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De les concrecions a les realitats
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A

ra fa un any, amb motiu de la celebració de la Nit de
l’Esport, s’inaugurava el pavelló Teresa Maria Roca
i Vallmajor. Era una bona manera d’homenatjar i
recordar la gran esportista mataronina prematurament desapareguda.
Deia aleshores que era l’any de les concrecions. Un any
després podem parlar de l’any de les realitats. El Teresa
Maria Roca inaugurat i a ple rendiment, la gespa artificial del camp de futbol de Can Xalant –fruit del Pacte pel
Futbol- també acabada i inaugurada. L’Estadi Municipal
d’Atletisme en un procés avançat d’obres que l’han de convertir en una instal·lació de vuit carrers que permeti competicions de tots els nivells, el nou poliesportiu del carrer
d’Euskadi –amb tres pistes i una sala esportiva- també en

construcció, el nou camp de futbol-7 del carrer de Terrassa
també molt avançat, la nova pista poliesportiva de La Llàntia i la gespa artificial del camp de futbol de Rocafonda
igualment en marxa.
I un munt de projectes en els que estem treballant i que poc
a poc veurem construir. Són les instal·lacions que Mataró
necessita per continuar estenent la pràctica esportiva i per
millorar els rendiments dels esportistes i dels clubs.
Pràctica esportiva que cada vegada implica a més ciutadans
i ciutadanes, de totes les edats, i esportistes i clubs que temporada a temporada assoleixen noves fites esportives en les
competicions nacionals i internacionals.
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El Corte Inglés ocuparà el 75% de l’illa de Can
Fàbregas i de Caralt i el 25% serà espai públic
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i tres pisos des del carrer de Miquel Biada. Per la façana del
carrer de José Maria Torrijos, l’edifici tindrà planta baixa
més quatre alçades. El projecte arquitectònic preveu, sota
rasant, un màxim de cinc plantes soterrani per aparcament.
La implantació d’El Corte Inglés preveu l’ampliació de la
vorera, banda mar, del carrer de Miquel Biada que comptarà
amb 35 m d’amplada. Aquest espai públic convertirà el vial
en una zona que acollirà l’activitat comercial i serà la porta
d’accés al centre històric de la ciutat a través del carrer de
Sant Benet i la plaça de les Tereses. Aquestes directrius són
les que proposa el Pla de Millora Urbana (PMU) de l’illa de
Can Fàbregas i de Caralt que també inclou la creació d’un
aparcament públic que, paral·lel al del centre comercial, ocuparà la meitat de la nova secció del carrer de Miquel Biada.
En aquesta línia, la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Municipal (PGOM) dels entorns del carrer de
Miquel Biada preveu l’ampliació d’aquest aparcament públic
en una part del subsòl de Ca l’Ymbern. L’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) serà
l’encarregada, amb la supervisió del Consell Municipal del
Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró i de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat, del projecte de trasllat de la fàbrica de Can Fàbregas i de Caralt, des
de la seva ubicació actual fins a la cantonada entre el carrer
de Miquel Biada i el de Tetuán. PUMSA es farà càrrec dels
costos d’emmagatzematge, els costos de desmuntatge recauran en el sector de la ronda de Barceló-Can Fàbregas i de
Caralt i la reconstrucció quedarà absorbida en el procés de
gestió i urbanització dels entorns del carrer de Miquel Biada.
En aquest sector es preveu construir una plaça adjacent a
una escola que es crearà a la fàbrica Fontdevila i Torres. La
xemeneia de Can Fàbregas s’ubicarà en aquesta plaça.

Mataró celebrarà el Dia Internacional de la
Dansa amb coreografies de diferents estils
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1. Recreació del futur centre comercial amb la seva adequació al Pla de 		
					
Millora Urbana de l’illa de Can Fàbregas i de Caralt.
2. La fàbrica Fontdevila i Torres es convertirà en un centre escolar amb una 		
plaça pública adjacent.
3. Una de les coreografies que es van poder veure l’any passat, davant de 		
l’Ajuntament, amb motiu del Dia Internacional de la Dansa.
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L’edifici del futur centre comercial disposarà de planta baixa

