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EDITORIAL

L’educació, una prioritat
Joan Antoni Baron i Espinar

| Alcalde de Mataró

U

n curs que s’inicia amb la perspectiva d’un increment notable de les places escolars a Mataró. Un
increment degut a l’augment de població fruit d’un
repunt de la natalitat i de la nova immigració. Calia dotar, i
fer-ho ràpidament, la ciutat per atendre aquest increment de
manera que cap nen o nena tingués problemes per accedir als
trams d’educació obligatòria.

Menuts, aquest setembre ha entrat en funcionament l’escola
bressol Elna i per tant Mataró continua essent una de les ciutats catalanes amb major nombre de places d’escola bressol
pública. De forma immediata es començarà a construir una
nova escola bressol a Figuera Major i treballem per poder
disposar el més aviat possible de les noves escoles del Molí
de Vent, i Els Bombers a Cerdanyola.

Per això aquest curs ha començat amb la posada en marxa de
tres noves escoles –Joan Coromines, Marta Mata i Montserrat Solà- que provisionalment s’han instal·lat en les dependències de l’antiga escola Anxaneta i compartint espai amb
els alumnes del CEIP Antonio Machado. Al mateix temps
s’han accelerat els tràmits per començar de manera immediata la construcció de les noves escoles Maria Mercè Marçal
a Figuera Major i Montserrat Solà a Cal Collut.

Estem treballant en la planificació urbanística de noves escoles de primària al front marítim, carrer Goya, can Fàbregas
del paper, carretera de Cirera i carrer Herrera i dos nous instituts de secundària a la ronda pintor Estrany i El Sorrall.

Després de la inauguració pel gener de l’escola bressol Els

L’educació és una prioritat per aquest Ajuntament i això es
demostra amb les noves construccions escolars i amb els
programes de suport al treball de mestres i professors. Una
aposta decidida des de l’escola bressol fins l’escola universitària, sense oblidar la formació permanent i l’ocupacional.

SUMARI
3 Editorial

4 Notícies
9 El Servei d’Ocupació de Mataró estrena plataforma
		 multimèdia per buscar feina i reciclar-se

13 Crònica del Ple
Els grups municipals es fan sentir en l’inici del curs polític

15 Nou curs escolar amb més centres en marxa a la ciutat
19 Entrevista

21 Conviu Mataró
Agents cívics promouen el bon ús del servei de
recollida de voluminosos

22 Cultura
El Teatre Monumental s’omple de teatre i dansa
a la tardor

23 Agenda del mes
25 Espai dels grups municipals

Anna Cabré, directora del Centre d’Estudis Demogràfics
de la Universitat Autònoma de Barcelona		
mésmataró és una publicació mensual de distribució gratuïta que edita l’Ajuntament de Mataró Coordinació, redacció i fotografia: Servei de Comunicació de l’Ajuntament
- Toni Cebrián, Eva Mancera, Cèsar Martín, Esther Julià, Anna Roca, Ana Villaverde - Els articles signats expressen l’opinió dels seus autors Disseny original: Servei de
Comunicació de l’Ajuntament - Victoria Úbeda Fotografia de portada: Marga Cruz Consell de redacció: Ricard Bonastre, Angelina Català, Xavier Febrer, Joan Playà, Pere
Robert, Joan Soler, Esteve Terradas i Ramon Viader Consell editorial: Montserrat Baraza, Joaquim Barnola, David González, Anna Lasaga i Enric Sala Publicitat: Maite
Vilarrupla 93 758 23 84 mtvilarrupla@ajmataro.cat Impressió: paper reciclat estucat IMGESA Distribució: Andyrepart Dipòsit legal: B-40562-2005 www.mataro.cat

3

mésmataró

8 d’octubre
Sessió oberta del Consell
de ciutat

© AJUNTAMENT DE MATARÓ

17 d’octubre
Presentació de l’avantprojecte
del Programa d’Actuació
Municipal i del pressupost
en Audiència Pública

1

octubre-desembre
Aprovació inicial en el Ple,
al·legacions i aprovació definitiva

NOTÍCIES

Una sessió oberta del Consell de ciutat dóna
la sortida als pressupostos participatius 2008
Tindrà lloc el 8 d’octubre a les 19 h al Centre Cívic del

Pla d’en Boet i donarà el tret de sortida al procés per a
l’elaboració dels pressupostos participatius 2008, que serà
significativament diferent al de l’any 2007. A la sessió
hi podran assistir els membres de tots els consells de
participació sectorials i territorials de l’anterior mandat
(2003-2007). El mateix dia, el govern té previst presentar
l’avantprojecte del Programa d’Actuació Municipal i pressupost a la comissió informativa corresponent. L’Audiència
Pública serà el dia 17 d’octubre, a les 19 h, al mateix centre
cívic. Els mataronins que vulguin podran fer aportacions o
suggeriments. Els documents estaran disponibles al web
www.mataro.cat, on està previst obrir un bloc que reculli
tant els documents que es vagin elaborant com els comentaris que la gent vulgui realitzar. Pel que fa a l’aprovació
dels documents pel Ple de l’Ajuntament, la inicial serà el
30 d’octubre i la definitiva el 20 de desembre.

©MARGA CRUZ

Maresme Digital TV comença les emissions de
TDT en prova pilot
El

canal impulsat pel Consorci Digital Mataró-Maresme
s’ha convertit així en la primera televisió pública local de
Catalunya en emetre en Tecnologia Digital Terrestre (TDT),
després de Barcelona TV. Les emissions en forma de prova
pilot es van iniciar el dia 11 de setembre en un acte al Centre
Cívic Pla d’en Boet de Mataró, seu dels estudis de Maresme
Digital TV. Està previst que les emissions regulars comencin el 8 de gener de 2008. Maresme Digital TV es pot veure
pel canal 24 de la TDT i al seu web www.maresmedigital.tv.
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PUMSA comença les obres de construcció de
tres edificis a La Llàntia
D’una
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1. Els sistema de participació per al Programa d’Actuació Municipal i els
pressupostos de l’any 2008.
2. El president del Consorci Digital Mataró-Maresme, Joan Antoni Baron
acompanyat d’altres alcaldes i del director Jordi Marín.
3.  L’edifici del carrer de Teià tindrà una superfície de 685 m2  distribuïts en
planta soterrani, planta baixa i dos pisos.
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banda, un edifici de pisos al c. de Teià 4, que
allotjarà 5 habitatges de 2 i 3 dormitoris i un aparcament soterrani amb 4 places de venda. I d’una altra, als
entorns del carrer de La Boixa, un edifici d’equipaments
i un d’ús comercial amb un aparcament soterrani de 91
places que compartiran els dos immobles. El primer edifici en construir-se allotjarà part de l’aparcament, un local
públic per a equipament i una pista poliesportiva, mentre
que el segon es destinarà al local comercial, a la creació d’un nou espai públic i a l’altra part de l’aparcament.

mésmataró

NOTÍCIES

L’Ajuntament atorga la Medalla de la Ciutat als
Armats de Mataró
lliurament va tenir lloc en un acte celebrat davant de
l’Ajuntament el passat dia 22 de setembre. Els Armats, van
recollir el guardó de mans de l’alcalde, Joan Antoni Baron,
que va destacar en el seu parlament la contribució de l’entitat
a la vida cultural i social de la ciutat. Aquest reconeixement va ser aprovat pel Ple al mes d’abril a instància dels
escrits presentats per una quinzena d’entitats. Els Armats de
Mataró, constituïts en entitat sense ànim de lucre l’any 1985,
mantenen la tradició de les desfilades de soldats romans a
les processons de Setmana Santa a Mataró i participen a
la representació de “La Passió, Jesús el Crist” des de l’any
1982. A més, com a reconeixement a la seva tasca van ser
nomenats “soldats per la Pau” per part de Joan Pau II l’any
1986 i formen part del Patrimoni Cultural de la Ciutat des
de l’any 2002.
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El parc urbà de la Pollancreda es condicionarà
amb itineraris per a vianants
© MARGA CRUZ
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permetran recuperar el camí de la Riera de Cirera, millorant-ne els dos trams practicables del camí i connectant-los
mitjançant un accés provisional. A la confluència d’aquest
amb l’avinguda del Parc Forestal, es construirà un nou vial
que connectarà l’aparcament i l’eix principal. Aquest eix
s’arranjarà ampliant la secció i consolidant el ferm. Una
passarel·la de fusta a la zona del restaurant farà accessible la
zona verda a les persones amb mobilitat reduïda.
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L’empresa Jardineria J. Buch, SL, executarà les obres que

Parc

del

Av.

