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EDITORIAL

Guanyar el futur, construir el present

P

arlar dels joves no és parlar del futur, és parlar del
present. Joves que estudien, que treballen, que fan
esports, que llegeixen, escriuen, pinten, dansen o fan
música. Joves inquiets que reclamen el seu espai a la ciutat
i la societat. I el volen i el necessiten ara.
Les polítiques municipals adreçades als joves estan contingudes
en el Pla Jove x Mataró, que té vigència fins l’any 2008.
Polítiques molt transversals que afecten a diversos serveis i
patronats municipals.
Formació, educació, habitatge, esports i cultura centren una
bona part dels programes que l’Ajuntament de Mataró adreça
als joves. Programes que es porten a terme arreu de la ciutat
i especialment en els espais joves. A Cerdanyola, a Rocafonda,
al Sidral i a La Llàntia.
Precisament en aquest barri es va inaugurar el nou local al
carrer de Teià. Un espai ampli, modern i equipat, situat en els
baixos de l’edifici d’habitatges per a joves que l’Ajuntament
havia construït. Com deien l’altre dia els responsables del
servei: “joves feliços, esdevenen ciutadans compromesos”.
Apostar pels joves és apostar pel futur, però sobretot és
apostar pel present. Per guanyar el futur abans ens cal
construir el present.

Joan Antoni Baron i Espinar
Alcalde de Mataró
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Un tram de l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch
i dues places de l'entorn es renoven
de Josep Puig i Cadafalch ha estat la primera actuació del
Projecte d’intervenció integral de Cerdanyola. Amb el vial,
en el tram comprès entre l’avinguda de la Gatassa i la ronda
de Bellavista, s’han reurbanitzat les places de Tomàs Ribas i
Julià i d’Isla Cristina i pavimentat a un sol nivell per a vianants
els carrers de Sicília i de Mallorca. S’ha intervingut en una
superfície d’uns 11.300 m2. Els treballs els ha realitzat l’empresa
Eurocatalana d’Obres i Serveis amb un pressupost d’1.578.529
euros que han rebut subvenció de la Generalitat de Catalunya
i la Diputació de Barcelona. Les obres han consistit en ampliar
i pavimentar voreres, eliminació de barreres arquitectòniques,
soterrament de les línies elèctriques i contenidors i s’ha renovat
la xarxa d’aigua potable a més de la instal·lació d’un nou
col·lector. S’han plantat prop de 130 nous arbres. A la plaça
de Tomàs Ribas i Julià s’hi han instal·lat jocs infantils.
L’actuació forma part del Pla Integral de Cerdanyola.
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La inauguració, el desembre, de la reurbanització de l’avinguda

La Mesa Local de l'Habitatge es constitueix com
a òrgan consultiu
que està formada pels grups municipals de l’Ajuntament de
Mataró, representants del Consell Municipal de Joventut, dels
consells territorials, de la Federació d’Associacions de Veïns
de Mataró, dels sindicats CCOO i UGT, del Gremi de Constructors d’Obres de Mataró, dels col·legis d’Arquitectes,
Aparelladors, d’Agents de la Propietat Immobiliària i de la
Cambra de la Propietat. El president és el regidor d’Habitatge,
Francesc Teixidó. L’òrgan té caràcter consultiu, amb dret a
rebre informació sobre assumptes d’habitatge i amb la facultat
d’emetre informes, fer propostes i al·legacions. La creació de
la Mesa estava prevista dins el Pacte Local per l’Habitatge.
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El servei de neteja incorpora 32 vehicles i 40
carretons nous
3

En total hi ha 15 models diferents de màquines. En el servei
de neteja hi treballen 73 operaris en diferents torns de matí,
tarda i nit. Entre els nous vehicles de “mataróneta” hi ha els
que fan el fregat amb aigua a les zones de vianants, el furgó
de neteja especial per a pintades i grafits i el furgó de manteniment de papereres. La gestió del servei de neteja la fa des
de principis de juliol l’empresa FCC.

© VIC

El novembre es va constituir la Mesa Local de l’Habitatge

1. Vista d’un tram de la reurbanització de l’avinguda de Puig i Cadafalch.
2. La Mesa Local de l’Habitatge podrà emetre informes, fer propostes i al·legacions
en temes sobre habitatges.
3. Els nous vehicles del servei de neteja incorporen la nova imatge: “mataróneta”.
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L'Informe de Conjuntura Socioeconòmica
confirma la millora de l'economia de la ciutat

© T. CANAL

L’Informe de Conjuntura Socioeconòmica de Mataró, del
Servei d’Estudis i Planificació de l’Ajuntament, ha editat el
número 20 que analitza els indicadors socials i econòmics
fins a mitjan de 2006. Quant a l’activitat empresarial, els
principals indicadors confirmen la recuperació econòmica.
Durant 5 trimestres consecutius han augmentat els assalariats,
a juny de 2006 n’hi havia 33.745, un 3,4% més que l’any
anterior. El sector del tèxtil i la confecció són els que perden
més treballadors i els sectors amb més augment són els serveis
i la construcció. En aquest àmbit hi ha hagut 3.762 treballadors
més que l’any passat (20%), tot i que s’han iniciat menys
habitatges (-12,9 %). El preu mitjà del metre quadrat d’un
habitatge nou s’ha encarit un 20,5 % (costa 2.646 euros). Pel
que fa a la població, l’informe indica que en un any hi ha
hagut un creixement del 0,2%, 266 persones més que ara fa
un any.

1

PUMSA acaba la construcció de dos edificis
d'habitatges als entorns de Can Xammar

© VIC

L’empresa municipal d’Urbanisme PUMSA ha enllestit la
construcció de dos edificis, de 3 habitatges cadascun, a l’àmbit
de Can Xammar. Els pisos allotjaran a famílies afectades per
processos urbanístics i que se’ls ha ofert permutes de finques.
L’edifici del carrer de Can Xammar, 6 té dues plantes, un
àtic, un local comercial i un soterrani. En les obres s’ha invertit
1.518.243 euros i les han fet Ferros Iluro i Dentell SL. L’altre
edifici està situat a la Baixada de les Escaletes, 3-5 i consta
de soterrani, planta baixa, tres plantes pis i coberta, a més té
ascensor que comparteix amb l’edifici del costat. Les obres
les han realitzat Ferros Iluro i la Cooperativa La Paleta amb
un pressupost de 2.100.000 euros.

2
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La Mitja Marató reuneix quasi 1.700 esportistes
Hosea Kosgei de Kènia va guanyar la novena edició de la
3

1. Un moment de la presentació de l’Informe de Conjuntura Socioeconòmica.
2. L’edifici de la Baixada de les Escaletes té tres plantes i ascensor.
3. Hosea Kosgei va establir el rècord de la prova en 1h 04 min 00 seg.
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Mitja Marató-Ciutat de Mataró i a més va establir el rècord
amb 1h 04 min 00 seg. La cursa del 3 de desembre va superar
les previsions i va reunir a 1.689 esportistes dels quals 1.682
van acabar-la. La guanyadora femenina va ser Tiki Gelana
d’Etiòpia i el primer mataroní, que va quedar tercer, Enrique
Luque de l’Agrupació Atlètica Catalunya. El mateix dia també
va tenir lloc al 13a Marató Escolar amb 850 participants de
23 escoles de la ciutat. La prova va comptar amb la
col·laboració de Voluntaris per al futur.

NOTÍCIES
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L'Ajuntament instal·la dues càmeres de control
a la plaça de Granollers
estacionin o parin a la plaça de Granollers seran detectats i
sancionats. L’Ajuntament ha instal·lat dues càmeres que
disposen d’un sistema de lectura automàtica de matrícules
amb l’objectiu de facilitar la fluïdesa d’aquesta zona i prevenir
accidents causats per la indisciplina viària. Les càmeres
cobriran concretament dues zones de la plaça. Una vegada
s’hagin posat en funcionament, hi haurà un període informatiu
en què no se sancionarà sinó que s’enviarà una carta explicativa.
La plaça té 5 vials d’entrada i 5 de sortida.

1
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A partir d’aquest primer trimestre d’any els vehicles que

L'empresa GYM VR s’endú el primer guardó de
la sisena edició dels Premis Cre@tic

2
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Cre@tic es va atorgar a l’empresa GYM VR pel projecte de
realitat virtual aplicada a l’esport. WEBTYPES va recollir el
segon premi, dotat amb 3.000 euros, per un conjunt
d’aplicacions web. I els 1.500 euros del tercer van anar a
NETCLUB, un videoclub via web. També es va fer una
menció especial a POREC per un disseny d’una xarxa de reg.
Els Premis Cre@tic de l’Institut Municipal de Promoció
Econòmica s’atorguen a la millor iniciativa empresarial
relacionada amb les noves tecnologies. Per tercer any, es va
donar un accèssit al millor projecte de fi de carrera de l’EUPMt,
que va recaure en el treball “Sistema d’exploració Plantar”
d’Iván Toro. Els premis es van lliurar en el marc de la primera
Nit de l’empresa (l’1 de desembre) on també es van atorgar
les plaques de reconeixement a 12 empreses que tenen un
comportament empresarial socialment responsable.