El Dia Internacional de la Dansa, que se celebra el 29 d’abril,
arribarà a Mataró el 26 i 27 d’abril. Els mataronins podran
veure, el primer dia, les coreografies que han preparat els
alumnes de l’Aula de Teatre de Mataró, l’espectacle de carrer
“Slot” de la Companyia Nats Nus i l’adaptació que Ramon
Ollé ha fet de l’òpera “Madama Buterfly” amb la companyia
de dansa Metros. El 27 d’abril serà el torn del hip-hop amb
una actuació i una classe magistral a càrrec dels D’Block.
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El Consell del Pacte per al Desenvolupament
Econòmic i Social fa balanç de la feina feta
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compta amb un Comitè de Seguiment que es reuneix cada sis
mesos per avaluar l’acompliment de les accions i objectius
previstos en aquest document. El Pla d’actuacions, aprovat el
23 de febrer del 2007, conté set àmbits de treball dels que ara
es fa balanç. Un d’ells és el territori i les infraestructures al
servei del model econòmic i social. En aquest àmbit s’estan
treballant 17 accions concretes entre les que destaquen la
connexió amb el Vallès amb transport públic per carretera,
la millora de la Riera de Sant Simó o la millora de la qualitat
urbana del centre de la ciutat. El segon àmbit de treball és
l’atenció i la inclusió dels col·lectius desfavorits i la cohesió
social amb accions pedagògiques per als nouvinguts, la creació d’ocupació femenina i crear vincles comercials amb els
països d’origen dels immigrants. La formació és un dels àmbits
del PDES que també vol potenciar els sectors tradicionals de
l’economia de la ciutat com el tèxtil. En aquest àmbit s’ha fet
un pla de xoc per recol·locar persones, també es vol incentivar la col·laboració entre empreses constructores o reforçar la
formació en el sector de l’hostaleria i la restauració. El cinquè
eix és la potenciació de sectors emergents de l’economia com
la indústria audiovisual. El PDES vol que Mataró disposi d’un
sector de les noves tecnologies i de captació internacional de
tecnologia. Per últim, aquest pla es va comprometre a treballar
en l’adaptació dels serveis públics i de l’Administració local a
la nova visió estratègica i model de desenvolupament. En total,
els set àmbits del PDES inclouen 39 accions diferents.
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El Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social (PDES)

L’Ajuntament compra una finca dels Salesians
per construir equipaments per a Cerdanyola
La finca de la Congregació Salesiana té una superfície de
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14.417 m2 i està situada al barri de Cerdanyola, entre el
carrer de Joan Maragall i la ronda de Ramon Turró. La finca,
que es va comprar el 14 de març, està classificada com a
sòl urbà, presenta una topografia pronunciada i està lliure
d’edificacions. En concret es construirà un aparcament,
l’Escola Bressol Molí de Vent i habitatges de lloguer amb
espais comuns, que es destinaran a col·lectius específics.
Es vol conservar la pineda que existeix en aquest terreny.
La compra d’aquest solar per construir equipaments és una
acció que s’emmarca, de forma complementària, en el Projecte d’intervenció integral de Cerdanyola però que queda
fora de la subvenció de la Generalitat de Catalunya en el
marc de la Llei de barris.

1. La formació de les dones per a la seva incorporació al món laboral és un 		
dels objectius del PDES.
2. La potenciació de les noves tecnologies és un dels objectius que persegueix
el PDES per crear un nou sector econòmic a la ciutat.
3. Fotografia aèria del terreny dels Salesians que ha passat a ser municipal.
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L’atenció al ciutadà s’integrarà i millorarà
L’Ajuntament s’ha adherit al Conveni Marc, signat el juliol
del 2007, entre les administracions de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya per a la implantació d’un model integrat d’atenció al ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya.
L’objectiu d’aquest conveni és que l’Ajuntament de Mataró
continuï donant el servei de registre únic i s’obri la possibilitat
de futur de poder prestar, a més, serveis d’informació i tramitació de documents. Aquesta xarxa d’espais comuns d’atenció
a la ciutadania està formada per totes les vies o canals a través
dels quals la ciutadania pot accedir a les informacions i serveis públics: oficines d’atenció presencial, atenció telefònica
i pàgines d’internet, entre d’altres. La col·laboració entre les
administracions signants i adherides s’articularà a través de
les Oficines Integrades que es classificaran en Oficines de
Contacte, d’Informació i de Gestió, segons les seves capacitats
i prestacions de serveis.
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L’Ajuntament rehabilita una part dels Caputxins
L’empresa concessionària Cementiris Metropolitans, CGC
ha fet obres de millora en el Cementiri Municipal dels Caputxins, al passeig dels Molins. Els treballs han consistit en la
rehabilitació de quatre illes de nínxols i han tingut un cost de
564.430 €. Aquesta actuació forma part d’un Pla de millora
del cementiri del nucli urbà de Mataró que l’empresa concessionària Cementiris Metropolitans portarà a terme en
cinc anys i que té un pressupost global d’1.740.237 €. D’altra
banda, el Cementiri Municipal de les Valls, al carrer de
Galícia, comptarà amb un nou edifici de serveis i forns crematoris. Les obres de construcció d’aquesta ampliació, amb
un pressupost de 2.032.952 €, van començar el passat 15 de
febrer i es preveu que finalitzin en nou mesos.
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Més de 600 escolars juguen a l’Aualé
El Patronat Municipal d’Esports i el Servei de Nova Ciuta3

1. Les Oficines d’Informació i Atenció al Ciutadà (OFIAC) es troben
distribuïdes per tota la ciutat i obren de les 9 a les 19 h.
2. A la imatge, una de les illes de nínxols que s’ha reformat amb la 		
col·locació d’una nova façana i coberta.
3. El joc de l’Aulé és d’origen africà però es juga a molts països d’arreu del 		
món i és apte per a totes les edats.
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dania van organitzar, al Poliesportiu Municipal de Cirera, la
sisena Trobada del joc de l’Aualé. En aquesta activitat, que es
va portar a terme en dues jornades, van participar 622 alumnes de sisè de primària de 16 centres educatius de la ciutat.
L’Aualé és un joc africà de càlcul i estratègia que treballa la
cooperació entre els participants. L’activitat serveix perquè
els nens i nenes coneguin jocs d’altres països i desenvolupin
l’habilitat calculadora i l’estratègia. El joc està format per un
tauler de fusta amb rengleres de forats i unes peces (llavors)
que es mouen pels forats simulant l’acció de sembrar.