Carr

L’Ajuntament millorarà els accessos al Parc
Forestal aquesta tardor
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projecte, que anirà a càrrec de PUMSA, està previst
s’iniciï aquesta tardor i té per objectiu preservar aquest
espai de 16.000 m2 ubicat a la zona propera a la Laia
l’Arquera i el camí Ral, l’avinguda de Lluís Companys i
el carrer de Roma. Es milloraran els accessos habilitant
itineraris il·luminats per als vianants que travessen diàriament el parc per nombrosos recorreguts, però es respectarà
l’arbreda existent. Això permetrà al mateix temps que la
zona es mantingui en bones condicions de cara a futures
excavacions arqueològiques. L’actuació s’emmarca dins
el desenvolupament urbanístic del sector Porta Laietana
(Iveco-Renfe).
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1. Els Armats de Mataró van escenificar un quadre davant l’Ajuntament.
2. Els vianants disposaran d’itineraris per travessar el parc de la Pollancreda.
3. Una vista aèria del Parc Forestal. Marcat en taronja el traçat on es faran
les millores.
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Més de 14.000 persones visiten les oficines de
turisme durant l’estiu

2

Això supossa un increment del 20,10 % respecte l’any 2006.
Les dues oficines d’informació turística, la de l’Ajuntament
i la de la platja del Varador, van rebre 12.200 consultes relacionades amb l’oferta turística de la ciutat. Són dades de
l’informe de balanç de la campanya turística “Troba el teu
dia d’estiu a Mataró”, presentat per l’Institut Municipal de
Promoció Econòmica de Mataró, (IMPEM). Les informacions més demandades pels visitants han estat les relatives a
festes i esdeveniments, pero també han sorgit consultes sobre
què visitar a la ciutat, peticions del plànol turístic i de material de difusió divers, informació sobre l’audioguia i les rutes
i visites culturals o sobre restauració i gastronomia. La gran
majoria de visitants, el 83,95%, són de nacionalitat espanyola,
mentre que el 16,05% restant correspon a estrangers procedents majoritàriament de França, Regne Unit, Argentina,
Itàlia i Alemanya. Dels espanyols, un 65,8% són mataronins.
Pel que fa a les rutes i visites guiades i la ruta audioguiada,
han aplegat 970 persones, un 87 % més que la temporada
passada. Enguany hi ha hagut algunes novetats com la
incorporació de la visita a la Fundació Jaume Vilaseca o la
gratuïtat de totes les rutes, a excepció de la Ruta Puig i Cadafalch Mataró-Argentona. En total s’han fet 51 rutes i visites
guiades que han reunit 704 persones i 266 persones han optat
per fer la ruta audioguiada. Aquest any s’ha potenciat també
l’oferta turística del front marítim en col·laboració amb els
agents privats del sector nàutic i de l’oci. En aquest sentit,
s’han programat activitats relacionades amb el submarinisme,
sessions de Tai-Txi o la banyanda nocturna. Altres activitats
de dinamització del front marítim han estat la Fira d’artesans
vora el mar, el “Mataró, Nit i platja” o el cicle “Entrellunes”.

© MARGA CRUZ

Noves fases de rehabilitació del Cementiri
dels Caputxins
L’empresa concessionària de la gestió dels cementiris muni-
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1. La Casa Coll i Regàs forma part de la visita guiada de la Ruta
Modernista a Mataró.
2.  148 persones han visitat el Clos arqueològic Torre Llauder.
3. La primera fase de les obres al Cementiri dels Caputxins remodelarà les
illes de nínxols.
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cipals, Cementiris Metropolitans, es fa càrrec de les obres
de rehabilitació que s’executaran en cinc fases, una per any.
Emmarcat dins el Pla Director de Recuperació i Restauració
Integral del Cementiri dels Caputxins aprovat l’any 1996, el
nou projecte té un cost total previst de 1.740.237 euros. La
primera fase, que està previst iniciar abans de la fi del 2007,
correspon a la rehabilitació de les illes de nínxols L, I, G i
H. El Cementiri dels Caputxins, un dels dos de la ciutat, està
catalogat dins el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic.

NOTÍCIES
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L’Estadi Municipal d’Atletisme ampliarà la pista
de 6 a 8 carrils
el passat març entre el Patronat Municipal d’Esports
(PME) i la Comissió de Clubs d’Atletisme de Mataró,
que aplega representants del Centre Atlètic Laietània i
del Grup d’Atletisme Lluïsos Mataró, per desenvolupar el
Pla de millora de l’atletisme de l’any 2007. També és un
dels pactes del protocol de col·laboració signat el novembre de 2006 entre el Consell Català de l’Esport i el PME.
En una primera fase de les obres s’executaran les millores
necessàries per tal que les dimensions de les pistes i equipaments compleixin les normatives establertes per la Federació Espanyola d’Atletisme. A més dels 2 nous carrils, es
construirà un carril per fer els entrenaments de marató i es
pavimentarà de nou tota la pista. El projecte també recull,
entre d’altres millores, una zona enjardinada amb gespa
natural al centre de l’estadi per acollir les altres modalitats de l’atletisme, la compra de casetes prefabricades per
ubicar els vestidors de forma provisional i una nova xarxa
de reg i enllumenat. Està previst que les obres comencin a
finals d’any i que finalitzin el juny de 2008. Aquesta primera fase té un pressupost de 2.128.000 d’euros. Mentre
durin els treballs, els atletes s’hauran de traslladar a una
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La reforma s’emmarca en l’acord de col·laboració signat

altra ubicació.

El carrer de Terrassa disposarà d’un nou
aparcament per a residents
Situat entre les avingudes del Corregiment de Mataró i

del Velòdrom, el nou equipament, les obres del qual han
estat promogudes per la societat municipal Gestió Integral de Trànsit Mataró, SL (Gintra), té una superfície de
1.705 m2. Es tracta d’un edifici rectangular de 52,80 m de
longitud i 32,30 m d’amplada, d’una sola planta i amb un
total de 82 places per a residents, dues d’elles adaptades
per a persones amb mobilitat reduïda. A la seva coberta
s’instal·laran un camp de futbol-7 i una zona de jocs
infantils i de taula. L’interior de l’edifici té com a peculiaritat la seva distribució en dos espais diàfans separats
per una línia de pilars centrals. Això permet la creació de
dues fileres d’aparcaments sense obstacles amb un passadís central de maniobra i circulació de 5,50 m d’amplada.
L’accés i la sortida de l’aparcament, tant per als vehicles
com per als vianants, es fa a peu de carrer. Està previst
que l’aparcament entri en funcionament aquest mes.

1. Les instal·lacions actuals de l’estadi es van remodelar l’any 1991.
2. Més de 1.400 persones utilitzen setmanalment les pistes d’atletisme.
3. L’entrada de l’aparcament es fa a peu de carrer.
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Els programa de formació d’adults 20072008 ofereix 124 cursos
El 3 de setembre van començar les inscripcions per a les més de 2.700 places
ofertades per a formació d’adults enguany.
L’Ajuntament ofereix els cursos de l’Escola
Municipal d’Adults de Can Noè i també un
seguit de cursos orientats a una formació
més lúdica i d’interès personal (música tradicional, gravat calcogràfic i monogràfics).
Aquests cursos s’impartiran a l’antic CEIP
Joanot Martorell, a l’Aula de Gravat i a Can
Palauet. L’oferta pública per a adults de
Mataró inclou també la programació dels
centres de formació d’adults de Can Marfà,
traslladat a l’antic Anxaneta, Els Tarongers,
l’Aula Alarona, l’Aula de Música Tradicional i els Monogràfics de Can Palauet, així
com altres cursos de llengua catalana que
es fan a la ciutat. La novetat de la programació d’enguany és que s’ofertaran grups
d’ensenyament del català de nivell bàsic en
horari de matins a gairebé totes les escoles.

L’Ajuntament destina 12.000 euros per contribuir a la reconstrucció del Perú
L’aportació es farà al Fons Català de Cooperació i s’adreça a la Campanya d’Emergència
“Resposta als efectes del terratrèmol al Perú:
Fase de reconstrucció”. Una part de l’ajut
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es canalitzarà a través del Comitè Català
d’Ajut Humanitari i d’Emergència i una
altra part a través de les organitzacions
locals del Perú amb les quals està treballant el Fons Català de Cooperació al desenvolupament. Aquesta acció s’emmarca
dins les línies d’actuació del Pla Director
de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament, que recull el compromís de
l’Ajuntament de canalitzar la voluntat de
la ciutadania per col·laborar en situacions
d’emergència humanitària. És el cas del
Perú, on hi ha associacions de la ciutat
que hi desenvolupen projectes.

Mataró organitza una jornada tècnica
sobre l’escarabat Morrut
Tindrà lloc el proper 30 d’octubre a
l’hotel Ciutat de Mataró i reunirà experts
i professionals del sector amb representats dels Ajuntaments del Maresme per
debatre sobre les actuacions més idònies per prevenir i protegir les palmeres
d’aquesta plaga. L’escarabat morrut de
les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) produeix danys importants a les palmeres, podent arribar fins
i tot a tot provocar la mort dels arbres.
El Maresme, amb més de 15 poblacions
afectades, n’és la comarca més castigada
per l’insecte.

Nova tarificació per minuts als aparcaments
municipals
S’aplica des del 30 d’agost als aparcaments
que gestiona GINTRA, concretament als de
la plaça de les Tereses, Can Xammar, la plaça
de Santa Anna, la plaça de Tomás y Valiente,
el parc Central, la plaça Granollers, el parc de
Cerdanyola i la plaça d’Occitània. El nou sistema obliga a l’arrodoniment a la baixa resultant en múltiples de cinc cèntims d’euro. Les
tarifes es mouen entre els 0,0269 i els 0,0374
euros/minut segons l’aparcament. Per altra
banda, GINTRA i la Unió de Botiguers van
signar un conveni que permetrà als botiguers
situats als entorns dels aparcaments públics del
parc de Cerdanyola i el de la plaça d’Occitània,
donar vals d’estacionaments als seus clients.

