
Mataró, 
ciutat de valors

Des de 2012, l’Ajuntament de Mataró dedica el mes 
de juny a programar activitats dirigides i/o promogudes 
per les entitats de la ciutat, amb l’objectiu de donar a 
conèixer la seva tasca i proporcionar eines i coneixe-
ments sobre àmbits que els són d’interès.

Enguany, i d’acord amb el projecte “Mataró, ciutat 
de valors”, el centre d’interès del juny associatiu serà 
la COOPERACIÓ, entesa des de tots els punts de vista. 
Es tractarà la cooperació com una forma d’organització 
empresarial i com una forma de col·laboració per a la 
millora de la nostra societat unint esforços per assolir 
un èxit col·lectiu. 

El funcionament del teixit associatiu, ens demostra en 
el seu dia a dia com la COOPERACIÓ és un valor cabdal 
per poder afrontar els reptes que les nostres societats 
han de superar. Així doncs, amb la col·laboració de di-
verses entitats hem elaborat un programa d’activitats pel 
mes de juny, adreçades a diferents públics, per refl exio-
nar sobre la cooperació des de tots els seus àmbits.

El programa del JUNY ASSOCIATIU es tanca amb 
dos actes que volen implicar tota la ciutadania: la Nit 
de la Solidaritat i la V Mostra d’entitats de Mataró, 
amb l’objectiu de donar a conèixer el paper important 
que desenvolupa el teixit associatiu de la ciutat i com, 
des de les associacions, es promou la cooperació entre 
tots i totes.

2014

Col·lectiu de Teatre EPMA de Mataró
Creu Roja
Entitat-Folklorica Catalana de Mataró
Equips de Suport per a Mataró
Escola Vela Mataró – A.E. Vela accessible i 
vela per a tothom mediterràniaa
Esplai Garbí
Foment Mataroní
Fundació Campaner
Fundació El Maresme. 
(Grup de Cooperació Internacional)
Fundació Grup Tercer Món
Fundació Josep Coma Posada
Fundació Mare Nostra
Fundación Vicente Ferrer
Haribala
Hdad. Ntro. Padre Jesús Nazareno y 
Ntra. Sra. de la Esperanza de Mataró
Justícia i Pau del Maresme
Kankili - Kafo . Associació cultural Mujeres 
de Tamba-counda
Òmnium Cultural Mataró - Maresme
ONCE
Oudiodial
OXFAM & INTERMON
Penya Espanyolista de Mataró
Primavera per la Pau
Reeixir. Associació de persones afec-
tades per agorafòbia i altres trastorns 
d’ansietat.
Solidaritat Sahrauí
Súmate
Unió de Botiguers
Vols. Voluntariat Solidari
Voluntaris per al Futur

Per a més informació:
www.mataro.cat

          Ajuntament de Mataró

          @matarocat 

          #junyassociatiu #VMostra

Telèfon d’atenció ciutadana 010*
* Número de telèfon que cal marcar: des de Mataró: 010 i 
des de fora de Mataró: 807 11 70 10
Cost de la trucada: El preu de les trucades dependrà 
en cada cas de les tarifes estipulades per cada operador. 
Horari: De 8 del matí a 19 h, de dilluns a divendres. Caps 
de setmana i festius, tancat. Els missatges rebuts fora de 
l’horari indicat seran atesos el més aviat possible. Durant el 
mes d’agost, l’horari serà de 8 a 15 hores.

*Entitats inscrites a participar 
a la V Mostra d’Entitats de 
Voluntariat de Mataró

ACFEM. Associació per la cura del 
cuidador i familiars en salut mental 
AFAMMMA. Associació de familiars de 
malalts mentals Maresme
AGIM
Aikido Mataró
AMPA de l’escola bressol Rocafonda
Armats de Mataró
Asociación Cultural Murciana Vírgen 
de las Maravillas
Asociación de ayuda social Maná
Asociación Proclasmus
Assemblea Nacional Catalana
Associació d’amics de l’escola Pia al 
Senegal
Associació d’Amics de la República Domini-
cana per al desenvolupament dels pobles
Associació d’amics del Bisbe Joan Godayol
Associació Cultural i social IQRA
Associació Cultural Llibre Viu
Associació Cultural Valors
Associació de la Passió Infantil de Mataró
Associació Empresarial d’Instal·ladors 
d’Electricitat, fontaneria i afi ns de 
Mataró i Comarca
Associació Esplai Rabadà
Associació Esportiva Sincro Mataró
Associació Jamakafo 
Associació Jaume Pineda
Associació Juvenil Club de rol 
Banshee Errante
Associació L’hora Violeta
Associació Marxants del Maresme
Associació nova generació de Yunus
Associació Parkinson Maresme
Associació Planeta
Bicicleta Club de Catalunya a Mataró
Càritas Interparroquial de Mataró
Centre Catòlic de Mataró
Centre de Normalització Lingüística 
del Maresme
Centre de Persones Sordes 
del Maresme a Mataró
Club Esgrima  Mataró
Club Esportiu Futsal Mataró
Club Esportiu Mataró Escola de Futbol
Club Hoquei Mataró
Club Twirling Mataró