mésmataró
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L’avinguda de Jaume Recoder té nous arbres
el mes de febrer, l’arbrat de l’avinguda de Jaume Recoder.
Els treballs, amb un pressupost de 23.929 €, han anat a càrrec
de l’empresa Jardineria J. Bosch, SL. L’avinguda de Jaume
Recoder disposa de 70 escocells, 16 dels quals estan ocupats
per Alzines sureres que s’han mantingut i els 54 restants disposaven de Ficus rubiginosa. Aquesta darrera espècie és de
fulla perenne i presentava una dimensió de copa considerable
que, amb el vent, provocava un efecte “vela”. Els treballs de
manteniment d’aquests arbres, com la poda de determinades
branques que es desprenien i l’adreçament dels troncs, eren
constants i s’incrementaven després d’episodis de vent per
garantir la seguretat. Per aquest motiu, s’han substituït aquests
arbres per una nova espècie, el Ginkgo biloba que té menys
densitat de fulla i disposa de les branques en forma piramidal,
característica que redueix l’efecte “vela”.
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El servei de Manteniment de l’Ajuntament ha canviat, durant

L’accés a Can Boada serà una zona verda
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amb la Via Europa, és un espai amb un gran desnivell que el
Servei d’Obres de l’Ajuntament està transformant en una zona
verda de fàcil accés per a tothom. Els treballs, que tenen un
pressupost de 87.142 €, van a càrrec de l’empresa Jardineria
Moix, SL que ha netejat i esbrossat la zona verda i ha esporgat
la figuera que presideix l’espai a millorar. També es construirà
un nou mur de 30 cm de gruix que substituirà part de l’antic
mur que s’ha eliminat. La figuera es trobarà a la zona central
des d’on es podrà accedir, a través d’unes escales, a dos talussos que s’han creat amb un sistema de murs de roques. Des
del carrer s’accedirà al talús o terrassa inferior, des d’aquest
fins a l’espai central de la figuera i, per últim, a la terrassa
superior. El sistema de reg d’aquest nou espai serà per goteig i
s’instal·laran dos fanals amb làmpades de vapor de sodi.
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El costat nord de l’edifici de Can Boada, la banda que toca

El 2n Festival de la gent gran omple el Monumental
El 15 de març es va celebrar, al Teatre Monumental, el 2n Fes-

tival artístic de la gent gran. L’acte, organitzat per la Comissió
de Cultura del Consell Municipal de la Gent Gran, va comptar
amb la participació de sis agrupacions artístiques que s’han
creat a cinc associacions de gent gran de la ciutat i que apleguen prop d’un centenar de persones, entre cantants i músics.
El festival va comptar amb un repertori variat on es van poder
escoltar havaneres, cançons infantils, peces de cantautors
catalans, temes clàssics de sarsuela i temes d’òpera.

			
1. Els arbres Ginkgo biloba són d’origen xinès i són molt resistents.
2. Les obres de millora substituiran part del mur de contenció que toca
amb la Via Europa.
3. Familiars i amics van omplir el Teatre Monumental per veure les actuacions
del 2n Festival artístic de la gent gran.
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GINTRA inicia la comercialització de
l’aparcament de la ronda de Rafael Estrany
A finals de febrer es va començar a comercialitzar les 159 places per a residents que ocupen
la segona planta subterrània de l’aparcament:
143 d’aquestes places són per a cotxe (4 de
mobilitat reduïda) i 16 per a motocicletes. El
preu mensual de les places en règim de lloguer
serà de 80,14 € per cotxe i 40,08 € per moto.
Quant a les places en règim de venda, amb una
concessió per a 50 anys, serà de 18.000 € amb
possibilitat de finançament. S’aplicarà un 5%
de descompte a les places en règim de venda
durant sis mesos comptant a partir de l’inici
de la comercialització. L’assignació de les
places de venda es durà a terme segons ordre
d’arribada dels interessats i sobre plànol. La
primera planta subterrània albergarà, a partir de
juny, el dipòsit municipal de vehicles que ara
es troba a la plaça de Granollers. El futur dipòsit disposarà de 134 places mentre que l’actual
compta amb 106.

Un grup de dones es formen per treballar
com a conductores d’autobús
El programa és una iniciativa conjunta de
l’Institut Municipal de Promoció Econòmica
de Mataró (IMPEM) i el Servei de Mobilitat
de l’Ajuntament, i té per objectiu la formació
de dones en situació d’atur per tal d’inserirles en sectors laborals on la participació
femenina està encara molt poc representada.
El Servei d’Ocupació de Catalunya concedeix una subvenció de 58.322,28 € per al
desenvolupament d’aquesta iniciativa que
té el nom de “Dones en marxa”. La durada
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de la formació és de 729 hores repartides en
389 hores de classes teòriques en matèries
de prevenció de riscos laborals, sensibilització mediambiental, habilitats comunicatives,
anglès, etc. que s’imparteixen a l’IMPEM,
i 340 en formació específica en conducció
a les Autoescoles Mataró. Un cop superats
els exàmens, les dones obtindran el permís
de conduir tipus D que les capacita com a
conductores d’autobús. Això permetrà que a
partir de l’estiu s’incorporin per cobrir possibles vacants a l’actual flota d’autobusos de
Mataró Bus, que ara només compta amb una
dona a la plantilla. Les quinze dones que participen al programa “Dones en marxa” tenen
entre 35 i 50 anys i provenen majoritàriament
dels sectors tèxtil i serveis.