L’alcalde es reunirà un cop al mes amb el
Secretari d’Estat d’Infraestructures
Els alcaldes agrupats a l’entorn de l’Associació
de Municipis amb Transport Urbà (AMTU),
entre els que hi ha el de Mataró, van trobarse a mitjan setembre amb el Secretari d’Estat
d’Infraestructures, Víctor Morlan, per traslladar-li les seves preocupacions sobre l’estat del
transport ferroviari i intentar coordinar accions
davant de futures actuacions. Morlan va comunicar la seva voluntat de reunir-se amb ells un
cop al mes.

mésmataró

Una màquina que orienta, assessora
i descobreix 700 noves ocupacions  

© MARGA CRUZ

Entre 2.500 i 3.000 persones passen cada any pel Servei d’Ocupació de Mataró
(SOM), que  acaba d’estrenar una innovadora plataforma multimèdia que orienta,
assessora i anima a emprendre idees de negoci. Un exemple de com la tecnologia pot estar al servei de les persones que busquen feina o volen reciclar-se.

Una usuària utilitzant la plafaforma multimèdia Porta 22-Mataró.

W

ebgardener, hipoterapeuta, mediador sociosanitari, consultor bioclimàtic... són algunes de
les professions que figuren en el catàleg que el
Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) posa a
disposició de totes aquelles persones que vulguin orientar o
reorientar el seu futur laboral, reciclar-se, formar-se, trobar
una feina o emprendre una idea de negoci. Un webgardener és un tècnic especialista en manteniment de webs, un
hipoterapeuta ajuda als discapacitats mitjançant els cavalls
i la seva munta, un mediador sociosanitari és aquell espe-

cialista que contribueix a la integració dels nouvinguts, un
consultor bioclimàtic aprofita l’energia solar en el disseny
i construcció d’edificis.... En definitiva, són algunes de les
professions que ens comencen a sonar i que formen part
d’allò que els experts qualifiquen com a nous jaciments
d’ocupació. La majoria d’elles estan relacionades amb les
noves tecnologies, amb les ciències de la salut, l’assistència
a les persones i el medi ambient... També trobem ocupacions en transformació, és a dir, professions que sempre han
existit però que degut a molts factors s’estan especialitzant
o canviant, com per exemple la persona que fa maquillat9
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El SOM s’adreça a persones que tenen edats compreses
entre els 16 i els 65 anys i també a les empreses. Poden ser
des d’ estudiants que no saben què volen fer en un futur
fins a persones emprenedores que busquen idees de negoci,
empreses que cerquen professionals, treballadors i treballadores en situació d’atur que busquen feina o que, senzillament, busquen canviar de treball. És a dir, persones amb
inquietuds professionals, ja siguin aturats o no.

Un dels lemes de la campanya de difusió del SOM.
ges d’FX (especialitzat en efectes especials per al cinema o
TV) o el cambrer o cambrera especialitzats en muntar caterings a empreses o a domicili. N’hi ha més de 700 noves
professions o en transformació per descobrir i diuen que
mai no és tard per reorientar la carrera laboral sempre que
s’esmerci el corresponent esforç formatiu. El nou Servei
d’Ocupació de Mataró (SOM) vol intentar demostrar-ho.
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A banda de l’atenció personalitzada, el més innovador del
SOM és que disposa d’una curiosa eina telemàtica: la plataforma multimèdia Porta 22-Mataró. I què és? És un programa informàtic dissenyat amb l’objectiu que qualsevol
persona pugui obtenir informació i assessorament sobre
noves ocupacions, sectors emergents, noves cultures del
treball i noves oportunitats de negoci. L’Institut Municipal
de Promoció Econòmica va adquirir aquesta plataforma a
Barcelona Activa la passada primavera i l’està personalitzant i adaptant a la realitat local i comarcal. Hi va realitzar una inversió de 60.000 euros i aquest mes farà una
campanya de comunicació per difondre la seva existència.
D’entrada, durant l’estiu s’han realitzat presentacions als
gremis professionals, sindicats, a centres de formació (instituts i programes de garantia social), a les dues escoles universitàries i a diversos serveis municipals.

© MARGA CRUZ
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El nou Club de Feina de l’IMPEM està equipat amb 21 ordinadors i posa a disposició del usuaris tot tipus de serveis.
El Porta 22-Mataró es basa en uns programes molt visuals,
amb una navegació molt intuïtiva i uns continguts que
resulten atractius per persones de totes les edats. Quan més
avançats són els coneixements de com navegar per part dels
usuaris, més autonomia tenen davant la màquina, però evidentment, es compta amb l’assessorament de personal tècnic
per introduir-se en el sistema i aprendre a manegar-se.
A hores d’ara, la plataforma conté 700 fitxes amb informació sobre noves ocupacions i perfils professionals, descripcions sobre els 13 principals sectors d’activitat econòmica,
150 audiovisuals amb reportatges de cadascun dels sectors
econòmics, vídeos sobre ocupacions i testimonis sobre professionals reals, i el més interessant de tot: 14 aplicatius
multimèdia que permeten aprofundir en aspectes clau de
l’orientació professional o la recerca de feina. Així, a través
de tests, jocs i qüestionaris, la màquina t’ensenya a descobrir quines són les teves competències, a detectar amb
més exactitud quins són els teus interessos professionals, a
aprendre com afrontar entrevistes de treball o processos de
selecció, etc. Les persones més desorientades i més desinformades, aquelles que pensen que no saben com introduirse al mercat laboral, les que volen decidir-se per una sortida
professional, totes elles poden arribar a descobrir quines

són les seves competències a través de preguntes sobre les
seves aficions, interessos, habilitats i activitats quotidianes
i fins i tot obtenir el seu “currículum ocult”. Una experiència molt gratificant per a tothom.
La plataforma multimèdia està actualment instal·lada en 21
ordinadors del SOM (carrer de Francisco Herrera, 70) i en
els 24 ordinadors de l’espai d’ocup@cio jove del Casal per
a Joves de la Plaça Espanya. L’accés és lliure i gratuït per
a qualsevol persona, a la que se li ofereix unes sessions
prèvies de presentació de tots els serveis que ofereix el
SOM, en el qual hi treballen uns 25 professionals.
El Club de feina del SOM, espai on està instal·lada la plataforma multimedia, ocupa un espai de 110 m2 i està obert al
públic entre les 9.30 i les 14 hores de dilluns a divendres i els
dilluns tarda, de 15 a 19h. L’Espai d’ocup@cio jove instal·lat
al Casal de Joves, específicament adreçat als menors de 25
anys, està obert entre les 9 i les 14 h de dilluns a divendres.
En el moment que estigui acabada la rehabilitació de la
nau Gaudí, la plataforma s’instal·larà també als ordinadors
d’aquest nou espai.
Més informació: www.mataro.cat
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Els grups municipals es fan sentir en
l’inici del curs polític

Antoni Guirao, assegut a l’esquerra de l’alcalde, va assistir al seu últim Ple com a regidor.

E

l Ple del passat 13 de setembre no passarà a la història
pel seu contingut, però sí per la seva forma: va durar
set hores i va deixar la premsa sense cap titular atractiu. O, com a mínim, aquesta és la sensació que van endur-se
els periodistes allà presents. I és que els sis grups municipals van voler demostrar que havien fet els deures durant
les vacances d’estiu per reprendre el curs polític en plena
forma. Els punts més destacats del Ple van ser la dimissió
del regidor ecosocialista Antoni Guirao, que ha decidit sortir
del govern municipal per poder dedicar-se a l’ensenyament i
la investigació, i l’avenç de Mataró en matèria esportiva, ja
que el consistori podrà construir el nou poliesportiu de La
Llàntia i ampliar l’Estadi Municipal d’Atletisme de la carretera de Cirera.
El comiat d’Antoni Guirao va ser un dels moments més
emotius i interessants del Ple. Els portaveus dels partits

van dedicar-li paraules de respecte i agraïment per la
feina feta. “Ha estat un temps breu però intens”, va afirmar l’alcalde, Joan Antoni Baron, per a qui la dimissió
de Guirao no afectarà el pacte del PSC amb ERC i ICVEUiA. “No és la primera vegada que un electe decideix
marxar”, va recordar Baron. L’alcalde va assumir la regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat fins que el 25 de
setembre va pendre possessió com a regidora Quitèria
Guirao, a qui va delegar les competències.
L’altra qüestió rellevant de la sessió plenària del dia 13 va
ser l’esport. D’una banda, el consistori va aprovar, amb
l’abstenció de CiU i el vot en contra de la CUP, les bases
del concurs per a la contractació de les obres d’execució del
pavelló esportiu del carrer d’Euskadi, a La Llàntia. D’altra
banda, el consistori va donar llum verda a l’ampliació de
l’Estadi Municipal d’Atletisme de la carretera de Cirera.
13
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El Ple va aprovar altres punts, com el projecte de 5 noves fases
de la rehabilitació del cementiri dels Caputxins, però van passar
desapercebuts al costat del debat que van generar cinc propostes
de resolució vinculades a la identitat catalana. “No sé fins a quin
punt la ciutadania valora el temps que podem dedicar a aquest
debat”, va confessar el regidor d’ERC, Francesc Teixidó. Sigui
com sigui, el seu grup municipal, CiU i, sobretot, la CUP van
coincidir en presentar diverses propostes de resolució relacionades amb el catalanisme.
El regidor de la CUP Xavier Safont-Tria va proposar que la ciutat
recordés el tercer centenari de la batalla d’Almansa amb un
homenatge, una placa dedicada al general Josep Moragues i un
gest simbòlic: posar cap per a baix la fotografia del rei Joan Carles
que presideix el Saló de Sessions de l’Ajuntament. Els partits,
que van rebutjar aquesta part de la proposta, només van acceptar
dedicar un carrer al general, però com a prec d’urgència.
L’altra qüestió vinculada amb la identitat va ser una proposta
de resolució presentada d’una banda, per la CUP, i de l’altra
per CiU i ERC, en relació a l’activista Lluís Maria Xirinacs,
mort aquest estiu. Els tres partits van demanar recordar la
seva tasca reivindicativa a favor de Catalunya. La proposta,
però, va “encendre les passions del Partit Popular”, va assegurar el regidor José Manuel López, en saber que la CUP
demanava un carrer per a Xirinacs. “Ens sembla indignant
que proposin fer un homenatge a algú que es considerava
amic d’ETA”, va afirmar.
Del torn de precs i preguntes, cal destacar una qüestió formulada per la CUP en relació a un pàrquing de camions
il·legal situat a les Cinc Sènies, el mateix que va cremar-se
el maig passat. Segons la formació, l’Ajuntament actua de
manera permissiva deixant que l’aparcament segueixi obert,
tot i haver estat expedientat, perquè en el fons vol convertir
el sòl agrícola de les Cinc Sènies en una zona d’equipaments
i serveis. El govern municipal va reconèixer que la situació d’aquest pàrquing era complicada i va insistir que el seu
objectiu és protegir la zona desenvolupant un Pla especial.
Finalment, el Ple també va posar sobre la taula el temor amb
què viuen els veïns de la plaça Onze de Setembre, a Cerdanyola, perquè un grup de joves els agredeix. El PPC va
explicar alguns casos concrets i va demanar al govern municipal que hi posi remei. El regidor responsable de Seguretat,
Ramon Bassas, va reconèixer tenir constància del problema
i va assegurar que hi trobaria una solució.
Betty Doñate
Periodista del “Tribuna Maresme i Catalunya Ràdio”
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Acords de la sessió plenària del
13 de setembre
L’Ajuntament reclamarà a l’Arxiu de la
Corona d’Aragó el retorn de documents

