas gracias, 4.686 gracias, gracias por vuestro
apoyo, gracias por aguantar todos los insultos, descalificaciones, por ser demócratas y ejercer vuestro
derecho al voto. Gracias por tener que ver y escuchar que
sois xenófobos o racistas.
Gracias a los medios de comunicación, en especial a los
públicos de la ciudad y comarca por encabezar información
sobre nuestro partido con el latiguillo de xenófobos, ultraderecha, formación racista, etc... Habéis insultado a los ciudadanos que libremente nos apoyaron, pero recordad que la
gente no olvida.
El grupo municipal de PxC Mataró escucha al ciudadano y
se “patea” las calles. Tal vez no seamos grandes políticos,
la verdad es que si el concepto de ser buen político es ser
como los que durante años han convertido Mataró en una
ciudad en crisis total, sin industria y sin visos de un futuro
mejor a corto plazo, tal vez sea mejor dedicarnos a desarrollar una política más próxima al ciudadano, ser el altavoz
de cada ciudadano, de cada calle, de cada barrio y no sólo
15 días cada vez que se acercan elecciones, y sino que se
lo pregunten a los habitantes de Rocafonda, Cerdanyola, El
Palau, etc.
Todos sabemos de dónde vienen los problemas, muchos
en privado lo hablamos, pero de cara a la prensa se ha de
ser políticamente correcto, ser progre... y así le ha ido a
la ciudad.
Trabajar por y para el bien de Mataró y no por el ego personal, por eso mientras otros se hacían fotos el 11 de Septiembre, nosotros estábamos denunciando comercios que
incumplían la ley, desmintiendo la campaña publicitaria
pagada por los ciudadanos afirmando que los comercios se
rigen todos por las mismas normas. No hace falta que os
diga quienes son los que las incumplen. NO ANEM BÉ.

Fugint d’un mateix
Fa uns 20 anys, quan jo era tan sols un nadó, un matrimoni
d’immigrants magrebins, atrets per la nostra cultura, costums i llibertats, va decidir venir a Mataró a la recerca d’una

vida millor. Varen decidir que si venien a Europa era per
integrar-se i l’esposa treure’s el vel islàmic. En poc temps es
van integrar sense problemes en la nostra societat.
Fa uns dies em trobava jo passejant pel barri de Rocafonda,
quan em vaig trobar a la meva antiga coneguda i amiga
Fàtima. Per la meva sorpresa, portava el vel islàmic. Em
vaig quedar sorpresa, així que li vaig preguntar: Què t’has
fet? Si gairebé no et reconec! Ella va baixar la mirada, ja
que anava acompanyada de més dones amb vel islàmic.
Lògicament jo tampoc vaig voler forçar una explicació del
seu canvi.
I aquí ve la meva reflexió: Aquesta dona va arribar al nostre
país en un context en el qual la xifra d’immigrants encara
era assumible per la nostra capacitat d’integració i l’hospitalitat de la nostra societat.
Què ha passat perquè 20 anys després una dona adaptada
a la nostra cultura s’hagi tornat a posar el vel? Doncs senzillament, que a causa del descontrol de la immigració i
al caràcter invasor de l’Islam, el barri de Rocafonda on ha
viscut sempre aquesta dona, s’ha vist envaït i reflecteix el
control d’un radicalisme religios, exercint pressió i coacció al seu entorn social sobre els primers immigrants que
van arribar a la nostra ciutat amb l’esperit de treballar i
integrar-s’hi
I això no és trist? Permetrem que ens imposin a la nostra
ciutat uns costums i una cultura de la qual alguns immigrants han fugit buscant refugi en la nostra societat civilitzada? No hem de permetre que la negligència dels nostres
polítics permeti la invasió d’una cultura que s’està important
a través dels mateixos que fugen d’ella.
Amiga Fàtima, ets a Europa, aquí la dona és lliure. Et deixo
la cançó “Pelo Suelto” de Gloria Trevi: “Voy a traer el pelo
suelto, voy a ser siempre como quiero, voy a olvidarme de
complejos, a nadie voy a tener miedo. Si alguien quiere que
me corte el pelo, aunque lo ame se va
mucho al cuerno”

Mònica Lora Cisquer
Portaveu del Grup Municipal de PxC
www.pxcatalunya.com
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El govern de CIU, en stand by