3
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El màxim guardó, 6.000 euros, de la sisena edició dels Premis

Finalitza la reurbanització i la renovació del
clavegueram del carrer d'Agustín Moreto
Durant 6 mesos el carrer d’Agustín Moreto, entre els carrers
de Mata i d’Enric Prat de la Riba, ha estat d’obres. Els treballs
han consistit en la renovació de la xarxa de clavegueram i la
reurbanització de la zona. S’ha instal·lat un col·lector, s’han
ampliat les voreres, s’han ordenat les zones d’estacionament
i s’han eliminat les barreres arquitectòniques. A més s’ha
renovat l’enllumenat públic i s’han plantat arbres. Les obres,
que s’emmarquen en el Pla Integral del Centre-EixampleHavana, les ha fet l’empresa García Cano e Hijos per encàrrec
d’Aigües de Mataró sota la direcció del Servei d’Obres de
l’Ajuntament amb un pressupost de 261.274 euros.

1. Cada dia passen per la plaça de Granollers uns 5.000 vianants i 50.000 vehicles.
2. Els guanyadors de la sisena edició dels Premis Cre@tic.
3. Amb les obres del carrer d’Agustín Moreto s’han ampliat voreres, renovat
l’enllumenat públic i plantat arbres.
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El Consorci Digital es constitueix per crear el
primer canal públic de TDT del Maresme
A principis de desembre es va constituir el
Consorci Digital Mataró Maresme, que és l’ens
encarregat de fer realitat el primer canal públic
local de Televisió Digital Terrestre (TDT) del
Maresme. El consorci el formen 13 ajuntaments
del centre i sud de la comarca i el Consell
Comarcal del Maresme (CCM) amb la
participació següent, segons el número
d’habitants de les poblacions: Mataró (51,32%),
El Masnou (9,44%), Argentona (4,78%), Premià
de Dalt (4,30%), Sant Andreu de Llavaneres
(4,16%), Vilassar de Dalt (3,83%), Tiana
(3,12%), Teià (2,57%), Cabrils (2,51%), Sant
Vicenç de Montalt (2,09%), Cabrera de Mar
(1,81%), Caldes d’Estrac (1,10%) i el CCM
(5%). El percentatge determina la quota que
aporta cada ajuntament. Pel que fa als òrgans
de govern, s’ha escollit president del consorci
l’alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, i s’han
establert 5 vicepresidències ocupades pels
alcaldes de Cabrils, Vilassar de Dalt, Sant
Andreu de Llavaneres i Alella. La cinquena
vicepresidència es manté vacant en previsió de
si altres municipis s’incorporen més endavant
al consorci. Properament també s’escollirà un
consell assessor i consultiu, format per 15
persones: representants dels partits polítics,
professionals de reconegut prestigi i
representants d’entitats ciutadanes. A la comarca
hi ha assignats 4 canals de televisió local de
TDT, dos públics i dos privats. Els privats es
van concedir per concurs públic a Televisió de
Mataró i al Canal Català Maresme.
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Mataró s'adhereix a la Declaració de Terrassa
per reivindicar el paper dels municipis a
Europa
El passat mes de novembre l’Ajuntament de
Mataró va signar la Declaració de Terrassa
juntament amb 19 municipis més, dos consells
comarcals i el Consell Català del Moviment
Europeu. La Declaració de Terrassa reivindica
el paper dels municipis en la construcció
d’Europa i una reclamació per a la participació
dels ens locals als fons europeus que arribin
a Catalunya en el període pressupostari 20072013. El text del document deixa la porta
oberta als municipis que s’hi vulguin adherir
amb la finalitat de fer un treball comú per
aconseguir que la veu local sigui present i
considerada en el procés d’integració europea.
La Declaració de Terrassa es va començar a
gestar ara fa un any.

Recomanacions per als propietaris de
palmeres canàries
L’Ajuntament ha difós unes recomanacions
per als propietaris privats que tinguin a la
seva finca palmeres canàries (Phoenix
canariensis), atès que a Mataró s’ha detectat
el primer focus de l’insecte que ataca a les
palmeres, l’escarabat morrut vermell. Els
consells són els següents: no fer cap tipus de
poda a les palmeres (només de les fulles
seques); fer un seguiment preventiu i
fitosanitari mensual; adquirir els exempalrs
en vivers i assegurar-se que estan en bon estat.
En cas de detectar la presència de la plaga cal

avisar a l’Ajuntament al telèfon d’informació
ciutadana 010. El municipi de Mataró té 966
palmeres de propietat municipal de les quals
el 12% són de l’espècie Phoenix canariensis.

El Pla d'actuació VIH/Sida a Mataró es posa
en marxa
Mataró ha posat en funcionament el Pla
d’actuació VIH/Sida. El pla, que serà vigent
fins al 2010, es va presentar el passat
novembre i va ser aprovat per la Junta de
Govern Local. El document recull les
actuacions a realitzar, planteja les línies
estratègiques i propostes per facilitar la
reinserció social i laboral i alhora promoure
valors de no discriminació. Per tal de lluitar
contra tots els aspectes que repercuteixen en
els afectats per aquesta malaltia, s’han
plantejat 8 línies estratègiques fonamentals:
Informació, avaluació i recerca; Prevenció;
Detecció; Tractament; Inserció; Participació;
Sostenibilitat i Cooperació. El pla d’actuació
l’ha elaborat un grup de treball que està
constituït per representants dels 8 serveis
involucrats en la problemàtica de la infecció
per VIH/Sida tant a nivell assistencial com
comunitari. A partir d’un diagnòstic fet per
aquest equip, s’han descrit les necessitats de
la ciutat i les línies estratègiques a seguir. La
mitjana d’edat dels nous casos d’infecció a
Mataró se situa en els 38,1 anys i la
transmissió dominant en el contagi són les
relacions heterosexuals. Van en augment els
casos d’infeccions de dones i del col·lectiu
d’immigrants. Aquest pla s’emmarca en el
Pla Municipal de Salut de Mataró.

mésmataró

1.360 persones troben feina a través
del servei municipal d’ocupació

© IMPEM

L’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró ha atès durant el
2006 unes 3.000 persones que buscaven feina o que volien millorar la
seva situació professional. Més de 1.360 van aconseguir-ho. El Servei
d’Ocupació assessora, ofereix recursos i formació.

L’IMPEM ofereix programes, com l’Escola Taller, que combinen formació amb treball

L

a taxa d’atur a Mataró i el seu entorn més pròxim és
de 9,4%, segons les dades més recents de l’Oficina
de Treball de la Generalitat (OTG), que és el primer
lloc on s’ha d’acudir quan una persona es queda sense feina.
Però des del 1989 l’Ajuntament de Mataró també desenvolupa
un paper important en l’àmbit de l’ocupació.
Durant el 2006, més de 1.130 persones han trobat feina
directament o indirecta a través del Servei d’Ocupació de
l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró
(IMPEM). L’objectiu d’aquest servei és fomentar que totes
aquelles persones que busquen feina o els que volen millorar
la seva situació professional trobin els recursos necessaris per

poder-ho fer, tant en el seu procés d’orientació (què vol fer,
què sap fer, què pot fer) fins a la formació ocupacional passant
per la recerca de la feina. Unes 3.000 persones van adreçars’hi l’any passat.
Es calcula que al llarg de la vida laboral una persona canvia
de feina una mitjana de 12 vegades. En aquest procés,
l’orientació i la formació es consideren els dos puntals bàsics
perquè la persona encaixi satisfactòriament en el mercat laboral,
tant a nivell personal com professional.
Així, quan una persona no té feina, vol canviar de lloc de
treball o decideix qualificar-se o evolucionar professionalment
9
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cadascú. L’usuari ha de conèixer quin és el seu objectiu laboral
i quin el seu perfil, és a dir, quina ocupació vol desenvolupar.
A partir d’aquesta anàlisi es dissenya el pla d’accions per
incidir en els punts que dificulten o afavoreixen el procés
d’inserció laboral. El pla d’acció pot incorporar totes o algunes
de les següents activitats:

© IMPEM

. Orientació professional: la persona ha de definir el seu
projecte professional, els seus interessos, capacitats i aptituds.