L’Ajuntament reclamarà a l’Arxiu de la Corona
d’Aragó el retorn de diversos documents que, segons
el PPC, són necessaris per a la ciutat. Es tracta de
documents dels segles XV a XIX enviats a aquest
arxiu durant la guerra civil per protegir-los.

Acord per recuperar la línia directa de
tren amb l’aeroport del Prat

El Ple aprova per unanimitat una resolució presentada
pel grup municipal de CiU per exigir el restabliment
de la línia directa de ferrocarril de Rodalies Renfe
que fins fa dos anys unia Mataró – i la comarca del
Maresme- amb l’aeroport del Prat de Llobregat.

L’Ajuntament reconeix el treball dels
cooperants

Aprovació unànime d’una declaració institucional
que reconeix la tasca de les entitats que es dediquen a
la cooperació internacional i es marca com a objectiu
difondre el seu treball. El reconeixement, proposat
pel PSC, ICV-EUiA, ERC, CiU i PPC, va ser aprovat
amb motiu de l’establiment del Dia del Cooperant, el
passat 8 de setembre.

Llum verda a la construcció del poliesportiu
de La Llàntia

El consistori aprova, amb l’abstenció de CiU i el vot
en contra de la CUP, les bases del concurs per a la contractació de les obres d’execució del pavelló esportiu del carrer d’Euskadi, a La Llàntia. L’equipament
tindrà finalment un pàrquing soterrani amb 86 places
en una única planta.

Proposta per donar suport al Correllengua 2007

El Ple municipal aprova una resolució per sonar suport
a l’organització al municipi del Correllengua 2007.
Els grups municipals de CiU i la CUP van presentar
la proposta, que va ser aprovada amb l’abstenció del
PPC i els vots a favor de la resta de grups.

mésmataró

Nou curs escolar amb més centres
en marxa a la ciutat
El curs escolar 2007-2008 va començar el mes passat a Mataró amb la posada
en marxa de 4 nous centres educatius. Un total de 21.745 alumnes, des
d’educació infantil fins als ensenyaments postobligatoris, van estrenar llibres i
carteres en un inici de curs marcat per la normalitat.
CEIP en funcionament amb ubicació provisional
CEIP en projecte amb ubicació definitiva

CEIP ANTONIO MACHADO (abr. 2007)

CEIP MARTA MATA
carretera de Cirera

CEIP MARTA MATA

provisionalment a la nova escola Antonio Machado

CEIP MARIA MERCÈ MARÇAL (set. 2009)
riera de Figuera Major

CEIP MARIA MERCÈ MARÇAL
en mòduls des de set. 2006

CEIP en funcionament amb ubicació definitiva
EB ELNA (set. 2007)

ESCOLA BRESSOL

CEIP ANXANETA  (abr. 2007)
CEIP JOAN COROMINES

provisionalment a l’antic parvulari Anxaneta

CEIP MONTSERRAT SOLÀ

CEIP JOAN COROMINES

c. de José Francisco Pacheco

EB ELS MENUTS (gen. 2007)

provisionalment a la antiga escola Anxaneta

CEIP MONTSERRAT SOLÀ (set. 2009)
c. d’Enric Granados

Nous centres educatius 2007

M

ataró ha vist ampliar aquest curs el seu mapa
escolar amb la posada en marxa de tres noves
escoles de primària, que funcionaran en ubicacions provisionals fins que es construeixin els nous edificis
que les allotjaran, i de la vuitena escola bressol municipal,
l’EB Elna, construïda al carrer de Marià Ribas i Bertran.
L’estrena dels nous centres escolars va ser el tret diferencial
que va marcar durant les primeres setmanes de setembre
l’inici de curs a la ciutat. Malgrat la novetat, però, el retorn a
les aules es va produir amb normalitat per als 21.745 alumnes
que s’han matriculat en centres públics o concertats en qual-

sevol dels següents nivells de l’ensenyament reglat: educació
especial, educació infantil de primer i segon cicle, o educació
primària i secundària obligatòria i postobligatòria.

Ubicació dels nous centres de primària

Les tres noves escoles de primària són el CEIP Montserrat
Solà, el CEIP Marta Mata i el CEIP Joan Coromines. Els tres
centres han començat les classes en situació de provisionalitat en instal·lacions preexistents que ja es destinen o es destinaven fins el curs passat a usos educatius, per la qual cosa
no ha estat necessari instal·lar mòduls prefabricats ni tampoc
s’han hagut de fer grans intervencions d’adequació d’espais
15
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A dalt, maqueta de l’edifici del CEIP Montserrat Solà. A baix, EB Elna
per tal que les noves escoles comencessin a funcionar amb
totes les garanties i necessitats cobertes.
El CEIP Montserrat Solà ha començat a funcionar de
manera provisional a l’antiga escola Anxaneta (Camí Ral,
257), edifici que compartirà amb l’escola d’adults de Can
Marfà que ha deixat les seves instal·lacions al complex
fabril. El CEIP Montserrat Solà ha començat enguany amb
2 aules de P3. Les instal·lacions definitives es construiran
a l’illa entre el Camí Ral i els carrers d’Antonio de Solís i
d’Enric Granados. L’Ajuntament va adjudicar al juliol les
obres a l’empresa Construcciones Rubau SA. Està previst
que els treballs, que tenen un cost de 4’4 milions d’euros,
comencin aquest mes i que l’edifici estigui enllestit per al
curs 2009-2010. L’equipament, que estarà format per tres
cossos i tindrà forma d’L, allotjarà una escola de dues línies
amb capacitat per a 450 alumnes.
El CEIP Marta Mata s’ha instal·lat provisionalment, enguany
amb 2 aules de P3, a l’edifici del CEIP Antonio Machado, que
es va estrenar a l’abril i està ubicat a la plaça del mateix nom.
Els dos centres educatius conviuran fins que estigui enllestit
l’edifici que allotjarà definitivament el CEIP Marta Mata, que
es construirà al costat de la carretera de Cirera.
En tercer lloc, el CEIP Joan Coromines ha iniciat les classes
al parvulari de l’antiga escola Anxaneta (edifici El Ravalet –
carrer de Pasqual Madoz), aquest curs amb 2 classes de P3 i una
de P4. L’edifici que allotjarà el centre en el futur es construirà
16

Porta d’accés i interior d’una aula del  CEIP Antonio Machado
entre els carrers d’Enric Prat de la Riba, de José Francisco
Pacheco i de Francisco Herrera, en l’àmbit de modificació del
Pla General d’Ordenació Municipal de l’eix Herrera.

El nou curs a les escoles bressol

Pel que fa a l’educació infantil de primer cicle, a principis
de setembre van començar el curs 1.745 nens i nenes de 0 a
3 anys, 865 d’ells a les 8 escoles bressol municipals i 880 a
les llars d’infants privades. La novetat del curs 2007-2008 a
les escoles bressol ha estat la posada en marxa de l’EB Elna,
que suma 107 noves places a l’oferta pública de la ciutat en
aquest cicle educatiu. Aquest centre forma part del mateix
complex educatiu que inclou el CEIP Antonio Machado, tot i
que les dues escoles tenen entrades diferenciades.
L’Ajuntament va dur a terme durant l’estiu treballs de manteniment i millora en algunes escoles bressol, com actuacions
de pintura i sanejament. També es va actualitzar la cuina de
l’antic CEIP Anxaneta, que subministrarà dinars a l’alumnat
de l’EB Les Figueretes i l’EB Els Menuts.
Pel que fa a les actuacions de millora de la qualitat a
l’ensenyament, aquest curs tindran continuïtat iniciatives com
l’Espai infants i família, lloc de reunió de famílies que no
porten els fills a escoles bressol; les sessions formatives i
altres activitats organitzades dins el marc del Pla Educatiu
d’Entorn per als familiars d’alumnes de les escoles bressol; o
les sessions d’introducció a la música en aquest cicle educatiu. L’equip d’educadores de les escoles bressol municipals

mésmataró

Entrada del CEIP Anxaneta i alumnes treballant
realitzaran per quart any consecutiu un Pla de formació amb
assessorament de la Facultat d’Educació de la UAB.