Els tràmits que requereixen de signatura
electrònica s’agiliten
La ciutadania que disposa de signatura digital emesa per una entitat reconeguda pot fer
al·legacions a les denúncies i sancions de trànsit a través del web municipal (www.mataro.
cat). Aquest tràmit es pot fer des del mes de
novembre de l’any 2006 per mitjà de correu
electrònic però aquest sistema s’ha millorat, des del 15 de febrer d’aquest any, amb
la creació d’un formulari d’entrada de dades
que comprova automàticament la validesa de
la signatura electrònica. El nou procés posat
en marxa per l’Ajuntament implica una major
eficiència en la resolució d’al·legacions i en la
seguretat dels actes de procediment administratiu que els ciutadans poden iniciar. Amb el
nou sistema, la vigència del certificat electrònic del ciutadà es comprova automàticament

utilitzant la plataforma PSIS de l’Agència
Catalana de Certificació (CATCert), que
valida la identitat del ciutadà que participa
en el procés. També es millora la qualitat del
formulari de sol·licitud i la informació que es
dóna al ciutadà perquè aquest pugui desenvolupar el tràmit de forma clara.

PUMSA construeix habitatges i un local per a
la Fundació de Cooperadors
L’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) va iniciar al
gener la construcció d’un edifici de protecció
oficial al carrer de Juan Meléndez Valdés,
núm.15-17. L’estructura i l’aparcament de
l’immoble es construeixen conjuntament amb
el promotor privat de la finca adjunta, la núm.
11-13, amb l’objectiu de guanyar espai a
l’aparcament destinat als residents dels habitatges i als veïns de la zona. Un cop finalitzin
les obres, PUMSA cedirà el local comercial a
la Fundació de Cooperadors de Mataró, propietari original de l’immoble. Pel que fa als
habitatges de protecció oficial que es construeixin, PUMSA els aportarà als cooperadors quan hagi amortitzat la inversió.

El servei de la grua canvia d’empresa
concessiònaria amb nova flota de vehicles
L’empresa Estacionamientos y Servicios, SA
(EYSA) és, des de l’1 de març, l’encarregada
de retirar els vehicles mal estacionats a la via
pública. EYSA compta amb nou treballadors
i tres vehicles grua, més un de reserva. Les
noves grues, que funcionen amb combustible
biodiesel, poden arrossegar fins a 3.500 kg.

mésmataró

Xerrades i tallers en la Setmana de la
Informació i l’Orientació Professional
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Aquesta segona edició centra les acivitats en conscienciar i assesorar els
públics implicats i els professionals, al voltant de la igualtat d’oportunitats en
el treball i la necessitat de rebre orientació al llarg de tota la vida laboral.

El Telecentre acull un taller d’accés a les noves tecnologies per a adults.

L

’Institut Municipal de Promoció Econòmica de
Mataró (IMPEM) i l’Institut Municipal d’Educació
(IME) organitzen conjuntament la segona Setmana de
la Informació i l’Orientació Professional (SIOP) que tindrà
lloc a diversos espais de la ciutat del 7 a l’11 d’abril. El programa el componen xerrades i tallers d’orientació professionals adreçats a assessorar als ciutadans de Mataró sobre els
recursos i les eines existents en l’àmbit de l’educació i la formació. Els joves, els estudiants, els treballadors en actiu, les
persones en situació d’atur i el personal docent, entre d’altres,
són alguns públics als quals s’adreça especialment l’oferta
d’activitats programades. En aquest context, la segona
edició d’aquesta Setmana de la Informació i l’Orientació
Professional s’articula entorn a dos conceptes molt concrets

relacionats amb temes d’actualitat. D’una banda, la necessitat d’oferir orientació professional al llarg de tota la vida
laboral ja que el model d’orientació vocacional a les escoles no és suficient per garantir l’adaptació als canvis socials,
i de l’altra, la igualtat d’oportunitats en el món laboral.
En aquest sentit és necessari dotar d’eines als treballadors i
professionals de la formació i l’assessorament, per tal que
puguin abordar el canvis laborals des de la perspectiva de la
cohesió social i la igualtat d’oportunitats sense discriminacions per raons de gènere.
Amb aquest marc, la Setmana de la Informació i l’Orientació
Professional posa en marxa una sèrie de recursos educatius i
formatius per tal d’assolir els següents objectius:
9
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Una àmplia oferta de xerrades i tallers

© ALBERT CANALEJO

En les xerrades, impartides per professionals i pel personal
docent dels centres de Formació Professional, s’informa amb
detall de totes les opcions de formació que hi ha actualment
a Mataró. S’adrecen principalment als joves de 4t d’ESO,
als alumnes de programes de Garantia Social, als de cicles
formatius, als de batxillerat i també a la població en general.
El programa inclou sessions sobre les especialitats de
cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, sobre
l’oferta d’especialitats i modalitats de cursos de formació
ocupacional, els programes de Garantia Social, l’oferta
formativa de les escoles d’adults i els estudis universitaris.
Ernest Benach escolta els alumnes de l’IES Miquel Biada.