No sabem com pensen abordar el problema de l’ocupació, no han posat damunt la taula propostes de creació
de llocs de treball. No han convocat les forces econòmiques, socials i polítiques de la ciutat per parlar seriosament d’aquest i d’altres temes que ens preocupen. Només
s’han dedicat a participar a reunions “informals” (així les
anomenen), fet que denota certa improvisació. Continuen
instal·lats en la “pausa”.
I aquí s’obre la primera de les incògnites. Donat que el nou
govern no ha volgut pactar amb cap força política, ens preguntem si, amb un terç dels regidors i regidores de l’Ajuntament i la nul·la experiència en tasques de govern, podrà
enfrontar-se en solitari a aquesta colossal crisi que ens sacseja. Nosaltres pensem que no. No qüestionem, en absolut,
la capacitat dels membres del nou govern, però sí que critiquem certa inacció, impròpia d’un govern que necessita
donar respostes a la ciutadania el més aviat possible.
A principis d’aquest nou mandat, ICV-EUIA va posar
damunt la taula quinze propostes del nostre programa
electoral per començar a treballa-les. Propostes que abastaven diferents àmbits socioeconòmics, però que feien
especial referència a l’àmbit de l’ocupació. Així, apostem per la creació d’ocupació en sectors innovadors, en
l’atenció a les persones i en el sector de l’economia verda.
Propostes que anirien des de la dinamització de les Cinc
Sènies, amb agricultura de proximitat i ecològica, fins
a l’enfortiment del sector cooperativista. Propostes pel
desenvolupament econòmic local en totes les seves esferes. Propostes que no han rebut, per part de CiU, cap consideració fins al dia d’avui.

L’altre gran repte és el de la convivència. Una convivència que comença a esquerdar-se per la malevolència de
certa formació política que atia l’odi dels uns contra els
altres amb falses acusacions que, no obstant, van prenent
forma de veritats inqüestionables entre massa ciutadans i
ciutadanes. Alertem del perill que això suposa i que pot
derivar, tard o d’hora, en episodis de violència incontrolable. Les persones immigrades no ens treuen res, ja
n’hi ha prou d’aquesta mentida! La crisi no fa distincions
entre uns i altres; l’Ajuntament tampoc. Els recursos són
els que són i es reparteixen entre tothom que ho necessita,
amb criteris professionals, objectius i sotmesos a la llei, i
qui digui el contrari menteix. I aquí el nou govern municipal ni pot badar ni pot fer l’orni ni, encara més perillós, pot alimentar certes peticions de segons qui. Alerta,
doncs: no abaixem la guàrdia en aquest tema, perquè aquí
també ens hi juguem molt.
Tot plegat, ens dibuixa un escenari força complicat, on
tots i totes haurem d’assumir un major grau de compromís i responsabilitat. ICV-EUiA ja ens hem posat en
marxa. La pregunta és: farà el govern el mateix o continuarà en stand by?

Esteve Martínez i Ruiz
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. 9379977 27
mataro@iniciativa.cat
euiamataro@gmail.com

www.iniciativa.cat/mataro

www.euiamataro.blogspot.com
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Q

uan vostès estiguin llegint aquest article hauran
passat més de cent dies de la formació del nou
govern municipal, sorgit de les eleccions del
passat mes de maig. Temps de gràcia que, esgotat, ha de
donar pas a un temps d’acció. Sembla, però, que el nou
govern no està per la labor, i així, en el darrer Ple de
setembre no hem vist ni una sola proposta encaminada a
encarar la sortida de la crisi.
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Cal la insubmissió a l’ultimàtum del
TSJC sobre la immersió lingüística