Els cursos i seminaris són d’especialitats i àmbits professionals molt diversos

pot dirigir-se a l’IMPEM (carrer de Francisco Herrera, 70),
que ha establert un itinerari ocupacional (vegeu gràfic). L’usuari
del servei serà qui definirà i durà a terme el seu propi projecte
professional amb el suport de l’assessorament dels tècnics de
l’IMPEM i amb la possibilitat d’accedir a un complet programa
d’activitats formatives.
L’itinerari pas a pas
El primer pas de l’itinerari ocupacional és la sessió d’informació
grupal per tal de donar a conèixer com funciona tot el procés.
Si interessa es proposa una entrevista ocupacional amb un
tècnic del servei per tal d’aprofundir i analitzar la situació de
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. Qualificació professional: a través de cursos de formació
ocupacional i contínua o programes que combinen la formació
amb el treball (escola taller, plans d’ocupació). El 2006 s’ han
fet 50 cursos i seminaris.
. Preparació per accedir al mercat de treball: són tallers
d’una mitjana de 3 hores on es perfeccionen les eines i les
estratègies per a la recerca de feina. Enguany hi han participat
500 persones.
. Recerca de feina: l’IMPEM ofereix una borsa de treball
que connecta les ofertes de treball de les empreses amb les
demandes laborals. El 2006 s’han gestionat 866 ofertes, amb
les quals s’han pogut inserir directament al mercat laboral
439 persones (47, 3%) i uns 925 usuaris del servei van trobar
feina durant alguna de les fases de l’itinerari ocupacional.

mésmataró

Itinerari Servei d’Ocupació
de l’IMPEM
(itinerari flexible i personalitzat)

Persones en edat laboral

Sessió informativa en grup

Entrevista personalitzada

Programa d’activitats i recursos

?
Orientació professional
Definició de l’objectiu i perfil
professional
què vol fer,
què sap fer,
què pot fer

Qualificació professional
· Cursos de formació
ocupacional i continua
· Programes de formació i
treball
· Pràctiques laborals

Preparació per accedir al
mercat laboral
· Tallers grupals
· Tallers especialitzats

Recerca activa de feina

Borsa de treball

Ocupació

· Presencial (Club de feina,
c. de Francisco Herrera, 70)
· Telemàtica web Ajuntament
www.mataro.cat
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CRÒNICA DEL PLE

© JORDI PUJOLAR

La Policia Local vol més efectius
als carrers de la ciutat

Bona part del públic del Ple de desembre eren policies locals

E

ls agents de la Policia Local de Mataró van ser presents
en cos i ànima en el darrer Ple de l'any. Tot i que no
hi van intervenir, bona part del debat entre el Govern
municipal i l’oposició va girar al voltant de l'escrit que aquest
cos de policia va lliurar a l'Ajuntament. Un 65% dels agents
van denunciar la manca d'efectius per cobrir les necessitats
de la ciutat en matèria de seguretat. Els policies també reclamen
una revisió de les condicions laborals perquè els agents de
més edat es puguin acollir a un reglament de segona activitat,
que els permeti continuar treballant com a funcionaris quan
les seves condicions els impedeixin prestar el servei policial.

Els regidors a l’oposició Paulí Mojedano (PP) i Josep Lluís
Martí (CiU) es van mostrar especialment crítics amb la gestió
del regidor de Seguretat i Prevenció, Ramon Bassas (PSC),
al capdavant de la Policia Local. El que Mojedano considera
"un dels temes més importants del departament" durant l'actual
legislatura ha estat gestionat, segons els populars, de manera
"lamentable". També amb aquest qualificatiu es va expressar
Martí. El regidor de la federació nacionalista va fer especial

esment a l'impediment del govern tripartit perquè algun portaveu
dels policies pogués dir la seva al plenari.
Tot i això, arran de les preguntes dels partits de l’oposició, el
Govern municipal va donar resposta a algunes de les
preocupacions del cos. Van ser especialment satisfactòries les
paraules de la primera tinent d'alcalde, Pilar González-Agàpito
(PSC), pel que fa referència a la reivindicació laboral. La
regulació de la segona activitat està recollida en el nou projecte
de Llei de Policies Locals de Catalunya, però aquesta no es
podrà aplicar fins a l'aprovació definitiva de la Llei. Tot i això,
González-Agàpito s'ha compromès a treballar amb els agents
mataronins sobre l'esbós de la nova normativa.
La regidora socialista també va reconèixer, tot i els esforços
per regular la situació laboral dels agents, que aquestes converses
arriben tard. "No hi ha una suspensió del diàleg, sinó un retard",
va aclarir després d'una pregunta del grup municipal de CiU
sobre la manca de comunicació entre l'Administració i els seus
treballadors, recordant afers com els de l'Institut Municipal de
Promoció Econòmica (IMPEM) o el del Patronat Municipal
de Cultura (PMC).
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No tan populars van ser les explicacions del regidor Ramon
Bassas, contra qui es van focalitzar les crítiques. Bassas va
argumentar que la incidència de l'afer laboral en la seguretat
de la ciutat era nul·la, ja que segons les dades de la regidoria
"es cobreixen tots els torns i s'arriba als serveis en menys de
quatre minuts". Aquest descripció de bon funcionament del
servei xoca amb la denúncia dels agents que, tal i com van
recordar en el plenari els portaveus popular i nacionalista,
parla d'una desorganització dels torns i d'una especial manca
d'efectius a les nits i els caps de setmana.
Bassas, però, fent servir dades que posteriorment van ser
tractades en la Junta Local de Seguretat, va explicar que els
índex delictius i d'accidentalitat, com a grans objectius a
abordar per la regidoria que dirigeix, "s'han reduït notablement".
En aquest sentit, la delinqüència a Mataró s'ha reduït un 3,5%,
i l'accidentalitat un 13%, unes dades que Bassas qualifica
d'històriques pel que fa a la bona marxa de la seguretat a la
ciutat. El regidor també va recordar que l'1 de gener
s'incorporarien vuit nous agents, en el marc del Pla Estratègic
de la Policia Local de Mataró (2007-2013). L'objectiu és que
al final d'aquest període els 148 agents actuals es converteixin
en 196. Bassas va explicar que aquestes xifres serviran per
adaptar el servei de policia a una ciutat en plena expansió.
El líder dels populars mataronins, Paulí Mojedano, va titllar
aquesta argumentació de "pobra" i va qualificar d'"ineficaç"
i "incompetent" la gestió de Bassas al capdavant de la seguretat
de la ciutat, convidant-lo a que marxés "cap a casa". L'alcalde,
Joan Antoni Baron (PSC), va sortir ràpidament en defensa
del regidor Ramon Bassas: "Té tota la confiança de l'alcalde",
va dir. Mojedano va afegir, però, que "no hi ha prou agents
per cobrir les necessitats d'una ciutat de 120.000 habitants".
En aquest mateix sentit es va pronunciar el regidor de CiU
Josep Lluís Martí, que creu que la previsió de l'Ajuntament
d'arribar als 196 agents l'any 2013 "ja és curta d'entrada". Pel
que fa a la gestió del conflicte laboral amb la Policia Local,
els nacionalistes no entenen com els pot esclatar "un motí a
bord". Bassas va finalitzar la seva intervenció i va tancar el
debat recriminant a l’oposició que "polititzés" el que realment
era un problema laboral, ja que les dades de seguretat de la
ciutat són "satisfactòries". Segons el regidor, l'actitud del PP
i CiU és del tot "irresponsable" en voler vincular una
reivindicació laboral amb la seguretat dels mataronins.
A la sortida del Ple, el representant sindical dels policies,
Francesc Segura, explicava il·lusionat la voluntat expressada
pel Govern de treballar en la solució del conflicte laboral.
Jordi Pujolar
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Acords de la sessió plenària
de l’11 de desembre de 2006
L'Ajuntament dóna suport al dret de
vot dels immigrants
Els partits del Govern municipal van donar suport a una
proposta de resolució en suport al dret de vot dels immigrants
residents a l'Estat amb vista a les properes eleccions municipals.
L'aprovació d'aquesta proposta, que des del Govern es veu
com una oportunitat per reconèixer un dret constitucional als
estrangers que viuen a la ciutat, no va rebre el suport ni de
CiU ni del PP, que consideren que la immigració té, ara per
ara, altres prioritats.

Les tarifes del Sorrall augmentaran
entre un 3,3% i un 4,4% al 2007
L'Ajuntament va aprovar les noves tarifes del servei públic
de la zona esportiva municipal del Sorrall per al 2007. A
excepció dels cursets, que pugen un 3,3%, la resta de tarifes
s'apujaran un 4,4%. Els partits de l’oposició s'hi van abstenir.

Intercanvi de terrenys amb la Parròquia
de Sant Josep
La finca de titularitat municipal de la Riera de Figuera Major,
d'uns 1.200 metres quadrats, passarà a mans de la Parròquia
de Sant Josep de Mataró. A canvi, l'Ajuntament rebrà d'aquesta
institució una altra finca al carrer de la Muntanya. Aquest
segon espai és més petit i té només uns 800 metres quadrats.
A més, actualment hi ha una petita parcel·la, d'uns 50 metres
quadrats, que actualment està cedida de forma gratuïta a la
Parròquia Sagrada Família de Cirera. Segons la regidora Pilar
González-Agàpito (PSC), aquesta cessió es mantindrà.