Organitza: Col·bora:



A la Sala d’actes de la Fundació 
Iluro (c. de Santa Teresa, 61), 
a les 19.30h
Conferència “La Cooperació interna-
cional dintre de la política exterior 
d’un estat” a càrrec de Francesc 
Mateu i Hosta, director d’Oxfam 
Intermón a Catalunya. Actuació 
musical de Carles Buetas i Ferrer. 
Es demana a tots els assistents 
que col·laborin amb “Aliments per 
a la Solidaritat”, portant aliments 
(Llet, galetes, oli, sucre i conserves 
de peix(sardines i tonyina) que es 
destinaran a Càritas Interparroquial 
de Mataró.
Ho organitza: Consell Municipal de Solidaritat, 
Cooperació i Convivència 
Hi col·laboren: Diputació de Barcelona 
i Fundació Iluro

Dissabte 28
V Mostra d’Entitats 
de Voluntariat de 
Mataró
A la Plaça de Santa Anna, d’11h a 21h
Durant tota la jornada les entitats de 
la ciutat faran divulgació de les seves 
activitats i objectius. Comptarem amb 
actuacions, concerts i tallers per a 
totes les edats.
Hi col·laboren: entitats participants*

TEATRE: 
Don Juan, 
de Molière
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 
92), a les 21.30h
A càrrec d’Amanida Teatre, grup de 
Teatre de l’ONCE de Tarragona
Amb aquesta representació l’ONCE 
vol agrair a la ciutadania de Mataró 
el suport que dia a dia reben a través 
dels seus agents.
Ho organitza: ONCE i Fundació Iluro

Presentació de dues experiències 
d’èxit: el Projecte Tresca, de la Fun-
dació Catalana de l’Esplai, a través 
d’Enlleura’t; i el projecte d’Aprèn i 
Treballa de Salesians.
Ho organitza: Ajuntament de Mataró, 
Enlleura’t i Salesians

XERRAdA: 
“El valor de la 
cooperació en 
l’educació de 
futurs ciutadans”
A Can Palauet (c. d’en Palau, 32), 
a les 19h
A càrrec de Pere Pujolàs, professor 
de la Universitat de Vic.  Presentació 
de les experiències realitzades a 
l’Institut Miquel Biada, l’Escola Camí 
del Mig i l’Escola La Llàntia
Ho organitza: Moviment Educatiu del Maresme

Dissabte 21
Presentació de 
projectes coopera-
tius de la ciutat
A l’edifici del Cafè de Mar 
(c. de Santa Rita, 1), a les 19h
Ho organitza: Fundació Unió de Cooperadors

Dijous 26
InAuguRACIó dE L’EXPoSICIó 
“Estirant el fil – 
projecte art social 
Alterarte”
A la nau gaudí, a les 18.30h
Ho organitza: Centre de Formació i Prevenció
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mataró

Divendres 27
17a Nit de la Soli-
daritat, projectes 
de cooperació i sen-
sibilització 2013

Dimarts 17
PRESEnTACIó dEL LLIbRET: 
“Cafè Ciutat, 
municipis pel 
comerç just”                      
A la sala d’actes de Can Palauet 
(c. d’en Palau, 32), a les 19.30h                   
A càrrec de Núria Camps, directora 
d’Avaluem, i Rita Baumann de la 
Fundació Grup Tercer Món Mataró                                                                                      
Ho organitza: Avaluem i Fundació Grup Tercer 
Món Mataró. Amb el suport de: Ajuntament de 
Mataró i Diputació de Barcelona

Dimecres 18
Obertura del 
Cafè de Mar
/ Veredicte de la 
beca de Joan Peiró
A l’edifici del Cafè de Mar 
(c. de Santa Rita, 1), a les 19h
Ho organitza:  Fundació Unió de Cooperadors

XERRAdA: 
“Cooperació”
Al Teatre Monumental, a les 17h
A càrrec de Sor Lucía Caram, 
monja dominica contemplativa
Acte de cloenda del curs d’Aules 
Sènior
Ho organitza: Aules Sènior

Dijous 19
TAuLA d’EXPERIènCIES LoCALS: 
“Experiències 
d’èxit en el treball 
cooperatiu entre 
institucions”
Al Centre Cívic Espai gatassa 
(c. de Josep Monserrat Cuadrada, 
1), a les 12h
A càrrec de Josep Maria Miró, 
Director d’estratègia i innovació de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