D

es de la CUP volem reiterar el nostre rebuig a la
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya i als ultimàtums o altres mesures de
pressió que vulgui exercir sobre Catalunya i el seu model
d’ensenyament i lingüístic.
La CUP considera que el model lingüístic depèn en última
instància del nostre país i no pas d’un tribunal que no respecta la convivència de la nostra societat ni la immersió
lingüística que permet, amb prou feines, la supervivència
de la nostra llengua.
Un model, a més, que existeix només a la Comunitat
Autònoma de Catalunya, deixant la resta de territoris
de la nostra nació amb models clarament contraris a la
supervivència de la nostra llengua, com demostren els
recents atacs del PP al català de les Illes i al País Valencià

o la situació precària en què malviu la nostra llengua a la
Catalunya Nord o la Franja de Ponent.
I és precisament on mana el nacionalisme espanyol, que
a casa nostra s’omple la boca d’igualtat i respecte a les
persones, on podem comprovar que el seu objectiu és la
degradació i desaparició del català: al País Valencià més
de 120.000 alumnes que volen estudiar en català no ho
poden fer, a les Illes el govern del PP vol tancar la televisió en català i a l’Aragó PP i PSOE es neguen a fer oficial
el nostre idioma que és també l’idioma dels ciutadans de
la Franja de Ponent.
Seria clarament negatiu per al nostre país que s’acatés
aquesta sentència. Ho seria perquè una minoria política
i judicial aconseguiria trencar la convivència al nostre
país, generar desigualtats socials i culturals, i atacar al
cor de la nació on la llengua catalana n’és l’exponent
aglutinador.
Per tot això, la CUP donem suport a les escoles, educadors, associacions de familiars, sindicats de treballadors i d’estudiants i entitats en general que plantin cara
a aquesta imposició i demanem a tots ells la insubmissió
en pro del català davant aquesta injusta interlocutòria del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Xavier Safont-Tria
Regidor portaveu del Grup
Municipal de la CUP

www.cup.cat/mataro
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Per últim, donem suport a les concentracions que es facin
a la comarca en defensa d’una escola en català, la llengua
pròpia i d’integració del nostre país.
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mésmataró

Adreces d’interès
ORGANISMES AUTÒNOMS
- Institut d’Esports.
· Oficines d’atenció ciutadana (de dl. a dv. de 9 a 19 h)
		 C. de Sant Cugat, 169. Tel. 93 758 23 71
- Ajuntament. La Riera, 48
- Institut Municipal d’Acció Cultural.
- Centre Cívic Cerdanyola. Pg. de Ramon Berenguer III, 82
		 C. de Sant Josep, 9. Tel. 93 758 23 61
- 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
		 Tel. oficines TecnoCampus: 93 741 49 60
· Telèfon del Civisme 900 859 009
		 Tel. EUPM: 93 741 50 75
· Oficina de Turisme 93 758 26 98
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.
- Oficina Social d’Atenció Integral (OSAI).
		 Av. Puig i Cadafalch, 101-111. 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

EQUIPAMENTS CULTURALS
- Arxiu Municipal de Mataró. C. d’en Palau, 32.
		 Tel. 93 758 21 48
- Biblioteca Pública Pompeu Fabra. Pl. d’Occitània s/n.
		 Tel. 93 741 229 20
- 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
- Can Gassol. Centre de creació d’arts escèniques
		 C. d’Enric Prat de la Riba, 75.
- Can Xalant. Centre de creació i pensament contemporani.
		 C. de Francesc Layret, 75. Tel. 93 741 22 91
- Casa Capell. Espai per a la sostenibilitat.
		 Pg. de l’Orfeó Mataroní, 15 (Parc Central) Tel. 93 758 24 40
- Col·lecció Bassat. Art Contemporani de Catalunya.
		 Nau Gaudí. Mataró. C. de la Coperativa, 47.
- Espai f. C. Nou, 11
- Museu de Mataró. El Carreró, 17. Tel. 93 758 24 01
- Nau Minguell. Espai per a la indústria artística
		 i audiovisual. C. de Pasqual Madoz, 13.
- Teatre Monumental. La Riera, 169. Tel. 93 798 54 60
- Tres Roques Centre de Formació Permanent.
		 Pl. del Canigó, 7. Tel. 93 758 24 75

EMPRESES PÚBLIQUES MUNICIPALS

TRANSPORTS
- Mataró Ràdio. FM 89.3. www.mataroradio.cat
- CTSA – Mataró Bus. C. de Francesc Layret, 72. Tel. 010*
		 C. de Juan Sebastián Elcano, 6. Tel. 93 536 13 10.
- RENFE. Pl. de Miquel Biada. Tel. 902 240 202
- Empresa Casas. C. de la Remallaire, 15. Tel. 93 798 1100
- M1TV. www.m1tv.cat. Carrer Tordera, 37, local 8,
		 edifici del coneixement. Tel. 93 693 13 20.
-		 - Taxi Mataró. C. de Vista Alegre, 39. Tel. 93 798 60 60
- Aigües de Mataró, SA. www.aiguesmataro.cat.
ALTRES ADRECES
		 C. de Pitàgores, 1-7. 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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* 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