Nou aparcament soterrat a la ronda
de Rafael Estrany
El subsòl de la finca municipal de la ronda de Rafael Estrany,
on fins ara hi havia un aparcament en superfície, es convertirà
en un aparcament soterrat de dues plantes amb capacitat per
a uns 267 vehicles. L'Ajuntament va cedir aquest espai a
l'empresa municipal GINTRA perquè n’iniciés la seva
construcció i amb una concessió per a 50 anys.
15
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Mataró ofereix una bona cartera
de serveis per als joves

© MARGA CRUZ

El Pla Jove x Mataró 2004-2008 explicita les polítiques sobre joventut de
l’Ajuntament. Mataró té serveis per a les diferents necessitats del col·lectiu
jove: equipaments, habitatges, oci nocturn, formació, informació específica,
cultura...

A Mataró hi ha més de 26.000 persones entre 14 i 29 anys

F

a just un any es va presentar el Pla Jove x Mataró, que
és el text que recull els objectius, les línies estratègiques
i els àmbits d’actuació en matèria de joventut fins al
2008. El pla vol donar resposta a les necessitats d’aquest
col·lectiu amb inquietuds tan diverses com l’accés a l’habitatge,
els estudis, l’oci o les noves tecnologies, entre d’altres.
El pla, que es va dissenyar amb la participació dels joves,
l’encapçala el Servei de Joventut amb altres organismes i
serveis de l’Ajuntament que treballen en temes adreçats a la
joventut com l’Institut Municipal de Promoció Econòmica
(IMPEM), Prohabitatge, Patronat Municipal de Cultural
(PMC), Patronat Municipal d’Esports, l’Institut Municipal
d’Educació (IME) i els serveis de Salut i Nova Ciutadania.

Xarxa d’espais joves
A mitjan del mes de desembre es va inaugurar el nou equipament
juvenil del carrer de Teià número 5, a La Llàntia. L’espai
substitueix al que estava instal·lat al carrer de la Boixa i se
suma als altres dos espais adreçats als joves de Mataró: el de
Cerdanyola (passeig de Ramon Berenguer III, 82-84) i
Rocafonda (carrer de Pablo Ruiz Picasso, 30). Els espais joves
són serveis que posen a l’abast una àmplia oferta d’oci, lleure
i formació i actuen com a dinamitzadors de l’activitat juvenil.
Són llocs de trobada, d’informació juvenil amb sales d’estudi
i d’Internet. A més, són eines d’integració i de detecció de
problemàtiques específiques, grupals o individuals atès que
estan portats per educadors socials. Però no només la
dinamització es fa en els equipaments, des del passat octubre
17
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és el servei d’informació i dinamització juvenil als instituts,
que apropa la informació i els recursos d’interès al propi espai
dels joves. El servei està present en 6 centres de la ciutat.
També hi ha la web jove i està previst que dins d’aquesta
durant el primer trimestre d’any es posi en marxa el Portal
d’emancipació juvenil, l’instrument on es podrà trobar la
informació sobre tot el necessita un jove per emancipar-se.

El passat 16 de desembre es va inaugurar l’espai jove del carrer de Teià

s’ha posat en marxa un programa pilot de dinamització juvenil
al carrer, concretament es fa al Pla d’en Boet i té per objectiu
treballar amb joves de 12 a 18 anys en el mateix espai públic.
Projectes interculturals
Dins la xarxa d’espais joves es porten a terme projectes
concrets. El projecte + 16 treballa per a la inserció laboral
amb joves entre 16 i 18 anys. El projecte Shahab el gabab
està adreça a noies entre 12 i 22 anys per atendre les seves
necessitats socioeducatives. Els dos es fan a Cerdanyola. I el
projecte Creajove (es fa a tots els espais) que té com a finalitat
crear grups i xarxes d’amistat entre joves autòctons i immigrants
en situació de risc i contribuir a la seva promoció social i
cultural a través de la realització d’activitats artístiques.
Des de 2001 fins avui, 228 joves han actuat de “Joves guia”
per a 150 nouvinguts. Aquest programa, que s’emmarca en
el Pla per a la Nova Ciutadania, forma a alumnes perquè
acompanyin i acullin els joves nouvinguts.
La nit oberta als joves
Una part important de la vida dels joves és l’oci. El 2003 es
va iniciar el programa “Mataró, Nit Oberta” amb la voluntat
d’oferir als joves una alternativa a les habituals activitats d’oci
nocturn. El 2006 han participat en el programa uns 700 joves
que han fet des de cuina, dansa del ventre, escacs o ràdio. A
més, el programa ha instaurat el Ral·li fotogràfic nocturn.
Informació específica
El Casal de Joves – El Sidral (plaça d’Espanya, 1) és un punt
d’informació sobre tot allò que pugui interessar a aquest
col·lectiu: vacances, viatges, feina, cooperació, cursos, etc.,
i on un informador juvenil atén les consultes. El Sidral.IES

Els estudis, què fer?
Un dels neguits més importats per als joves són els estudis.
En aquest àmbit, l’Ajuntament ofereix propostes encaminades
a facilitar les decisions dels joves, a més també de proporcionar
programes, tallers o cursos per ajudar-los en la seva futura
inserció laboral. Per a aquest col·lectiu, l’IMPEM ha creat el
programa Xplora, per orientar sobre diferents oficis o el Servei
Ocup@ciojove. L’IME, per la seva banda, amb els Plans
d’entorn, la biblioteca oberta o els Programes de Garantia
Social també dóna suport al futur dels joves. Per facilitar
aquesta tasca, en èpoques d’exàmens els centres cívics de
Molins, Pla d’en Boet i Cirera, a més del Casal de Joves (tot
l’any), habiliten sales d’estudi per a tothom i gratuïtes.
La dificultat de l’habitatge
L’habitatge és un tema difícil per a totes les franges d’edat però
els joves ho tenen més complicat encara. En aquest sentit, la
societat municipal Prohabitatge Mataró ha construït des de 2003
fins ara 3 edificis (en els carrers de Teià, de Cristòfor Colom i
de València) per a joves. Els 63 habitatges que hi ha són de
protecció oficial i en règim de lloguer. Una altra eina de
Prohabitatge és la Borsa de Lloguer Jove que facilita uns lloguers
amb preus més assequibles que als del mercat actual. Per la seva
banda, la Generalitat de Catalunya té previst construir al Pla
d’en Boet 94 habitatges de protecció pública per a joves.
Temps per a la cultura
El PMC, amb la intenció d’apropar la cultura als joves, ha
creat el Carnet 16. El carnet possibilita a aquells que compleixen
els 16 anys durant l’any gaudir gratis de tots els espectacles
del PMC. També s’ofereixa la Mostra d’Art Jove, per donar
a conèixer els nous creadors; ajuts a la creació escènica, per
subvencionar projectes escènics; o l’Aula de Teatre, un espai
de formació teatral, on hi ha grups exclusius fins als 17 anys.
Les noves tecnologies
Res més a prop dels joves que les noves tecnologies. El Sidr@l
és l’espai de noves tecnologies ubicat al Casal de Joves i que
permet als usuaris connectar-se cada mes més de 18 hores.
També hi ha els punts Òmnia, ordinadors als centres cívics o
les sales multimèdia dels espais joves.
Més informació: http://joves.mataro.cat
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“L’escola és una entitat viva que canvia
al ritme que marca l’entorn”
El Col·legi Mare de Déu de Lourdes va rebre, el 19 de desembre, la Medalla
de la Ciutat amb motiu del centenari de la seva fundació. El guardó el va
recollir la superiora de la comunitat, la germana Amparo Martínez.

La Medalla de la Ciutat és un reconeixement a 100 anys
de feina discreta, sense fer soroll…
“Des de fa 100 anys l’escola ha anat fent una tasca en l’educació
dels joves de Mataró. No sé si no hem fet soroll i ha estat
discreta, però sí que ha estat plena d’entusiasme i ganes de
fer bé la nostra feina de dedicació a la formació. Des de les
primeres religioses a les que ara formem aquesta comunitat
sempre hem tingut un mateix objectiu: donar vida al col·legi”.

© BMARGA CRUZ

Una escola és el reflex de la societat. Ha evolucionat
segons les necessitats de l’entorn?
“Evidentment. L’escola és una entitat viva i ha d’anar canviant
al ritme que marca l’entorn. Per exemple, els alumnes ja no
porten uniforme i les religioses no vesteixen l’hàbit. De totes
maneres adaptar-nos als canvis no ens ha suposat grans
problemes”.