- Aconseguir que els professionals de l’orientació reflexionin entorn l’orientació vocacional i professional en igualtat
d’oportunitats.

El caràcter dels tallers és molt més pràctic que els de les
xerrades. També estan impartits per professionals especialitzats però pretenen transmetre coneixements més concrets
sobre el mercat de treball local, els sectors econòmics i les
noves professions. Un altre dels objectius dels tallers és
generar entre els participants actituds de reflexió i canvis en
la manera d’enfrontar situacions determinants com poden
ser la presa de decisions, l’hora d’escollir una oferta formativa concreta o la definició d’un projecte professional.

L’oferta informativa de la setmana s’estructura en dos
àmbits d’activitat: les xerrades d’informació sobre els
recursos formatius i els tallers d’orientació professional.

El programa de tallers pràctics està format pels següents:
• “Situa’t al mercat de treball i les noves ocupacions”.
• “A l’hora d’escollir, iguals”.

- Informar sobre l’oferta formativa de la ciutat i els estudis
universitaris de Catalunya i l’Estat espanyol.
- Oferir assessorament als ciutadans i ciutadanes, en concret
als més joves, sobre com orientar el seu projecte professional.

10
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Alumnes de l’IES Miquel Biada en les diferents especialitats de Formació Professional.
• “Orientem des de la igualtat d’oportunitats”, adreçat
exclusivament a personal docent.
• “Porta 22- Mataró”, plataforma de noves ocupacions
i noves cultures del treball.
• “Situa’t al sector de...”.
• “Aula mòbil d’orientació estudis universitaris” .
L’esquema de les xerrades i els talles inclourà una exposició
per part dels professionals, una part més pràctica i participativa i un qüestionari d’avaluació.
Els llocs on s’imparteixen els tallers i les xerrades són:
· IES Miquel Biada (av. de Josep Puig i Cadafalch, 89-99)
· IES Thos i Codina (ronda de Frederic Mistral, 7-27)
· Centre de formació d’adults Can Noé
(carrer de Josep Punsola, 45-47)
· Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró
(carrer de Francisco Herrera, 70)
· Casal de Joves (plaça d’Espanya,1)

· Escola Universitària Politècnica de Mataró
(avinguda de Josep Puig i Cadafalch, 101-111).

50 anys de Formació Professional a Mataró
La segona Setmana de la Informació i l’Orientació Professional coincideix amb la celebració dels 50 anys de la Formació
Professional a Mataró (1958-2008). Els actes de commemoració van iniciar-se el 6 de març amb la visita del president del
Parlament de Catalunya, Ernest Benach, a l’IES Miquel Biada,
on a més de visitar les instal·lacions, va atendre els alumnes.
Aquest institut, de titularitat municipal i gestionat per l’IME,
afronta un nou repte que passa per millorar la formació, les
possibilitats d’inserció laboral, la connexió amb la universitat
i l’aposta per enfortir la connexió amb el món empresarial.
Els actes de commemoració es perllongaran fins al mes
d’octubre amb un programa d’actes que inclou taules rodones, sopar d’antics alumnes i professors, actuacions i actes
institucionals.
11
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El Mataró Bus amplia circuits
i Can Fàbregas va als jutjats

E

ls regidors van protagonitzar el 13 de març un Ple
dens on es van prendre decisions transcendents per a
la vida dels mataronins però on també es van produir
una sèrie de debats polítics sobre qüestions que han estat
notícia els darrers dies a casa nostra. Entre aquelles coses
que arribaran directament als ciutadans hi ha l’aprovació
del plec de clàusules del concurs per escollir la nova concessionària del servei de Mataró Bus. Unes clàusules que
inclouen l’arribada a nous punts de la ciutat com els polígons
industrials, les zones d’oci o els barris en construcció així
com la millora en l’eficiència del servei. S’estableix també
que no pot haver-hi una distància de més de 300 metres
entre el lloc on viu un ciutadà i una parada. Els grups de
l’oposició es van mostrar, en general, favorables al plec tot i
que finalment CiU hi va votar en contra perquè no s’atén la
seva reclamació de separar el cotxe de control del trànsit de
la concessió del servei i la CUP perquè no està d’acord en
l’externalització de cap servei municipal.
L’altre afer clau que es va votar és l’aprovació de dues
modificacions legals –el Pla de Millora Urbana de l’illa 6