48 HORES

OPEN
PUIG I
CADAFALCH
8 i 9 DʼOCTUBRE

DESCOBREIX L’ARQUITECTURA
AMAGADA DE MATARÓ
DIVENDRES, 7 DʼOCTUBRE
CONFERÈNCIA INAUGURAL

Puig i Cadafalch.
Art i arquitectura al servei
de la reconstrucció nacional

DIUMENGE, 9 DʼOCTUBRE

Passejada per algunes obres presentades
al premi Puig i Cadafalch

De 10 a 14 h / Punt de trobada: c. de Meléndez
Valdés, 15 (davant Teatre Monumental).

20 h / Casa Coll i Regàs, (c. d’Argentona, 55)
A càrrec de Joaquim Graupera, president
del Grup d’Història del Casal i historiador.

A càrrec dels arquitectes autors dels projectes

Hi col·laboren: Grup d’Història del Casal i
Fundació Caixa Laietana

De 10 a 12 h / C. d’Argentona, 55

Hi col·labora: Federació d’Associacions de Veïns de Mataró

Portes obertes a la casa Coll i Regàs
Hi col·labora: Fundació Caixa Laietana

DISSABTE, 8 DʼOCTUBRE
VISITES GUIADES

Claustre del convent de les Caputxines

10 h / C. de L’Esplanada, 59.
Guia expert: Xavier Alarcon i Campdepadrós,
membre del Museu Arxiu de Santa Maria
Hi col·laboren: Convent de les Caputxines, Nostra Senyora
de l’Assumpció i Museu Arxiu de Santa Maria

Claustre del convent de Sant Josep

11.30 h / C. de Sant Josep, 21. Guia expert: Joan
Comellas, responsable Arxiu Històric de Sant
Josep. Portes obertes durant tot el dia.
Hi col·laboren: Parròquia de Sant Josep
i Missioneres de la Immaculada Concepció

Col·legi Valldemia

12.30 h / La Riera, 160. Guies experts: Marc
Cuixart Goday, arquitecte i Ramon Reixach,
historiador. Portes obertes durant tot el dia.
Hi col·laboren: Col.legi Maristes Valldemia, Antics Alumnes
Maristes Valldemia i Museu Arxiu de Santa Maria

Claustre de l’Hospital
de Sant Jaume i Santa Magdalena

13 h / C. de l’Hospital, 31
Guia expert: Alexis Serrano, historiador
Hi col·laboren: Grup d’estudis de Vilassar de
Mar i Consorci Sanitari del Maresme

Cementiri dels Caputxins

17 h / Passeig dels Molins, 69.
Guia expert: Agàpit Borràs, arquitecte.
Portes obertes durant tot el dia.
Hi col·labora: Cementiris metropolitans

DEL 14 DʼOCTUBRE AL
13 DE NOVEMBRE
EXPOSICIÓ

3a Mostra d’arquitectura
del maresme
12a Edició del Premi
Puig i Cadafalch

Al claustre de l’antic Hospital de Sant
Jaume i Santa Magdalena (c. de l’Hospital, 31)
Hi col·labora: Consorci Sanitari del Maresme i Fundació Hospital

DEL14 AL 25 DʼOCTUBRE
VOTACIÓ POPULAR

Premi Puig i Cadafalch d’Opinió

a www.mataro.cat
DIVENDRES, 28 DʼOCTUBRE

20 h / Capella de l’antic hospital de Sant
Jaume i Santa Magdalena.
CONFERÈNCIA

A càrrec de Manolo Laguillo, catedràtic de
fotografia de la Facultat de Belles Arts.
ACTE DE LLIURAMENT

dels guardons de
la 3a Mostra d’Arquitectura
del Maresme i 12a edició
del Premi Puig i Cadafalch
Hi col·laboren: Fundació Hospital i
Consorci Sanitari del Maresme

www.mataro.cat
Telèfon d’atenció
ciutadana 010*

* 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. Festius tancat.