Nascuda a Matallana del Madrigal (León) el
1932, la germana de la Misericordia de Moissac,
Amparo Martínez Sandoval, de molt jove, als 17
anys, va anar a França (seu de la congregació)
a preparar-se per a la vida religiosa.
L’any 1957 va arribar a Mataró al Col·legi Mare
de Déu de Lourdes (Les Franceses) i des
d’aleshores viu a la ciutat i se sent com una
mataronina més. Tota la seva vida l’ha dedicat
a l’ensenyament dels més petits. La seva missió
ha estat despertar els alumnes al món de les
lletres i la seva relació amb els companys
procurant donar-los una visió cristiana de vida.
Des de finals dels 70 és la superiora de la
comunitat de Mataró.
20

Quin paper han tingut en la tasca educativa i social de
la ciutat?
“Hem mirat sempre d’obrir l’escola a tothom i la prova és
que podem trobar exalumnes de diferents procedències. Al
començament teníem classes de riques i pobres però això es
va acabar aviat perquè suposava una discriminació i es va
optar per becar aquelles alumnes que no podien pagar. Els
anys 20 va néixer una escola dominical gratuïta per a joves
obreres que volien ampliar la seva educació i també teníem
un dispensari que vam tancar a finals dels 60”.
Quin és el futur del col·legi? Hi ha prou vocacions per
seguir com a col·legi religiós?
“Creiem que el col·legi té un bon futur. S’ha passat la direcció
a una persona de fora de la congregació i hem fet donació del
col·legi a la Fundació Madame Gényer que seguirà la nostra
obra. La congregació no té vocacions per seguir aquesta tasca,
però creiem que la Fundació amb ajuda del professorat el
continuarà tirant endavant”.

CONVIU MATARÓ
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La nova recollida de voluminosos evita
que hi hagi trastos al carrer
Amb una trucada al telèfon del
civisme, 900 859 009, ens vindran
a buscar les andròmines a casa.

A

ningú li agrada veure els carrers bruts ni trobar a cada
cantonada matalassos, televisors o mobles. A més de
donar la sensació de deixadesa i brutícia, moltes vegades
fins i tot dificulten el pas dels vianants, dels cotxets infantils i
les cadires de rodes o destorben el trànsit de les persones grans.

Un d’aquests serveis ha estat el de la recollida dels voluminosos
que es va començar a implantar el novembre. El servei s’ha
ampliat i ha canviat de procediment. Abans les andròmines
s’havien de deixar al costat dels contenidors uns dies
determinats i ara el que cal fer és trucar al telèfon del civisme
900 859 009 on ens concretaran el dia i l’hora que ens vindran
a buscar els trastos a casa. El servei, que es fa 6 dies a la
setmana, és ràpid, gratuït i evita que a les voreres s’hi apilonin
trastos. Amb el servei es pretén reconduir a les deixalleries
el 40% dels voluminosos que es generen. L’any passat es van
recollir 1.927.520 kg d’andròmines.
Mataró té a més dues deixalleries on de forma gratuïta s’hi
poden portar els trastos o materials que no poden anar als
contenidors. Estan situades al: Pla d’en Boet (c. de Francesc
Layret, 74) i a La Llàntia (c. de Galícia, s/n), de dimarts a
dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 20 h i diumenges de 10 a 14 h.

1

© MARGA CRUZ

El passat juny, l’Ajuntament va signar el nou contracte per
a la gestió de la recollida de les fraccions resta, matèria
orgànica i voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de
les platges amb l’empresa Fomento Construcciones y Contratas
(FCC) S.A. que des d’aleshores fins ara ha anat incorporant
progressivament més personal i més serveis.

2

© VIC

L’espai públic no és un abocador. En aquest sentit, els municipis
han posat a la disposició dels ciutadans contenidors per llençarhi els residus corresponents: el blau per al paper i cartró; el
verd per al vidre; el groc per als envasos i el marró per a les
restes orgàniques. Però què en fem de l’armari que se’ns ha
trencat o de les cadires velles que ja no volem?

1. El servei de recollida de voluminosos recull les andròmines a la porta de casa.
2. A cada contenidor verd hi ha una enganxina informativa amb el telèfon del
civisme.
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El cicle “Dissabtes a les 11” acaba
amb l’estrena d’una peça de hip hop

© SOUND SYSTEM, DANCE CREW

Aquesta obra, “Allò que el ven s’endugué” i “Viatges, ofrenes i lloances”
han estat els tres projectes guanyadors de la sisena convocatòria dels ajuts
a la creació escènica del Patronat Municipal de Cultura.

El grup Sound System, dance crew estrenarà la seva peça de hip hop al Teatre Monumental el dia 13 de gener

E

ls dies 13 i 14 de gener, a les 11 i a les 10 de la nit
respectivament, es representarà al Teatre Monumental,
dins el cicle “Dissabtes a les 11”, l’últim dels projectes
guanyadors de l’edició d’enguany dels ajuts a la creació
escènica: “19.9 FM, Freqüència hip hop”. Aquest projecte,
que vol aproximar l’espectador a la història i la cultura del
hip hop, va a càrrec de la jove companyia Sound System,
dance crew, que compta amb 19 ballarins, 2 breakers i
nombroses col·laboracions.
Les altres dues obres guanyadores de la sisena convocatòria
dels ajuts a la creació escènica del Patronat Municipal de
Cultura (PMC) van ser l’obra infantil “Allò que el vent
s’endugué” de Jordi Saban i Avibikini, i la peça de dansa

“Viatges, ofrenes i lloances” del grup Orekan Antzerkia. Les
dues peces es van estrenar al mateix teatre el passat desembre.
L’objectiu de la convocatòria d’aquests premis és estimular la
creativitat dins de les arts escèniques en els joves creadors que
estan vinculats a Mataró. Els tres grups guanyadors han rebut
fins a 2.700 euros per a la producció del cada espectacle i
l’assessorament de la direcció de l’Aula de Teatre de Mataró.
El PMC convoca cada any el programa d’ajuts i premis a la
creació en el qual s’hi troben les següents convocatòries:
Coreografies curtes, Creació escènica, Mostra d’art jove,
Curtmetratges i Narrativa de ciència-ficció.
Més informació: www.cultura.mataro.org/teatre
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L’AGENDA DEL MES

G

Lliurament de cartes

Fira
Artesania i Regal de
Nadal

Reis 2007
Lliurament de cartes
als Missatgers Reials

Teatre
“19.9 FM, Freqüència
Hip Hop”

La Riera
De dl. a dv. de 17 a 22h
Ds.,dg. i festius de 10 a 22h

Vegeu descripció de dimecres 3.

Arribada amb helicòpter dels
Missatgers Reials i actuació de
l’Agrupació Musical del Maresme.

3 · dimecres

C

I

N

E

Reis 2007
Lliurament de cartes
als Missatgers Reials
Diversos indrets
De 18 a 20h
Pl. de l’Ajuntament / pl. de
l’Església de Cirera / pl. d’Isla
Cristina / Centre Social Vista
Alegre / Centre Social La Llàntia
/ Les Esmandies / Centre Cívic
Pla d’en Boet / Centre Social de
l’AV del Camí de la Serra / Local
AV Nova Mataró

M

A

A

L

DIJOUS 11, a les 21.30h (preestrena)
La masai blanca
Alemanya, 2006. VOSE, 131 minuts. Die weisse massai,
d’Hermine Huntgeburth
Al final de les seves vacances a Kènia, la Carola coneix
l’atractiu guerrer Samburu Lemalian, del qual s’enamora.
Cancel·la el viatge de tornada i segueix el guerrer en un
esgotador viatge per Àfrica.
DIUMENGE 14, a les 16.30h (Sessió infantil en català)
Ant Bully
Lucas Nickle és un nen nou a la ciutat que s’esbrava trepitjant
els formiguers o ruixant-los amb una mànega. El que no
sap és que que les formigues estan disposades a defensarse com sigui.
DIUMENGE 14, a les 19h
Dies d’agost
Catalunya, 2006. VO, 93 minuts. Dies d’agost, de Marc
Recha.
Saturat de cercar documentació i material durant mesos,
Marc truca el seu germà per anar-se’n uns dies de vacances.
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R

13 · dissabte

Parc Central
A les 17h

Els Tres Tombs

E

4 · dijous

Reis 2007
Arribada dels
Missatgers Reials

Teatre de Sound System

N

Fins al 7

2· dimarts

Obra de teatre “Metamorfosis”

E

A càrrec de Sound System, dance
crew.

5 · divendres

Espectacle que compta amb la
participació, entre d’altres, de 19
ballarins, 2 breakers, 1 MC i 1
Beatboxer, i que introdueix a
l’espectador als elements bàsics
que conformen la cultura hip hop.
Ajuts a la creació escènica.