© VIC

La nova concessionària del Mataró Bus haurà de donar servei als polígons industrials.
de Can Fàbregas i la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Municipal Urbanístic a la zona del carrer de
Miquel Biada- que permetran l’arribada d’El Corte Inglés a
l’espai que ocupa l’antiga farinera. Es posava així el punt i
final a un recorregut jurídic que dura gairebé tant com l’afer
mateix de Can Fàbregas, que ha monopolitzat les darreres 13
sessions plenàries. Davant d’aquest pas endavant definitiu,
la CUP va aixecar el to de les seves acusacions anunciant
que portarà als jutjats un seguit de suposades irregularitats
comeses per l’Ajuntament en unes finques de l’illa de Can
Fàbregas en el sector de la ronda de Barceló. La CUP denuncia –entre d’altres coses- la venda a meitat del preu de mercat
i a l’empresa municipal PUMSA de l’aprofitament d’aquests
terrenys. Unes irregularitats que la regidora de Serveis Centrals, Montse López, es va afanyar a desmentir. Després de
molts mesos de debat polític, doncs, l’afer de Can Fàbregas
entrarà a la via judicial de la mà de la CUP.
L’oposició al projecte de trasllat de l’antiga farinera es va
posar de manifest de nou amb la presència al Saló de Sessions d’una vintena de membres de la plataforma Salvem
13
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Can Fàbregas, els quals van aixecar cartells reclamanant que
l’edifici es mantingui en el seu emplaçament. En relació a Can
Fàbregas i l’urbanisme en general, tots els grups municipals
excepte CiU van aprovar inicialment el reglament del Consell
Assessor Urbanístic Municipal, un nou òrgan participatiu no
vinculant que vol ajudar a donar una imatge més transparent
de la gestió d’aquesta matèria per part del Govern.
Com és també habitual, les discussions de caràcter estrictament polític van centrar un gruix considerable de la sessió.
Entre els afers més destacats, dos de relacionats amb la Policia
Local: l’obertura d’un expedient disciplinari al cap de Servei
de la Policia Local per conduir amb un índex d’alcohol que
triplicava el permès i l’amonestació a dos policies locals pel
cas del cadàver aparegut en un cotxe estacionat al dipòsit de
vehicles municipal. Pel que fa a la primera qüestió, l’alcalde,
Joan Antoni Baron, es va mostrar molt decebut per l’actitud
del cap de la Policia Local, Joan Francesc Giménez Cernuda.
Amb tot, Baron va emplaçar la resolució definitiva del cas
al resultat de l’expedient disciplinari que se li ha obert. Pel
que fa al cas de la persona apareguda morta en el dipòsit de
vehicles municipal, el regidor de Via Pública, Oriol Batista,
va anunciar que el sistema informàtic s’ha modificat perquè
no pugui tornar a ocórrer un cas com aquest i va negar que el
Govern vulgui ara donar la culpa als dos policies que han estat
amonestats per no seguir correctament els protocols necessaris.
L’altre debat que va consumir gairebé la primera hora de Ple
va sorgir arran de les dues propostes presentades en relació a
l’assassinat per part d’ETA, el divendres anterior, d’un exregidor socialista a Arrasate, al País Basc. En aquest punt hi va
haver una novetat protagonitzada per la formació independentista. Si fins ara la CUP “rebutjava” els atemptats i “condemnava totes les violències”, en aquesta ocasió el regidor
Xavier Safont-Tria va condemnar explícitament l’atemptat.
De totes maneres, la proposta presentada per la CUP incloïa
referències inadmissibles per a la resta de grups respecte, per
exemple, les “forces d’ocupació espanyola”. Finalment, el Ple
va aprovar amb el vot en contra de la CUP la proposta dels
altres grups, mentre que el redactat alternatiu proposat pels
independentistes només va rebre el suport del propi SafontTria. Durant aquest punt, membres de Ciutadans-Partido de
la Ciudadanía van aixecar-se del lloc on seien entre el públic
mostrant uns cartells que criticaven aquells que no condemnen la violència -en referència a la CUP- malgrat que en
aquesta ocasió la formació independentista si que ho va fer.
Joan Salicrú
Periodista de “Mataró Ràdio”
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Acords de la sessió plenària del
13 de març de 2008
S’aprova inicialment el nou reglament d’ús
dels equipaments cívics
El Ple va donar llum verda al nou document que ha
de regular l’ús dels equipaments municipals de Participació Ciutadana malgrat que els tres grups de
l’oposició van criticar la forma d’actuar del Govern.
Finalment tots els grups, excepte la CUP que es va
abstenir, van donar suport a la proposta.

Els grups acorden nomenar el nou director
de TecnoCampusMataró per consens
El Govern i els altres grups municipals van acceptar la proposta del PPC de nomenar per consens el
nou màxim responsable tècnic del projecte TecnoCampusMataró després que l’actual director, Ricard
Bonastre, hagi causat baixa del projecte. Bonastre
ostentava aquesta responsabilitat des de feia un any i
mig substituint Jordi Marín.

El Centre de les dones, al carrer de Gibraltar
En el Ple es va fer també l’aprovació definitiva de
l’estudi de detall de l’immoble número 3-13 del carrer
de Gibraltar. D’aquest espai en sorgiran una dotzena
de pisos protegits i a la planta baixa i primera planta
s’hi instal·larà el Centre d’informació i recursos per
a les dones, ubicat de forma provisional al carrer de
Blai Parera a Rocafonda. Aquest punt es va aprovar
amb els vots favorables de tots els grups municipals
menys el de la CUP.