JULIOL

Diumenge 6
I Marxa solidària 
AGIM
Sortida del Nou Parc Central i 
arribada a la Plaça Santa Anna; 
de 9h a 12h
Dos recorreguts.
Inscripcions del 10 al 30 de juny, a: 
Seu de l’entitat AGIM (c. de Josep 
Monserrat i Cuadrada, 33 – 37)
 / Farmàcia Torrent (c. El Torrent, 
7 bis) / Cafeteria Colla Castellera  
Capgrossos de Mataró (ptge. Mariona 
Galindo i Lora, 1) / Casa de Andalucía 
en Mataró (c. de la Mare de Déu de la 
Cisa, 53) / Carpa d’AGIM a la Mostra 
d’entitats (28 de juny de 2014) 
Preu de la inscripció 7 euros, 
inclou: samarreta, gorra, esmorzar i 
assegurança 

duRAnT ToT EL MES dE Juny
Concurs fotogràfic 
a Instagram. 
#cooperacio 
Dins del projecte Mataró, ciutat 
de valors, cada mes s’il·lustren els 
valors promoguts amb imatges. En 
el cas de la cooperació tots i totes 
podem trobar imatges en el nostre 
dia a dia que ens ajudin a reflectir 
què vol dir cooperar, sobretot si ens 
acostem a veure què fan les entitats 
de la ciutat. 
Un jurat format per membres de 
l’Associació de Fotògrafs Professio-
nals de Mataró decidirà el guan-
yador, que rebrà entrades per un 
espectacle de la temporada teatral 
de la ciutat. Us animem a tots i 
totes a participar amb les vostres 
fotografies.
Bases www.mataromagrada.cat/
cooperacio/concurs

Divendres 13
XERRAdA: 
“Com puc ajudar? 
Cròniques d’un 
voluntari social”
A la sala d’actes de Can Palauet 
(c. d’en Palau, 32), a les 19h
A càrrec de Maurici Blancafort, 
president dels amics de la Gent Gran 
amb més de 25 anys d’experiència 
com a voluntari i de Núria Salellas, 
presidenta de l’Associació Jaume 
Pineda
Ho organitza: Ajuntament de Mataró

Dissabte 14
“Mataró pensa 
en la Cultura”
Al Centre Cívic Pla d’en boet, 
de 10h a 13h
Jornada participativa d’elaboració 
del Llibre Blanc de la Cultura. 
Dins del procés d’elaboració del Lli-
bre Blanc de la Cultura es convoca 
una jornada oberta a tothom per a 
conèixer els resultats del diagnòs-
tic que s’ha estat elaborant i fer 
propostes d’actuació a incloure en 
el document.
Ho organitza: Ajutament de Mataró, Diputació 
de Barcelona, Culturae

Dilluns 16
XERRAdA: 
“La solidaritat 
pot canviar 
aquest món”
A la sala d’actes de Can Palauet 
(c. d’en Palau, 32), a les 19.30h
A càrrec d’Anna Ferrer, presidenta 
de la Fundación Vicente Ferrer
Ho organitza: Fundación Vicente Ferrer
Amb el suport de: Ajuntament de Mataró i 
Diputació de Barcelona

JUNY

Dissabte 7
TEATRE:
“Dintre i fora”
Al Petit Foment, a les 19h
A càrrec de l’Associació Jaume 
Pineda. Amb aquesta  obra de teatre, 
escrita per la Victòria Molins, reli-
giosa i escriptora que viu al Raval i 
que tota la seva vida l’ha dedicada a 
persones amb risc d’exclusió social, 
es vol reflectir aquesta realitat i com 
és d’imprescindible la cooperació de 
la societat per a la reinserció de les 
persones que per diverses causes 
han caigut en la delinqüència. 
Ho organitza: Associació Jaume Pineda
 

Dimarts 10
TAuLA RodonA: 
“Cooperar 
per competir”
Al Tecnocampus, a les 19h
Taula rodona sobre la cooperació 
a l’àmbit empresarial i econòmic. 
Hi intervindran: Xavier López, 
director general d’Economia Social, 
Cooperativa i Treball Autònom, 
de la Generalitat de Catalunya; 
David Martínez, economista i 
soci-director d’Addvante; i Albert 
Riera, director de Comunicació de 
la Cooperativa La Fageda.
Ho organitza: Associació Cultural Valors

Dimecres 11
XERRAdA: 
“El moviment coo-
peratiu a Mataró 
1864-1945”
Al Foment Mataroní, a les 18h
A càrrec de Margarida Colomer, 
historiadora mataronina
Ho organitza: Aules Sènior