Reis 2007
Cavalcada de Ses
Majestats els Reis
d’Orient
Recorregut urbà
A partir de les 17.30h
Pl. de Puerto Rico, rda. d’Alfons X
El Savi, pl. d’Espanya, camí de la
Geganta, pl. de Granollers, rda. de
Leopoldo O’Donnell, pl. de Manuel
Serra i Xifra, camí del Mig, c. de
Miquel Biada, rda. d’Alfons XII, pl.
d’Alexander Fleming, camí Ral, La
Rambla, pl. de Santa Anna i La Riera
fins a la pl. de l’Ajuntament.

Teatre Monumental
A les 23 h
Entrada lliure

14 · diumenge
Teatre
“19.9 FM, Freqüència
Hip Hop”

7 · diumenge

Teatre Monumental
A les 22 h

Teatre
“Metamorfosis”

21 · diumenge

A càrrec de la Fura dels Baus.

Mataró fa festa
Els Tres Tombs

Teatre Monumental
A les 19 h
Platea: 24 euros
Amfiteatre: 21,80 euros

M
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U

Recorregut urbà
A partir de les 12h

M

E

N

T

A

L

DIJOUS 18, a les 21.30 h
El viento que agita la cebada
Irlanda-Gran Bretanya-Alemanya-Itàlia-Espanya, 2006.
VOSE, 124 minuts. The wind that shakes the barley, de
Ken Loach.
Irlanda, 1920. Uns camperols s’uneixen per formar un
exèrcit de guerrillers voluntaris i enfrontar-se a les tropes
britàniques que havien estat enviades per sufocar les
aspiracions independentistes d’Irlanda. Premi a la millor
pel·lícula a Cannes 2006.

Preu: 5 euros
Programació adherida a cinemes Verdi. Podeu adquirir
l’abonament per al cicle dels dijous a la taquilla del
Teatre Monumental o al Patronat Municipal de Cultura.
El preu és de 30 euros i val per a 10 entrades.
www.cultura.mataro.cat/cartelleracinema
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Totes les exposicions són gratuïtes. www.cultura.mataro.cat

Sales d’Exposicions de Can Palauet Ca l’Arenas. Centre d’art
del Museu de Mataró
Empelts socials o altres interseccions entre l’art
i l’esfera pública

Carrer d’en Palau, 32-34.
Fins al 25 de febrer.
Mostra de diverses pràctiques artístiques que s’acosten o
denuncien i reflexionen sobre allò social. Els artistes participants
són Tatiana Donoso, Miquel García, Margarita pineda, Laia
Solé/Glòria Safont-Tria, La Fiambrera Obrera.

Museu de Mataró
Guinovart. Terra i memòria
El Carreró, 17. Fins al 28 de gener.
Mostra gràfica de l’artista català Josep Guinovart, que consta
d’una col·lecció de 41 gravats (litografies, serigrafies i altres
tècniques d’aiguaforts) pertanyents a diferents períodes en la
seva trajectòria.

Espai f
Stylus. Verónica Aguilera
2a inauguració divendres 26, a les 20 h
Carrer Nou, 11. Fins al 4 de febrer.
Exposició individual de Verónica Aguilera (Barcelona, 1976),
artista guanyadora de la 5a Mostra d’Art Jove i resident a Can
Xalant. Un treball en procés que compta amb la col·laboració
de diverses copisteries de Mataró i que anirà generant, amb
incorporacions setmanals establertes, el resultat final de
l’exposició.

Nau Cabot i Barba
Violències

Carrer d’Argentona, 64.

Exposició de la Col·lecció
Senyors i Senyores. Mirades contra el temps.
El retrat a les col·leccions del Museu de Mataró
Fins al 9 de setembre.

Menjador
Autoretrats dels germans Arenas
Fins al 21 de gener.

Retrats de Jaume i Jordi Arenas
Inauguració dijous 25, a les 19.30 h
Del 25 de gener al 15 d’abril.

Sala 1
Josep Palau i Fabre. Retrats de la Fundació
Palau
Fins al 25 de febrer.
Mostra d’art català del segle XX que conserva la Fundació Palau.

Sala 2 i La finestra
Albert Ibanyez
Fins al 28 de gener de 2007.
Exposició d’Albert Ibanyez (Mataró, 1988), artista resident a
Cant Xalant. instal·lació que reconstrueix la identitat passada
de la sala com a habitació. Inclou el vídeo “Identitats”.

La galeria
Peca. Verónica Aguilera
Fins al 28 de gener.
Projecció de la vídeo-performance Peca (2002) en què la
protagonista actua amb el seu rostre i la seva identitat. Dins el
cicle “Senyors i senyores. El retrat” de la temporada 2006-2007.

Plaça de Miquel Biada, s/n. 26 i 27 de gener, de 19 a 21 h
Després de l’espectacle Morir a Bagdad, Josep Rodri ens
presenta una nova proposta artística, en la qual l’espectador
deambula per l’espai escènic d’aquesta exposició-espectacle
a la recerca de cada acció teatral, vídeo o instal·lació.
Passis cada mitja hora.

Piscina Municipal /Centre Municipal
d'Esports El Sorrall
Piscin_art 02
Piscina Municipal, av. del Velòdrom, 25. Centre Municipal
d'Esports El Sorrall, rda. de Josep Tarradellas, 103.
Fins a l'11 de febrer de 2007

Ca l’Arenas. Centre d’art
del Museu de Mataró
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Baron, l’Alcalde de la gent

A

26

© PSC
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Els regidors i regidores encarem aquests mesos que queden
fins les eleccions amb molta feina per endavant. Governant,
com sempre. Al Ple extraordinari del dia 22 vam aprovar
un molt bon pressupost, el darrer d'un mandat on s'haurà
fet la inversió municipal més gran de la història: 265
milions d'euros més de riquesa pública (carrers, escoles,
equipaments, etc.). Les properes eleccions ens agafaran
treballant. Amb un bon candidat, el millor de tots, això sí,
però que ningú no es pensi que amb Baron n'hi ha prou.
Al davant tenim adversaris que no tenen escrúpols, el PP
no té cap problema en utilitzar la mentida contra nosaltres
(com jo mateix he pogut comprovar amb la profusió de
dades falses al Ple per part del seu portaveu) i CiU li va
al darrere, no té projecte, i un candidat de fora. I junts
volen sumar. Ens tindran al davant. A la gent dels barris,
que no volen ser menys, als joves que volen trobar feina i
habitatge, a les dones que volen exercir els seus drets, a
la gent gran que no vol ser arraconada, als emprenedors
que necessiten una ciutat activa, a les famílies que volen
escoles dignes i barris segurs.

© PSC

bans de Nadal, els socialistes vam elegir Joan Antoni
Baron (www.baron.cat) com a candidat socialista a
l'Alcaldia de Mataró, amb un amplíssim recolzament,
després d'un procés obert i democràtic. Vam encertar fa
dos anys i mig, quan Manuel Mas va ser elegit diputat i el
va succeir al front de l'Alcaldia. De fet, ha complert tot el
que va prometre. Tots els barris veuen dignificar els seus
eixos (recordeu el seu primer lema: que tot Mataró sigui
Mataró), com vam veure fa poques setmanes amb la nova
Av. Puig i Cadafalch. Hi ha més gent que mai amb feina a
Mataró (i el segon: que tothom pugui viure i treballar a
Mataró). Hi ha més seguretat, menys accidents, més
aparcaments, tenim la ràdio, el pacte pel futbol, més recursos
a la neteja, més reciclatge que mai, l'agenda de la solidaritat,
menys pressió fiscal, més gent treballant que mai, més
empreses, més casals d'avis i de joves... Ha preparat el
futur, amb la signatura d'un pacte pel desenvolupament
econòmic i social, millores urbanístiques al front de mar,
dels barris... Ha fet de la proximitat, el rigor i el diàleg els
seus principal valors. Baron és l'alcalde de la gent. Ha
compaginat la humilitat de la rectificació, d'escoltar la gent,
amb la fermesa de les seves conviccions.