Mataró promou l’ús de fusta certificada
En el número 19 de l’ordre del dia es va aprovar
per unanimitat una proposta del Govern respecte la
promoció de l’ús i l’adquisició de fusta certificada a
l’Administració local. L’Ajuntament, en el marc dels
objectius de l’Agenda 21, vol promoure l’adquisició
de fusta certificada per a la seva utilització en les
obres municipals, tasques de manteniment i oficines.

mésmataró

Mataró ofereix cada any més activitats
i espais per poder fer esport

© SERGIO RUIZ

La 53a edició de la Nit de l’Esport, que se celebrarà el 4 d’abril al Poliesportiu
Municipal Teresa Maria Roca, ret homenatge a tot l’esport de la ciutat i a més
donarà a conèixer el millor esportista de l’any 2007, entre d’altres premis.

La Nit de l’Esport de 2007 va inaugurar el Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca.

E

l 4 d’abril, el Poliesportiu Municipal Teresa Maria
Roca acollirà, per segona vegada, la Nit de l’Esport.
En aquest esdeveniment es reuneixen des de fa més
de 50 anys els esportistes mataronins i gent de l’àmbit amb
l’objectiu de retre un homenatge als esportistes més destacats de l’any anterior i alhora a tot l’esport de la ciutat. Al
llarg de la celebració, que començarà a les 21 h, es lliuraran
més de 40 premis, entre trofeus i diplomes, que es repartiran entre esportistes, equips, escoles, periodistes, àrbitres,
tècnics i entitats, a més de les mencions especials. El trofeu
és una obra original de l’artista mataroní Perecoll. Enguany
hi ha 41 esportistes nominats de les categories masculines

i femenines d’infantil, cadet, juvenil i sènior. Pel que fa als
equips nominats, són de diferents disciplines i categories, una
mostra que la ciutat disposa d’un ventall ampli d’esports per a
totes les franges d’edat. També hi ha un guardó per a l’entitat
que ha destacat més en la seva promoció vers l’esport, per a
l’escola de primària o secundària amb un percentatge més alt
de participació als Jocs Escolars, per a la millor tasca periodística en pro de l’esport mataroní i un premi a l’arbitratge.
Però el guardó més esperat de la nit és el del millor esportista -masculí o femení- del 2007. En aquest cas es premia
una persona que ha destacat esportivament més enllà de les
fronteres locals.
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ESPORTISTES NOMINATS. NIT DE L’ESPORT 2008

INFANTIL MASCULÍ (1993-1994)					 JUVENIL MASCULÍ (1989-1990)				
Miró Molins, Andreu
CE Dr. Bike Racing Team Cic
Baker Iguaz, Ricard
GA Lluïsos Mataró
Atletisme
CA Laietània
At
Peral Parent, Xavier
CN Mataró
Tennis Taula 		 Soler Gaspa, Oriol
CN Mataró
Wa
Llevot Gay, Aitor
CA Laietània
Atletisme
		 Codina Pica, Àlex
Lloret Gómez, Mario
CN Mataró
Wa
Tebar Pijma, Gabriel
CN Mataró
Waterpolo			
Puig Vila, Gerard
CA Laietània
At
Palomino Pérez, Sergi
CN Mataró
Waterpolo			
Cantó Gargallo, Pol
CN Mataró
Natació				
					
			
JUVENIL FEMENÍ (1989-1990)					
INFANTIL FEMENÍ (1993-1994)					
González Campos, Raquel AA Catalunya
At
Mironescu Ianco, Cristiana Club Gimnàstic Mataró Gimnàstica			
CN Mataró
Na
Roca Fornells, Adriana
CN Mataró
Natació			 Cantó Gargallo, Berta
Torrejon Moya, Marta
RCD Espanyol
Fu
Abad Armendares, Marina UE Mataró
Bàsquet			
Club Gimnàstic Mataró Gi
Rodríguez Aliberas, Clara
CN Mataró
Natació			 Escolar Ela, Thais
Gómez Fuertes, Lídia
Club Gimnàstic Mataró Gi
Bach Pascual, Marta
CN Mataró
Waterpolo			
Sancho Aymerich, Roser
CN Mataró
Waterpolo			
							 					
SÈNIOR MASCULÍ (1988 I ANTERIORS)					
CADET MASCULÍ (1991-1992)					
Sanchez Campos, Francesc CN Mataró
Wa
Terán Beres, Andreas
Club Ciclista Iluro
Ciclisme			
Gómez Fuertes, Javier
Club Gimnàstic Mataró Gi
Roca Prats, Oriol
CA Laietània
Atletisme			
Torrejon Moya, Marc
RCD Espanyol
Fu
Muñoz Balcells, Bernat
El Tot CJH Mataró
Handbol			
Hernández Gispert, Jessed ACE
Cu
Solé Morgado, Jaume
Joventut de Badalona Bàsquet			
Moreno Rodríguez, Toni
CD Tonbal
Ta
Álvarez Marín, Toni
CN Mataró
Natació
				
			
SÈNIOR FEMENÍ (1988 I ANTERIORS)					
CADET FEMENÍ (1991-1992)		
Dvorak Khasanova, Gàlia
CN Mataró
Te
Remacha Corbalan, Clara
CA Laietània
Atletisme			
Martínez Prat, Núria
Dínamo de Moscú
Bà
Indurain Blasco, Bea
CA Laietània
Atletisme			
Martínez Corral, Elena
CN Mataró
Na
Gibson Byrne, Ciara
CN Mataró
Waterpolo			
Fernández, Amaranta
Murcia 2002
Vo
Lloret Gómez, Helena
CN Mataró
Waterpolo			
Llavero Pardo, Judith
CA Laietània
At
Serras Robert, Marta
CN Mataró
Natació				
				