Educació infantil de segon cicle i primària

El mes passat van començar les classes al segon cicle
d’educació infantil i educació primària un total d’11.150
alumnes, 5.700 als centres públics i 5.450 als concertats. A
part de la posada en marxa dels 3 nous centres de primària en
ubicacions provisionals, els alumnes del CEIP Anxaneta i del
CEIP Antonio Machado han iniciat el curs amb instal·lacions
noves, ja que els edificis es van estrenar el passat abril.
Només un centre de primària a Mataró, el CEIP Maria Mercè
Marçal, continuarà funcionant en mòduls prefabricats a la riera
de Figuera Major. L’edifici que ha d’allotjar en el futur aquest
centre, juntament amb una nova escola bressol, es començarà
a construir en breu al solar del costat on ara hi ha els mòduls,
amb la previsió de que el complex educatiu estigui en funcionament al curs 2009-2010.
La Taula Mixta de Planificació formada per l’Ajuntament i la
Generalitat de Catalunya va aprovar per al 2007 la realització
d’obres de manteniment i millora en els centres de primària
de la ciutat per un pressupost de 773.000 euros, dels quals la
Generalitat aportarà 300.000 euros. Destaquen la construcció del nou menjador i cuina del CEIP Cirera, la reforma
de la instal·lació elèctrica dels CEIPs La Llàntia i Germanes
Bertomeu, o el projecte del nou menjador i reforma de les
finestres del CEIP Josep Manuel Peramàs.

Dues imatges de l’EB Els Menuts
Per tercer any, es dóna continuïtat al Pla Educatiu d’Entorn
amb l’extensió a més centres de la ciutat d’activitats com reforç
escolar, música, formació de famílies i iniciació al teatre.

Educació secundària obligatòria i educació
postobligatòria
Els 8.850 alumnes de la ciutat d’educació secundària obligatòria, batxillerats i cicles formatius de grau mitjà i superior
també van començar les classes al setembre, amb 4.450 d’ells
matriculats als centre públics i prop de 4.400 als privats i
concertats. L’IES Miquel Biada ha estrenat un nou cicle formatiu de grau mitjà d’Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies.

En aquest centre de titularitat municipal s’ha renovat la
instal·lació elèctrica, i s’estan canviant les finestres exteriors
amb un pressupost de 480.736 euros. La Generalitat també ha
fet obres a altres instituts, com una nova aula i remodelació
dels espais per crear-ne una altra a l’IES Josep Puig i Cadafalch o la renovació de la caldera de l’IES Thos i Codina.
També ha iniciat la renovació de la instal·lació elèctrica, la
implantació d’un nou ascensor i millores en la ventilació a
l’IES Alexandre Satorras.
Durant aquest curs s’ampliaran les activitats del Pla de suport
a la promoció escolar, amb tutors en horari extraescolar, reforç
de l’estudi o formació a les famílies. Les activitats s’adrecen
a alumnes de primer cicle d’ESO i familiars d’alumnes de
cicle superior de primària i primer cicle d’ESO.
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“La immigració és el principal motor
de la dinàmica demogràfica catalana”
La demògrafa Anna Cabré creu que l’onada immigratòria seguirà durant anys i
que aquest fenòmen pot aguantar temporalment el sistema de pensions, però
cal una reforma del mateix plantejant-se fins i tot endarrerir la jubilació.
Quins són els efectes demogràfics de la
immigració a Catalunya?

“La immigració és actualment el principal motor de la
dinàmica demogràfica catalana, tant pels seus efectes
directes com indirectes. Primer, és una aportació directa
d’habitants i després, com que són majoritàriament
joves, rejoveneixen la població i n’augmenten les taxes
de de natalitat i d’activitat econòmica. Aquest rejoveniment relatiu modera la taxa de mortalitat, en compensar
l’envelliment imparable de la població autòctona”.

Hem passat de 6 a uns 7 milions d’habitants
en 6 anys. Continuarà aquesta tendència?

És més important el nou immigration boom
que el babyboom dels anys 60-70?

Sí, el babyboom va duplicar o triplicar el nombre de
naixements i el boom migratori ha representat la multiplicació dels migrants per 10, o per 20, o per 30, segons
els anys. Ara bé, migracions i naixements són dos fets
molt diferents, que fan de mal comparar”.

Per aguantar el sistema de pensions calen
més treballadors o endarrerir la jubilació?

“L’adició de nous treballadors només pot ser una solució temporal, perquè aquests també adquireixen drets
que faran efectius més endavant. Només la progressiva
reforma del sistema pot mantenir-lo a la llarga, i aquesta
reforma ha de considerar molts elements, un dels més
importants és l’enderreriment de l’edat real a la jubilació.
Això no vol dir que s’hagi de canviar l’edat legal, es pot
fer per la via d’incentivacions i penalitzacions”.

© TONI CANAL

“Sí, durant uns anys encara. De moment, l’onada immigratòria no dóna signes d’afluixar i probablement no ho
farà mentre no afluixi la constucció. Fins i tot quan això
es produeixi, seguirà essent elevat el potencial immigratori per reagrupament familiar, per adquisició de nacionalitat espanyola o per fi de les limitacions imposades
als ciutadans dels nous països membres de la UE”.

ANNA CABRÉ,

Directora del Centre d’Estudis Demogràfics i Catedràtica de Geografia Humana de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Recentment ha enllestit els estudis “Població i habitatge a Barcelona en el context metropolità: Migracions, població estrangera i projeccions de població i
llars. Llibre blanc de l’Habitatge a Barcelona” i “Els
efectes demogràfics de la immigració a Catalunya”.
El pròxim 10 d’octubre, a les 19h, participa juntament amb altres experts en el debat “Mirant endavant: canvis i reptes dels propers 10 anys”, organitzat
al Centre Cívic del Pla d’en Boet amb motiu del 10è
aniversari de la publicació de l’Informe de Conjuntura Socioeconòmica de Mataró.
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Agents cívics promouen el bon ús del
servei de recollida de voluminosos
Campanya porta a porta als barris
més afectats

U

1

© MARGA CRUZ

Es tracta de la quarta campanya amb agents cívics. En
aquesta edició, que durarà fins al març de l’any 2008, els
informadors centraran les seves actuacions en promoure
aspectes bàsics de la convivència diària com la neteja, el
respecte al mobiliari urbà, etc. però molt especialment en
fomentar el bon ús del servei de recollida de voluminosos de
l’Ajuntament. Per fer-ho es portarà a terme una campanya
porta a porta per tal d’informar del funcionament del servei
en aquelles zones de la ciutat en què s’han detectat més abandonaments de mobles i trastos vells a la via pública. També
s’aprofitarà per donar informació sobre el servei de recollida selectiva i sobre el funcionament de les deixalleries.

2

© VIC

n equip de 4 agents cívics recorre des del 17
de setembre i de 16 h a 21 h, els carrers de
Mataró per informar i conscienciar els ciutadans sobre la necessitat de mantenir en bon estat els
espais comuns de convivència, i sobre quines conductes són les més adequades per tal d’aconseguir-ho.

El servei de recollida de voluminos es prestava tradicionalment en un dia i amb una freqüència determinats alternant
diferents zones de la ciutat. Ara, la recollida es realitza sis
cops per setmana. Per tal de sol·licitar-lo, només cal fer un
trucada gratuïta al telèfon del civisme, 900 859 009 concertant el dia i l’hora en què vindran a recollir els residus.
A més d’informar, els agents també recopilaran
queixes i suggeriments relacionades amb temes de
convivència que els veïns els facin arribar. Posteriorment, en una segona fase de la campanya es comprovarà que les incidències recollides durant els
primers mesos s’hagin resolt o estiguin en vies de fer-ho.
Els agents, que van uniformats amb armilla reflectant i el
logotip de l’Ajuntament, han rebut formació específica en
les diferents matèries implicades, residus, legislació, derivació de queixes, etc.

1. Els informadors durant la campanya de l’any passat.
2. Els agents cívics es reuneixen amb el serveis de l’Ajuntament per  
transmetre les queixes i els suggeriments recollits durant la campanya.
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CULTURA

El Teatre Monumental s’omple
de teatre i dansa a la tardor

© PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA

S’hi inclouran activitats complementàries com trobades amb els autors
i l’accés a assajos de la Companyia Trànsit Dansa, resident a la ciutat

Un moment de l’obra “Tres dramolette” amb Rosa M. Sardà i Pepa López

L

a temporada estable del Teatre Monumental ofereix fins
al desembre una programació de gran qualitat de teatre i
dansa. El mes de setembre s’inicià amb “Passat el riu”, sota
la direcció d’Oriol Broggi. La propera representació serà “Tres
dramolette”, una comèdia de Thomas Bernhard i dirigida per
Carme Cané, el dissabte 27 d’octubre. La dansa tornarà amb les
coreografies d’IT Dansa el dissabte 10 de novembre, i finalment
“El conte d’hivern” de Shakespeare dirigit per Ferran Madico es
representarà el divendres 30 de novembre. L’hora d’inici de les
obres canvia respecte altres anys, i serà les 9 del vespre.
Com a novetat s’organitzen diverses trobades amb autors,
directors i actors de les obres de la temporada sota el títol
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“Un cafè amb...”. En el cas de la propera representació, Tres
dramolette, serà el mateix dissabte 27 a les 7 de la tarda, a
l’espai 1 Teatre Monumental, i amb l’ocasió d’assistir a una
xerrada col·loqui amb la directora i les actrius de l’obra.
D’altra banda la companyia de dansa de Maria Rovira
mostrarà al públic mataroní el procés dels seus treballs
artístics. El dia 29 de novembre se celebrarà, per primera vegada a Mataró, al poliesportiu municipal Teresa
Maria Roca, l’acte de lliurament dels Premis Butaca de
teatre i cinema de Catalunya.
Més informació: www.cultura.mataro.cat/teatre
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Totes les exposicions són gratuïtes. www.cultura.mataro.cat
Museu de Mataró
El Carreró, 17.