1) L'Alcalde Baron en l'acte de proclamació de la seva candidatura
2) La regidora d'Obres, Montserrat López, precedeix l'Alcalde a la
inauguració de l'Av. de Josep Puig i Cadafalch
3) Joan Antoni Baron explica la maqueta de reforma del front de
mar a l'exposició Mataró Millora, Millora Mataró

Ramon Bassas i Segura
Portaveu del Grup Municipal Socialista
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I la participació dels L’accés dels joves
joves, què?
a l’habitatge

P

er què, en política, els joves necessitem una atenció
especial? Ben fàcil: som els qui d’aquí un temps
haurem de tirar endavant amb aquest món.
Segurament serem la primera generació que acabarà de
pagar les hipoteques dels seus pares i la primera sense
energia d’origen fòssil, entre d’altres herències deficitàries
de generacions anteriors. Per assumir aquests reptes
necessitem un cop de mà.
La principal prioritat, no passa per crear un observatori per
saber què fem i què pensem. Amb tot això solucionarem
problemes puntuals a curt termini. Per saber on volem anar
cal que ens asseiem i en parlem. Per això la principal
prioritat ha de ser la participació.
Calen fòrmules perquè puguem debatre sobre el nostre futur.
Cal que trobem la manera d’expressar les nostres necessitats
i inquietuds. Cal crear un mecanisme perquè hi hagi qui
ens escolti i consideri les nostres opinions. Cal un canvi.
El Pla Jove x Mataró, que està en el seu equador de
desenvolupament i que el Grup Municipal que represento
no només va recolzar sinó que va treballar per millorar-lo,
preveu mecanismes de participació juvenil que ja haurien
hagut de començar a funcionar. Em refereixo al Fòrum
Jove, de caràcter anual, i al Refòrum, amb un treball constant.
Algú n’ha sentit a parlar? I del “Mobilitza’t”, un sistema
que permeti recollir opinions dels joves constantment?
Des d’aquí vull felicitar a totes les entitats juvenils, col·lectius
de joves i joves a títol individual que, desinteressadament
i realitzant funcions que pertoquen al Servei de Joventut,
organitzen activitats perquè altres joves participin. Perquè,
com ha quedat demostrat al llarg d’aquesta legislatura, al
tripartit municipal li interessa ben poc la participació
dels mataronins, siguin joves o no. Només els interessa la
publicitat electoral que se’n deriva.

L

es polítiques urbanístiques impulsades per les
administracions públiques responen a la finalitat de
propiciar l’emancipació dels joves, però personalment
considero que les solucions no passen per empènyer-los
a la “jungla” d’un mercat immobiliari lligat a una
hipoteca. Els joves passen de la independència amb els
progenitors a la dependència de les entitats bancàries.
Per afrontar l’emancipació dels joves, s’han de valorar, a
més a més de l’accés a l’habitatge, altres aspectes socioeconòmics, formatius i educatius. Hem de ressaltar l’aspecte
negatiu en l’aplicació de la legislació en matèria
d’habitatge protegit i que crec que no afavoreix gens
aquest apropament vers aquest ideal de “preu just”:
L’obligació de cessió del 20% de les promocions
urbanístiques per a ser destinat a habitatge de protecció
oficial, provoca de retruc un efecte negatiu al mercat
immobiliari, consistent en que les empreses constructores
i de promoció i venda immobiliària, tindran la tendència
de compensar els beneficis deixats de guanyar com a
conseqüència de les cessions destinades a habitatges de
protecció oficial, incrementant el valor de mercat dels
habitatges de preu lliure. Al marge d’aquestes previsions,
entenem que l’Administració hauria de ser capaç
d’incrementar les subvencions pel lloguer de l’habitatge,
a favor dels joves arrendataris i dels propietaris arrendadors,
així com fomentar altres formes d´ús de l’habitatge com
podria ser el dret real d’ús, el dret real d’habitació, formes
de copropietat, multipropietat, ús compartit,...El repte del
futur en matèria d’habitatge passarà per aplicar de forma
efectiva polítiques imaginatives i creatives.

Esperem que a partir del maig de 2007 la participació dels
mataronins, i en especial dels joves, sigui una realitat. I tu,
què en penses?

Jordi Fernàndez i Fàbregas
Representant del Grup Municipal de CiU
al Consell Municipal de Joventut

Antoni Valls i Pou
Regidor Grup Municipal de Convergència i Unió
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El Mataró del segle XXI (II).

El paper del govern local. Lideratge, ambició
i responsabilitat

M

ataró, com la resta de ciutats catalanes i
espanyoles, ha seguit en els darrers vint i cinc
anys un procés característic de crisi i problemes.
Ja he explicat alguna vegada que el paper dels governs
locals ha canviat des de la meitat dels noranta, una vegada
ja s’havien aconseguit els objectius bàsics necessaris a
qualsevol ciutat. A partir d’aleshores, s’obria una nova etapa
que venia definida per afrontar els desafiaments de la
globalització, que ha actuat en alguns casos com estímul
de noves oportunitats i de transformació cap a una economia
de serveis avançats, però també alhora ens ha portat
situacions complexes com la immigració o la desaparició
del teixit industrial tradicional. La política dels governs
locals en les ciutats que encaren aquesta nova etapa com
una oportunitat ha de basar-se en crear i impulsar nous
entorns d’oportunitat, obrint l’economia en el context
global d’un sistema de ciutats competitives en el que cada
una d’elles desenvolupa el seu propi projecte de futur. Però,
alhora, també es convenient estrènyer les relacions entre
elles per intercanviar experiències, col·laborar en polítiques
sectorials o coordinar inversions. Global i local,
competència i cooperació, aquests són els reptes pel segle
XXI. I Mataró ha de ser una ciutat creativa, que fomenti
les iniciatives emprenedores de progrés i d’èxit econòmic
i social. Per això, des del govern hem de incentivar la
creativitat a tots els nivells per millorar el marc local
mitjançant l’excel·lència, la tolerància, la tecnologia i la
llibertat. I per fer de la nostra ciutat un lloc còmode, atractiu,
amb lideratge. És a dir, es tracta d’afavorir les aptituds
28

urbanes necessàries per consolidar una ciutat amb qualitat
de vida i cercar l’excel·lència del context local a través de
la llibertat individual. I convertir Mataró en un referent
d’innovació i convivència.
Quan més lliures serem, més creatius ens tornarem.
Això és una cosa que els costa d’entendre als governants
que hem tingut els darrers anys a Mataró, capficats en
polítiques intervencionistes que al final resulten
contraproduents per la creativitat i la iniciativa.
Si Mataró ha de ser una ciutat creativa i innovadora ha de
ser perquè a la ciutat hi ha persones, individus i ciutadans
creatius i innovadors.
Mataró ha de ser atractiva a dos nivells: un extern, que
incrementi la seva capacitat d’atracció d’inversions, de
capital, de personal qualificat, de visitants, i un altre intern,
perquè la pròpia ciutat sedueixi als seus habitants fent la
ciutat mes habitable, més còmoda, més solidària, amb un
desenvolupament urbanístic harmònic, amb uns recursos
humans ben formats i amb unes necessitats de les persones
ben ateses. El veritable canvi que necessita Mataró en
aquest nou segle passa sobre tot per dos eixos.
En primer lloc, la ambició de ser una gran ciutat, de ser
una veritable capital, d’aprofitar tot el potencial que tenim,
amb capacitat de unir en torn a un gran projecte a tots els
talents i les capacitats locals.
En segon lloc, la responsabilitat. El govern local ha de
ser fidel al seu nom i portar a terme les polítiques
responsables adequades al seu àmbit, de forma que s’adaptin
al que els seus electors volen per l’àmbit local. Estem per
fer política local i no per obsessionar-nos amb
l’administració. Per això ja hi ha els funcionaris. La
responsabilitat política dels càrrecs públics es mesura en
funció del grau de proximitat a les persones, per escoltar
les seves inquietuds i per respondre amb missatges polítics
i sobre tot amb accions positives als problemes que la
ciutadania expressa. És a dir, en aconseguir el major nombre
de beneficis, no pels polítics, ni pels partits que donen
suport al govern, sinó pels ciutadans. Malauradament, en
l’actual equip de govern fallen les dues coses essencials
per aconseguir-ho. La qualitat i la visió de futur.
Paulí Mojedano Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC
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Ja tenim l’últim pressupost del mandat
futur des del present, generant complicitats amb els diferents
agents socials i econòmics de Mataró.
Més ferm en la modernització de l’estructura interna de
l’administració per fer-la més eficaç i propera als ciutadans
que permetés donar servei a la ciutat real de 120.000 veïns
i veïnes i una àrea metropolitana pròpia de 250.000 ciutadans
i ciutadanes.

A

finals del 2006 el Ple de l’Ajuntament de Mataró
va aprovar els últims pressupostos municipals del
mandat. Amb ells es posa fil a l’agulla a l’última
etapa d’un govern municipal que va néixer el 2003 amb
la firma de l’acord de govern.
Han passat ja quasi quatre anys des de la signatura de
l’acord i estem convençuts que entre tots hem aconseguit
fer avançar Mataró cap a una ciutat més justa i equilibrada.
Alhora que un Govern d’esquerres a la ciutat sense ICV
no hauria estat igual.
Avui podem dir, que l’acció política en el si del govern ha
anat més enllà de les àrees de treball assignades i que el
nostre compromís per estendre les nostres polítiques
ecologistes i d’esquerres, ha estat i és cada cop més ferm.

Igualment important per nosaltres és l’estil de govern i per
això hem governat amb lleialtat, coratge i la voluntat
expressa de treballar col·lectivament amb els nostres
companys perquè això és el que s’espera de nosaltres i així
ho va expressar la ciutadania en les últimes eleccions.
Hem apostat doncs, per una estil de govern basat en la
corresponsabilitat i el diàleg perquè aquesta és la millor
forma de garantir l’execució de les polítiques pactades en
l’acord de govern, reflex del dictamen establert per la
ciutadania. Una assumpció que ens ha permès afrontar
entre tots moments difícils i canvis en el lideratge dels
altres grups municipals.
Afrontem l’acabament del mandat convençuts que a les
eleccions municipals del maig del 2007 creixerem, serem
la garantia de la suma d’un nou govern i tindrem més força
per governar i aprofundir decididament en polítiques social,
mediambientals i econòmiques d’esquerres que enforteixin
la complicitat amb la ciutadania.