23a exposició de bolets del Maresme

Del 27 d’octubre al 4 de novembre
Mostra de bolets que presenta material fresc recollit als
boscos de la comarca, així com diversos plafons explicatius
del món dels bolets i la seva morfologia.

Premis Puig i Cadafalch 2007

Fins al 21 d’octubre
Exposició de les obres finalistes de l’onzena edició dels
Premis Puig i Cadafalch d’arquitectura, interiorisme i patrimoni, i de la segona Trienal d’Arquitectura del Maresme.

Plaça de Santa Anna
Violència: tolerància zero

Fins al dijous 11 d’octubre
Programa itinerant de l’Obra Social “la Caixa” en
col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró, que posa de
manifest la importància de la prevenció i la sensibilització
social davant els maltractaments, així com el suport, atenció i reinserció de les víctimes i dels seus fills.

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

L’empremta de l’artista. Col·lecció d’Obra Gràfica de
la Fundació “la Caixa”

Inauguració el dijous 4, a les 20 h
Del 4 d’octubre al 25 de novembre
Mostra de gravats procedents del fons de la col·lecció d’art
contemporani de la Fundació La Caixa. En total hi ha una
selecció d’aiguaforts i litografies de catorze grans artistes
internacionals com Bacon, Guinovart, Saura, Christo...

Menjador
Jordi Arenas. Itàlia: inspiració i model

Inauguració el dissabte 6, a les 19 h
Del 6 d’octubre al 16 de desembre
Mostra de les obres que l’artista va realitzar en els seus viatges per Itàlia a la recerca d’estímuls clàssics. Principalment
són olis sobre tela en les que trobarem diverses ciutats com
Florència, Roma i Nàpols.

Sala 1
Santi Estrany. Ciutats d’Europa

Inauguració el dissabte 6, a les 19 h
Del 6 d’octubre al 16 de desembre
Exposició temporal que mostra un viatge per sis ciutats
europees des del punt de vista de l’artista mataroní, impressionista per definició i caracteritzat pel seu estil purament
geomètric.

Sala 2
Marc Prat

Inauguració el dissabte 6, a les 19 h
Del 6 d’octubre a l’11 de novembre
Mostra d’obres inèdites de l’artista mataroní entorn el tema
Roda el món. El viatge, eix temàtic de la temporada de Ca
l’Arenas.

La Galeria / La Finestra
Fitzcarraldo. 55 dies treballant en la construcció d’un
veler Stela 34 al Centre d’Art Santa Mònica

Inauguració el dissabte 6, a les 19 h
Del 6 d’octubre a l’11 de novembre
Mostra fotogràfica i documental del procés de construcció i
destrucció d’un veler, projecte de l’artista Martí Anson.

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

Exposició de la col·lecció
Tràveling Circular

Inauguració el dissabte 6, a les 19 h
Del 6 d’octubre al 14 de setembre de 2008
Exposició emmarcada dins del tema Roda el món. El viatge,
eix temàtic de la temporada de Ca l’Arenas. Reflexió sobre
el viatge que fa èmfasi tant en el desplaçament, com en la
circularitat de tot viatge. Objectes i pintures del passat conviuen amb fotografies, vídeos i instal·lacions del present, en
una dialèctica que vol plantejar més preguntes que respostes sobre què entenem per viatge en l’època del turisme.

Ca l’Arenas. Centre d’art del Museu de Mataró
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Nou jutjat contra la violència a les
dones

E

l primer Consell de Ministres després de les vacances va aprovar la creació d’un nou jutjat exclusiu per
actuar davant la violència contra la dona a Mataró,
d’un total de 18 més a tota Espanya que se sumen als que
ja es van crear dins el Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció de la Violència de Gènere, un dels objectius del qual
és l’increment dels mecanismes de protecció judicial. La
vicepresidenta primera del Govern, María Teresa Fernández de la Vega, va assegurar que la creació s’ha portat a
terme atenent a criteris recollits de dotació pressupostària,
petició de la necessitat urgent de la seva creació per les
comunitats autònomes i la disponibilitat efectiva de locals.
La data d’entrada en funcionament dels jutjats nous serà
fixada pel Ministeri de Justícia una vegada senti el Consell
General del Poder Judicial. De la Vega va assenyalar que a
aquests jutjats caldrà afegir-ne 25 més que es crearan abans
que finalitzi l´any i que completaran els 43 compromesos
pel Govern per a aquest 2007. “Posem en marxa iniciatives,
però lamentablement no podem estar satisfets. El nombre
de dones mortes és intolerable però tot i que en fos una de
sola no podríem estar satisfets”, va recalcar (més informació a http://mataro.socialistes.cat)
L’Alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron (www.baron.cat),
s’ha declarat satisfet per la notícia i ha agraït les gestions
fetes per la consellera de Justícia, Montserrat Tura i els
diputats socialistes a Corts Manuel Mas i Jordi Pedret. Per
la seva banda, la regidora de Joventut i Dona, Ana Barrera,
creu que aquest nou jutjat “suposarà una millora respecte a la
tramitació i resolució dels casos de violència de gènere”, de
la que Mataró té experiències pioneres i confia que “aquesta
millora es reflectirà amb una major celeritat i eficàcia judicial per a les dones que són víctimes de violència”.
Aquest recurs s’afegeix als que Mataró va prestant per
millorar les condicions d’igualtat de les dones de Mataró.
Un d’ells, el Centre d’Informació i Recursos per a les Dones
(ubicat provisionalment al C. Blai Parera 6) on s’ofereix
informació i orientació sobre els recursos, serveis específics i actuacions en temes de gènere, així com assessoria
jurídica i altres activitats.

La Vicepresidenta del Govern, Mª Teresa Fernández de la Vega, ho ha anunciat.

La regidora de Joventut i Dona, Ana Barrera, davant els Jutjats de Mataró.

Imatge del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones de Mataró.

Justament sobre les agressions contra les dones, durant
aquestes setmanes s’exposa a Mataró la mostra “Violència:
tolerància zero”, organitzada per la Fundació La Caixa i
situada a la Plaça de Santa Anna.
Ramon Bassas
Portaveu del Grup Municipal Socialista
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Més ràpid,
més alt, més fort

U

na nova temporada esportiva acaba de començar i,
amb ella, milers de mataronins i mataronines inicieu, com des de fa tants i tants anys al llarg de la
vostra carrera, un camí ple d’esperances i d’il·lusions. Esportistes, entrenadors, directius i aficionats, aixoplugats sota el
paraigües de les, sortosament, moltes entitats esportives que
hi ha a la nostra ciutat, treballareu de valent per fer realitat
els vostres objectius. Un any més, l’esport tindrà la valuosa
virtut de promoure, sobretot entre la nostra joventut, principis, valors i actituds molt necessaris per a la nostra societat.
Des del Grup Municipal de Convergència i Unió volem,
atès que som coneixedors de les moltes dificultats que cal
vèncer al llarg d’una temporada, aportar el nostre petit gra
de sorra per tal que l’esforç que feu durant tantes i tantes
hores d’entrenament es vegi recompensat.
Com sabeu, el resultat de les darreres eleccions municipals no
ens ha atorgat responsabilitats de govern. No obstant això, el
nostre compromís amb tots i cadascun de vosaltres és més vigent
que mai. Per això, ara que també estem a l’inici d’una nova legislatura, volem donar-vos a conèixer les principals propostes que,
pel que fa a l’esport, defensarem al llarg de la mateixa:
- Que s’augmenti l’aportació anual que l’Ajuntament fa al
Patronat Municipal d’Esports del 2% actual fins al 5%.
- Que les entitats esportives es declarin exemptes de
pagar preu públic per l’ús de les instal·lacions esportives municipals.
- Que es dissenyin Plans d’Iniciació Esportiva i que
s’augmentin els recursos i s’ampliï la durada dels Plans
		de Millora i d’Imatge.

- Que s’aportin els recursos necessaris per gestionar correctament el manteniment de les instal·lacions esportives.
- Que es construeixin les instal·lacions que es necessiten
i que es rehabilitin les que estan en mal estat.
- Que es creï l’Oficina d’Atenció i Assessorament a l’Esport.

Tant de bo que trobem receptivitat en l’actual equip de govern.
L’objectiu: encoratjar-vos a continuar amb la tasca tant important que dueu a terme. A tots i a totes, moltes gràcies.
Francesc Masriera i Abella
Regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió
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El 12 de setembre
sant tornem-hi

D

esprés de les vacances d’estiu, pares i mares, nens i
nenes i el col·lectiu docent esperen el 12 de setembre
amb il·lusió per a retornar a veure els seus alumnes,
mestres, companys, amics i col·legues.
Hom pensa que el curs escolar comença i acaba quan comencen i acaben els alumnes. Però hem de tenir clar que pel
col·lectiu docent el curs no acaba al juny, les activitats com
informes, actes, entrevistes amb pares, reciclatges i escola
d’estiu es fan durant el mes de juliol. Igual com l’inici del
curs, que comença l’1 de setembre, per tal que el col·lectiu
docent disposi d’uns dies per a preparar i programar el nou
curs escolar (molts equips directius dels centres educatius
de la ciutat, ja treballen preparant l’inici del curs la darrera
setmana d’agost).
També, és veritat que quan comença el curs no totes les plantilles del professorat estan complertes, i això passa a alguns
centres de la ciutat, bé a la majoria; i els que tenien major
mobilitat del professorat, al començament d’aquest curs li
mancaven fins un 25% de la plantilla. També és cert que
de vegades no es cobreixen les vacants del professorat de
la manera més adient possible, com per exemple: un professor de biologia no pot ser contractat per a ocupar una plaça
d’infantil, ni un professor d’història no pot substituir un
mestre d’educació especial i això està passant.
Pel què fa als barracons (més de vuit-cents) no cal fer ara
mala sang, com tampoc calia fer-ho a d’altres temps en què
el professorat, sindicats i partits polítics eren més reivindicatius. El nostre Conseller ara diu que tenim barracons en
millors condicions que les d’algunes escoles; molt bé Conseller, ja sap què ha de fer: millorar les condicions de les
escoles, la comunitat educativa li ho agrairà.
Malgrat tot això i alguna dificultat més com, per exemple,
que els Equips Directius no han pogut parlar per telèfon amb
els Serveis Territorial perquè encara no tenen tot el professorat (fos l’hora que fos, sempre comunicaven); repeteixo,
malgrat tot això, pares i mares, nens i nenes, i el col·lectiu
docent espera el 12 de setembre amb il·lusió per a retornar
a veure els alumnes, els mestres, els companys, els amics i
els col·legues.
Josep-Vicent Garcia i Caurin
Regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió
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Queremos barrios más seguros
que le interesan, es una de las amenazas más graves que
pesa sobre el ejercicio del gobierno.
El gobierno municipal parece empeñado en ocultar la
realidad, y constantemente niega cualquier crítica a su política de seguridad ciudadana. Política que a criterio del PP
debe empezar a gestionarse de forma distinta.

D

urante el pasado mandato municipal, y también en
la campaña electoral, tuvimos debates muy intensos con el Alcalde por la situación de la seguridad
en algunas zonas de nuestra ciudad.
Hace muchos meses que venimos denunciando que en
Mataró faltan policías, especialmente por la noche. Y
no lo hemos dicho solamente nosotros, lo han hecho los
mismos agentes públicamente. Muchas noches ha habido
auténtica dificultad para formar una patrulla de cuatro policías para vigilar una ciudad de 120.000 habitantes.
En el Pleno Municipal celebrado el pasado 13 de Septiembre ha sido de nuevo el Grupo Municipal del PP de Mataró
junto a los vecinos de Cerdanyola quienes, hartos ya de
la situación, han denunciado lo que está sucediendo en la
Plaza 11 de Setembre y alrededores.
Y es que hay zonas y plazas de la ciudad que los ciudadanos no pueden disfrutar porque se tiene la sensación de
que están ocupados por algunos grupitos que a menudo
actúan de forma agresiva.
Se tiene en general la percepción de que la policía tiene
instrucciones políticas de multar sin descanso y no tanto de
cumplir con la primera obligación de una policía que es la
de proteger a los ciudadanos.
El Sr. Bassas, actual primer Teniente de Alcalde, ha demostrado en el mandato anterior una absoluta incapacidad en la
gestión, e incumplió la primera obligación de un político
responsable de la seguridad. Estar permanentemente en
contacto con el terreno y con la gente de Mataró. Encerrarse
en una burbuja, no ver más que a los colegas del gobierno
o a los amiguitos del partido y no leer más que los informes

Para empezar, la primera prioridad en el ejercicio de sus
funciones de la Policía Local es la seguridad y protección
de los ciudadanos y no sancionar. Los ciudadanos quieren
MÁS SEGURIDAD Y MENOS MULTAS.
Además, no se puede ejercer la función de gobierno, y en
especial en al área de seguridad, lejos de los ciudadanos y
sin contar con la opinión de los policías como está haciendo
el gobierno socialista de Mataró.
Queremos que la gente de Mataró, en cada uno de sus
barrios, perciba la seguridad como la estabilidad, la tranquilidad, la confianza de vivir y ejercer sus derechos en
libertad, en una ciudad tolerante pero con respeto, orden y
convivencia pacífica.
Necesitamos una mayor presencia y eficacia policial, ligado
también a la prevención a través del desarrollo de programas sociales dirigidos a evitar la marginalidad.
La situación en algunas zonas de la ciudad es
insostenible. Falta de civismo, suciedad y dejadez, mobiliario urbano mal cuidado, situaciones de hacinamiento contra
las que no se actúa, comercio que no cumple la normativa.
El gobierno de la ciudad se ha alejado de la realidad en los
últimos años, y es hora de que volvamos a tener una ciudad
donde prime la ley, el orden y la libertad. Una ciudad de y
para la gente normal y decente, que paga impuestos y quiere
mejores servicios y seguridad.
Que la gente que vive en los barrios tradicionales de
Mataró se sienta orgullosa y segura de hacerlo, y no
quiera marcharse como en cambio sucede actualmente. Ese
debe ser el objetivo.

Pau Mojedano Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC
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Més de 10 anys de lluita, continuem
treballant per les Cinc Sènies
Urbanístic Costaner, que preserva tots els espais no urbanitzables del litoral català, entre ells la nostra zona agrícola.
El Pla Director Urbanístic Costaner aprovat pel Govern
d’esquerres de la Generalitat en garanteix la seva protecció
a nivell nacional
Tanmateix, el més important de tot aquest llarg procés de
defensa i protecció de l’espai agrícola ha estat que els mataronins i les mataronines el sentim en un element que fa singular la ciutat.

El Pla Especial de les Cinc Sènies condició
per formar govern

L

es Cinc Sènies, la zona de Mata i la de Valldeix concentren un nombre important d’explotacions agrícoles, i contenen espais naturals i paisatgístics singulars:
rieres, marges, corredors naturals,… és l’espai lliure més
important del litoral del Maresme. D’aquesta zona depèn el
nostre equilibri urbà, entre Mataró - ciutat i Mataró – municipi, tant necessari per mantenir la qualitat de vida.
Mataró va més enllà del sòl urbanitzable i que compta
amb un 52% de sòl lliure, principalment, agrícola i
forestal
En aquest sentit hem apostat per una ciutat amb límits:
l’urbà, el forestal i l’agrícola. No ha estat fàcil mantenir
aquesta postura del nostre Pla General, ja que s’han produït al llarg d’aquests anys tot un seguit de declaracions que
posaven en dubte, o creaven confusió entorn la permanència
d’aquest àmbit com a zona agrícola a mig i llarg termini.
Ara això no es contempla i ja no forma part del debat polític
gràcies a nosaltres.
Les postures polítiques que posen en dubte la permanència de la zona agrícola són un discurs reflex d’un model
territorial passat de moda
El Govern d’esquerres de la Generalitat, amb especial treball d’ICV-EUiA, va aprovar al juny del 2005 el Pla Director
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Les Cinc Sènies ens fan ser una ciutat singular
La protecció no és el final del camí. Ara la Generalitat,
els propietaris i l’Ajuntament hem de definir les eines que
permeti la modernització ecològica de les explotacions
agrícoles, la preservació dels espais naturals i paisatgístics
singulars i com a plantejament més integral, l’activació del
Pla Especial de les Cinc Sènies-Mata-Valldeix.
Activar el Pla Especial de les Cinc Sènies és una prioritat
de govern per nosaltres
Aquest és el sentit que es recull a l’acord de govern i una
de les condicions d’ICV per reeditar el tripartit municipal.
Aquesta és la nostra forma de fer política, allunyada dels
interessos particulars d’alguns.
Convertirem el procés de redacció del Pla en un espai de
debat per treballar tots junts per preservar les Cinc Sènies
I per fer-ho necesitarem treballar amb totes les parts implicades per tal de convertir la redacció del Pla especial en un
procés participatiu que dongui desposta a les expectatives
que tots i totes tenim dipositades en les Cinc Sènies com a
espai agrícola i natural.

Conxita Calvo Lomero
Regidora del Grup Municipal d’ICV-EUiA
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Fer un cafè

L

a conciliació entre la vida política i la sensibilitat de
la ciutadania, sempre ha esdevingut la principal preocupació d’Esquerra en el si de la nostre ciutat. Així
doncs, creiem que la millor forma d’exercir les nostres responsabilitats, és a través de dues premisses: per un costat, el
compliment dels reptes marcats i avalats per la ciutadania i
per l’altre, la proximitat dels nostres polítics, no només quan
són candidats, sinó també quan esdevenen càrrecs electes i de
responsabilitat en el nostre consistori.
En aquest sentit, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya pretén entregar-se de la forma més absoluta a les
necessitats, inquietuds, dèficits i qüestions que aborden el dia
a dia de la gent que vivim en aquest minúscul indret del món,
casualment, tan estimat per tots els mataronins.