Més ferm per treballar per una política social avançada
que ens permeti aprofundir en el desenvolupament de
polítiques socials i de benestar a la ciutat.
Més ferm per l’establiment d’un model territorial que
freni i protegeixi els turons i les Cinc Sènies del creixement
urbanístic tal i com proposava l’antic govern de la ciutat.
Més ferm en l’aplicació d’una nova forma d’entendre la
gestió dels recursos públics basada en la planificació a
mitjà i llarg termini que ajudi la ciutat a encaminar el seu

Jaume Graupera i Vilanova
Cap del Grup Municipal d’ICV-EUiA
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Carta als Reis Mags
tot el potencial que poden representar, tant des del punt
de vista de promoció i rellançament de la nostra ciutat,
com de creació de riquesa i de llocs de treball.
El turisme ha d’esdevenir el component que completi la
transformació de la ciutat i la millora de l’activitat comercial
a Mataró. En aquest sentit, caldrà revitalitzar el Port de
Mataró, i adequar els Mercats Municipals i els seus entorns
per fer-los més atractius i accessibles.

L

a tradició popular, la il·lusió dels infants i l’empenta
del comerç mantenen el Nadal com una de les festes
més esperades per bona part de tots nosaltres. I
malgrat l’aparent contradicció (en un republicà), em
permetré fer pública la carta que faria arribar als Reis Mags.
Apreciats Reis Mags:
Com sabeu una de les principals preocupacions dels
ciutadans és l’accés a l’habitatge. En aquest sentit enguany
s’ha aprovat per ampli consens un ambiciós Pla Local
d’Habitatge que preveu que en els propers anys la ciutat
guanyi més de 1.500 habitatges de preu protegit, es potenciï
l’estratègia de rehabilitació i manteniment d’habitatges i
barris, i s’intenti la incorporació al mercat de lloguer del
màxim nombre de vivendes desocupades... i tot això, amb
especial atenció als col·lectius de joves, de famílies, de
gent gran, de persones amb baixa mobilitat i també del
col·lectiu de discapacitats físics.
El respecte pel medi ambient també és una de les nostres
prioritats. Hem d’aconseguir que es fomentin les energies
renovables, que els mataronins valorin l’entorn natural de
les Cinc Sènies, i també, que puguem deixar un centre de
la ciutat respectuòs amb la nostra història, però també
dinàmic, amb equipaments, i possibilitats pels nostres joves.
Aquesta ja és per si mateixa, una tasca complexa. Però a
més, entre tots, hem de ser capaços d’afrontar el gran repte
d’omplir de contingut els dos grans projectes que s’iniciaran
el 2007: el Front de Mar i el TecnoCampus Mataró, amb
30

La nostra ciutat és mil·lenària, ja ho sabeu... el mar, la
història, la muntanya, la gastronomia... amb una cultura
de les més riques de Catalunya. Gaudim d’una Festa Major
molt participativa i arrelada, tenim una colla castellera
capdavantera al món i capaç de sobreposar-se als pitjors
moments. I ara, disposem també d’una nova ràdio, que
esperem que assoleixi un alt nivell de qualitat en la
informació local.
L’arribada de la Televisió Digital Terrestre ens oferirà
nous continguts audiovisuals, però també la possibilitat
de fomentar la participació i l’acolliment de la nova
ciutadania mitjançant els continguts de participació a
distància i interacció amb l’administració Local.
Però per aconseguir tot això, us demano, benvolguts Reis
de l’Orient, que tots: representants i institucions polítiques,
associacions de veïns, de pares, culturals, esportives,
professionals, plataformes diverses... sapiguem focalitzarnos cap a la recerca del progrés, de l’increment del benestar
social, del bé comú.
I que siguem capaços, d’exercir el necessari i democràtic
esperit crític davant dels diferents projectes, públics o
privats, amb bon criteri i prioritzant l’interès general de
la nostra ciutat.
I com sempre, demano que tots tinguem un any ple de
salut, pau i bon humor.
Que tingueu un Bon Nadal !
Francesc Teixidó i Pont
Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra
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INFORMACIÓ CIUTADANA

Adreces d’interès
* Preu trucada: des d’un fix 0,55 euros cada 3 minuts o fracció, més IVA. 807 117 010 si truqueu des d’un mòbil o des de fora de Mataró: 0,31 euros cada minut o fracció, més IVA.

ATENCIÓ CIUTADANA
· Oficines d’atenció ciutadana (de dl. a dv. de 9 a 19 h)
- Ajuntament. La Riera, 48
- Centre cívic Cerdanyola. Pg. de Ramon Berenguer III, 82
- Centre cívic Rocafonda. C. de Josep Punsola, 47
· Centres cívics
(de dl. a dv. de 9 a 14 h i dt. i dj. de 17 a 19h)
- Centre cívic Cirera. C. de Cadis, 1
- Centre cívic Molins. C. de Nicolau Guanyabens, 23
- Centre cívic Pla d’en Boet. C. de Juan Sebastián Elcano, 6
· Per internet, www.mataro.cat
· Per telèfon, trucant al número 010* (24 h)
· Telèfon del Civisme 900 859 009
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. Pg. de Ramon Berenguer III, 42. Tel. 112
- Cos Nacional de Policia. Av. de la Gatassa, 15. Tel. 091
- Creu Roja Mataró. C. de l’Energia, 11. Tel. 93 741 02 25
- Hospital de Mataró. Ctra. de Cirera, 230.
Tel. 93 741 77 00
- Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.
C. de Sant Pelegrí, 3. Tel. 93 741 91 60
- Agència d’Atenció a la Gent Gran i a les Persones
amb Dependència. C. de Cuba, 47. Tel. 010*
- 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
EMPRESES PÚBLIQUES MUNICIPALS
- Mataró Ràdio. C. de Juan Sebastián Elcano, 6.
Tel. 93 536 13 10
- Aigües de Mataró, SA. C. de Pitàgores, 1-7.
www.aiguesmataro.cat. Tel. 93 741 61 00
- Promocions Urbanístiques Mataró, SA. www.pumsa.com
C. de Pablo Iglesias, 63. Tel. 93 741 56 10
- Prohabitatge. C. de Pablo Iglesias, 63. Tel. 93 757 85 38
- Gestió Integral de Trànsit.
C. de Pablo Iglesias, 63. Tel. 93 757 85 38

ORGANISMES AUTÒNOMS
- Patronat Municipal de Cultura. C. de Sant Josep, 9.
Tel. 93 758 23 61
- Patronat Municipal d’Esports.
C. d’Enric Prat de la Riba, 110. Tel. 93 758 23 71
- Institut Municipal de Promoció Econòmica.
C. de Francisco Herrera, 70. Tel. 93 758 21 31
- Institut Municipal d’Educació.
Bda. de Les Figueretes, 1. Tel. 93 758 23 31
- TecnoCampusMataró. C. de Pablo Iglesias, 63.
www.tecnocampus.com. Tel. 93 741 49 60
- Escola Universitària Politècnica de Mataró.
Av. de Josep Puig i Cadafalch, 101. www.eupmt.es
Tel. 93 757 44 04
EQUIPAMENTS CULTURALS
- Teatre Monumental. La Riera, 169
- Museu de Mataró. El Carreró, 17
- Can Palauet. C. d’en Palau, 32-34
- Ca l’Arenas. Centre d’art del Museu de Mataró.
C. d’Argentona, 64
- Espai F. C. Nou, 11
- Can Xalant. Centre de creació i pensament contemporani.
C. de Francesc Layret, 75
- Biblioteca Pública Pompeu Fabra. Pl. d’Occitània s/n
- Arxiu Municipal de Mataró. C. d’en Palau, 32
TRANSPORTS
- CTSA – Mataró Bus. C. de Francesc Layret, 72. Tel. 010*
- RENFE. Pl. de Miquel Biada. Tel. 902 240 202
- Empresa Casas. C. de la Remallaire, 15. Tel. 93 798 11 00
- Taxi Mataró. C. de Vista Alegre, 39. Tel. 93 798 60 60
ALTRES ADRECES
- Organisme de Gestió Tributària.
C. de Mossèn Jacint Verdaguer, 77. Tel. 93 758 91 35
- Jutjats de Mataró. Pl. de Francisco Tomás y Valiente, 1.
Tel. 93 741 73 24
- Port de Mataró. Pg. Marítim del Port, s/n.
Tel. 93 755 09 61

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