Francesc Teixidó i Pont
Sergi Penedès i Pastor
Grup Municipal d’Esquerra

Actualment, vivim tots atabalats, sense temps per dedicar-nos
ni a nosaltres mateixos, sense un minut per poder pensar en el
i els que ens envolten, però segur que si ens parem a pensarho una mica, podríem trobar un moment del nostre temps i
aturar-nos a “fer un cafè”.
Qui diu fer un cafè, diu escriure un correu electrònic, una
carta, fer una trucada, quedar per pendre quelcom..., en definitiva dedicar una mica del nostre temps a la ciutat.
L’any passat per aquestes dates ens dedicàvem des de les seccions locals del nostre partit a posar en pràctica la campanya
“Esquerra t’escolta”, a on volíem copsar la opinió, les idees, les
crítiques dels nostres militants i simpatitzants.
Ara volem fer extensiu el verb “escoltar” a tota la ciutadania,
als que voten i als que no, als qui ens voten i als qui no.
Volem compartir amb vosaltres, des de les nostres regidories
(però també amb una visió més àmplia de ciutat) les vostres
problemàtiques, les idees que tingueu, les necessitats que es
generen dia a dia,... tot el que se us acudeixi per ajudar-nos a
millorar Mataró.
Així que ja sabeu, estem a la vostra disposició. Sempre és un
bon moment per poder anar a “fer un cafè”.

La Riera 48, 2n pis -08301 Mataró
Tel. 937582662 – erc@ajmataro.cat
Carrer Hospital 9-13 local 4 08302 Mataró
Tel. 937411509 – mataro@esquerra.org
Web: www.esquerra.cat/mataro
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Per un Mataró lliure de transgènics

L

a CUP va dur al Ple una proposta de resolució per
declarar el terme de Mataró lliure de transgènics. Si
bé ICV havia arribat a consensuar part de la moció,
finalment, aquest grup va optar per desmarcar-se de l’acord i
presentar una resolució alternativa conjunta amb PSC i ERC,
el contingut de la qual preveia la coexistència de conreus
transgènics i ecològics o convencionals. Xavier Safont-Tria
va optar per retirar la resolució i mirar d’assolir un consens
més ampli, tal i com demanà CiU, el PP i el propi alcalde
Joan Antoni Baron. Per tant, aquest tema haurà d’esperar a
un proper Ple.
Atès que som coneixedors dels riscos que per a la biodiversitat
i per a la salut suposen l’alliberament dels Organismes Modificats Genèticament (OMG) al Medi, conscients dels efectes
irreversibles i imprevisibles que la contaminació genètica pot
produir en els ecosistemes
Atès que els darrers mesos s’han publicitat diversos estudis
de laboratori que alarmen de la toxicitat d’algunes varietats
transgèniques . [...]
Atès que els agricultors han de vetllar per la bona alimentació
dels consumidors, essent conscients del producte que sembren, i que han de gaudir d’una autonomia i d’uns recursos
econòmics per a poder viure dignament. [...]
Atès que Catalunya està entre les regions capdavanteres en
nombre de cultius transgènics. I entenent l’erosió que aquests
cultius han produït i produiran en el seu patrimoni genètic i
cultural, que afecta també a les especies animals.
Atès que, en aquests moments, l’Estat Espanyol és un dels
pocs països de la UE que tolera el cultiu de transgènics a
escala comercial.
Atès que, cap autoritat científica pot invocar a conèixer els
efectes dels OMG sobre el medi ambient i la salut dels consumidors a mitjà i llarg termini. {...}
Atès que la coexistència entre conreus transgènics i conreus
convencionals i ecològics no és viable, ni real. No s’han trobat
barreres efectives pel seu confinament i per evitar la dispersió
i transmissió per pol·linització i que, per tant, els cultius a
l’aire lliure d’OMGs són capaços de contaminar les espècies
vegetals naturals i fan impossible mantenir llavors lliures de
transgènics. [...]
30

Atès que la utilització de llavors tradicionals i varietats locals
conservades per agricultors i que estan recuperant diferents
entitats o associacions de Catalunya constitueix unes reserves
genètiques naturals amenaçades. Es constata, amb el cas de
la recent contaminació del blat de moro del queixal, especie
autoctona i que ara queda pràcticament desapareguda.
Atès que la propietat intel·lectual de les llavors modificades
genèticament pertany a les empreses multinacionals, que les
tenen patentades i, en l’actualitat, obliguen als pagesos a comprar-les any darrera any, arribant a litigis entre multinacionals
i pagesos, prohibint la ressembra de dites llavors i destruint
la sobirania dels pagesos i les comunitats sobre la producció
d’aliments i les llavors.
Per tot l’exposa’t anteriorment, l’Ajuntament de Mataró:
1) Declara la voluntat de que el seu terme municipal
sigui lliure de transgènics. L’ajuntament farà tot el possible per
assolir aquest objectiu mitjançant campanyes de sensibilització i a través de totes les eines legals.
2) Es compromet a promoure en els menjadors escolars del municipi una dieta lliure d’aliments modificats genèticament i provinents de l’agricultura ecològica.
3) S’oposa a l’acceptació de nivells de contaminació
inevitable de transgènics, així com a l’etiquetatge dels productes agroalimentaris que no informin de la presència d’ OMG
en qualsevol quantitat, no tan sols superior al 0,9%.
4) Demana al Govern de la Generalitat de Catalunya
que iniciï els tràmits normatius necessaris per aconseguir que
Catalunya es declari lliure de transgènics. [...]
Xavier Safont-Tria
Portaveu del Grup Municipal CUP

mésmataró

INFORMACIÓ CIUTADANA

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

Adreces d’interès
ATENCIÓ CIUTADANA

ORGANISMES AUTÒNOMS

· Oficines d’atenció ciutadana (de dl. a dv. de 9 a 19 h)
- Ajuntament. La Riera, 48
- Centre cívic Cerdanyola. Pg. de Ramon Berenguer III, 82
- Centre cívic Rocafonda. C. de Josep Punsola, 47
· Centres cívics
		 (de dl. a dv. de 9 a 14 h i dt. i dj. de 17 a 19h)
- Centre cívic Cirera. C. de Cadis, 1
- Centre cívic Molins. C. de Nicolau Guanyabens, 23
- Centre cívic Pla d’en Boet. C. de Juan Sebastián Elcano, 6
· Per internet, www.mataro.cat
· Per telèfon, trucant al número 010* (24 h)
· Telèfon del Civisme 900 859 009
· Oficina de Turisme 93 758 26 98

- 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

SEGURETAT I ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
-

Urgències. Tel. 112
EQUIPAMENTS CULTURALS
Urgències sanitàries. Tel. 061
Mossos d’Esquadra. Av. de Lluís Companys, 87. Tel. 088
- Teatre Monumental. La Riera, 169
Policia Local. Pl. de Granollers, 11. Tel. 092
		
- Museu de Mataró. El Carreró, 17
Bombers. Pg. de Ramon Berenguer III, 42. Tel. 112
- Can Palauet. C. d’en Palau, 32-34
Cos Nacional de Policia. Av. de la Gatassa, 15. Tel. 091
Creu Roja Mataró. C. de l’Energia, 11. Tel. 93 741 02 25
- Ca l’Arenas. Centre d’art del Museu de Mataró.
Hospital de Mataró. Ctra. de Cirera, 230.
		 C. d’Argentona, 64
Tel. 93 741 77 00
- Espai F. C. Nou, 11
- Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.
- Can Xalant. Centre de creació i pensament contemporani.
		 C. de Sant Pelegrí, 3. Tel. 93 741 91 60
		
C. de Francesc Layret, 75
- Agència d’Atenció a la Gent Gran i a les Persones
amb Dependència. C. de Cuba, 47. Tel. 010*
- Biblioteca Pública Pompeu Fabra. Pl. d’Occitània s/n
- Centre Municipal d’Acollida. C. de Sant Simó, 13.
- Arxiu Municipal de Mataró. C. d’en Palau, 32
		 Tel. 93 755 14 53
- CAP d’Urgències. Camí del Mig, 36. Tel. 93 741 20 40
TRANSPORTS
- Oficina Integral de la Seguridad Social. C. de Jaume
		 Balmes, 34. Tel. 93 755 67 12. www.seg-social.es
- CTSA – Mataró Bus. C. de Francesc Layret, 72. Tel. 010*
- RENFE. Pl. de Miquel Biada. Tel. 902 240 202
EMPRESES PÚBLIQUES MUNICIPALS
- Empresa Casas. C. de la Remallaire, 15. Tel. 93 798 1100
- Mataró Ràdio. FM 89.3. C. de Juan Sebastián Elcano, 6.
- Taxi Mataró. C. de Vista Alegre, 39. Tel. 93 798 60 60
		 Tel. 93 536 13 10
- Maresme Digital TV. Canal 24 TDT/MUX-4.
ALTRES ADRECES
		 C. de Juan Sebastián Elcano, 6. Tel. 93 758 21 32
- Aigües de Mataró, SA. C. de Pitàgores, 1-7.
- Organisme de Gestió Tributària.
		 www.aiguesmataro.cat. Tel. 93 741 61 00
		 C. de Mossèn Jacint Verdaguer, 77. Tel. 93 758 91 35
- Promocions Urbanístiques Mataró, SA. www.pumsa.com
		 C. de Pablo Iglesias, 63. Tel. 93 741 56 10			 - Jutjats de Mataró. Pl. de Francisco Tomás y Valiente, 1.
- Prohabitatge. C. de Pablo Iglesias, 63. Tel. 93 757 85 38 		 Tel. 93 741 73 24
- Gestió Integral de Trànsit.
- Port de Mataró. Pg. Marítim del Port, s/n.
		 C. de Pablo Iglesias, 63. Tel. 93 757 85 38
		 Tel. 93 755 09 61

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