La Nit de l’Esport és una festa per celebrar que l’esport
implica educació, integració, cohesió social, salut i benestar.
L’esport forma part de la vida de molts ciutadans. És, a més,
una eina essencial per a la millora de la qualitat de vida així
com de l’aprenentatge d’uns valors cabdals per al desenvolupament de la societat.

par els acords del Pacte pel Futbol i del Pla de manteniment
i inversions 2007-2011; potenciar l’esport nàutic, elaborar un
pla d’esponsorització de l’esport o crear nous espais per a
l’esport de lleure i salut amb l’objectiu de fomentar la pràctica de l’esport i implicar-hi seguidors de totes les edats i de
diferents col·lectius.

En aquest camí de millorar la qualitat de vida de la població,
l’Acord de Govern de l’Ajuntament per al mandat 2007-2011
i el Programa d’Actuació Municipal 2008 (PAM) aposten
per treballar tant amb les persones com en la construcció i
millora d’equipaments esportius.

Obres en marxa, equipaments nous

L’esport i les persones

Enguany, s’han iniciat les obres de construcció del poliesportiu del carrer d’Euskadi. Aquest equipament, que permetrà la pràctica de diferents esports a la vegada, tindrà un
pavelló triple i una sala esportiva. Les obres van començar al
febrer i està previst que tinguin una durada de 18 mesos.

Pel que fa a les persones, el Patronat Municipal d’Esports
(PME) estableix com a principals eixos: el potenciar l’esport
base amb la creació d’escoles d’iniciació esportiva; iniciar un
programa de formació continuada; creació de clubs esportius
amb les entitats que treballen amb discapacitats; desenvolu-

Al costat del Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca,
que es va inaugurar fa un any, hi ha un aparcament públic
que disposarà, a la seva coberta, d’un camp de futbol-7
de gespa artificial. També està previst, en el mateix espai
esportiu, una zona annexa de futbol A3 de gespa artificial.
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EQUIPS NOMINATS			

CN Mataró
					
					
tletisme			
CATEGORIA CADET
atació			
utbol			 Escola Cor de Maria
imnàstica			
imnàstica			
Unió Esportiva Mataró

					
CATEGORIA JUVENIL
					
aterpolo			
CN Mataró
imnàstica			
utbol		
CN Mataró
ursa muntanya		
aekwondo			
CATEGORIA SÈNIOR

					 Club Hoquei Mataró
ennis taula			
àsquet			
CN Mataró
atació			
oleibol			
Solaris Racing Team
tletisme			

Bàsquet (masculí)		
Handbol (masculí)		
Tennis Taula (masculí)

Orientació (femení)
Bàsquet (femení)

Waterpolo (masculí)
Waterpolo (femení)

Hoquei patins (femení)
Natació (femení)
Vela classe creuer
(masculí)		

		

L’Estadi Municipal d’Atletisme està en obres per incorporar dos carrils més de competició, construir un carril per
als corredors de fons, un carril de gespa artificial i nous
vestidors. Mentre duren els treballs, els 1.500 usuaris de
l’espai s’han traslladat a d’altres equipaments de Mataró i
la comarca. El 2007, el Camp Municipal de Futbol de Can
Xalant s’ha pavimentat amb gespa artificial. Amb aquest
ja són tres els camps que canvien el sauló per la gespa, els
altres dos són: Camp Municipal d’Esports i un dels de la
Zona Esportiva Municipal de Cerdanyola. Està previst que
aquest any s’hi afegeixi el Camp Municipal de Rocafonda.
La pista poliesportiva que s’està edificant a la coberta d’un
dels immobles que s’han començat a La Llàntia serà un nou
equipament.
Pel que fa a la millora i manteniment dels equipaments,
el PME aplica cada any un pla d’acció al que també s’hi
ha d’afegir els compromisos del Pacte pel Futbol, que
estableix la millora de les instal·lacions i la promoció de
l’activitat dels clubs.

© MARGA CRUZ

				
CATEGORIA INFANTIL
clisme-trial			
tletisme			
Unió Esportiva Mataró
aterpolo			
aterpolo
El Tot CJH
tletisme			

Els Jocs Escolars se celebren cada curs.

Pràctica esportiva per a tots i a tot arreu
El PME treballa l’esport des de la base amb els escolars,
fins a la competició amb els clubs federats. Per tal d’iniciar
i treballar l’esport amb els més petits, cada any s’organitzen
els Jocs Escolars, les competicions d’esport de base entre les
escoles. El curs escolar 2006-2007 hi van participar 1.646
alumnes pertanyents a 17 escoles públiques, 12 de concertades, 9 entitats i 3 equips comarcals. Dels participants, un
67,87% van ser nois i un 32,13% noies. Els alumnes van practicar: atletisme, cros, natació, curses d’orientació, escacs,
bàsquet, futbol sala, handbol, poliesportiu i voleibol. Per al
curs actual, com a novetat, s’hi ha afegit l’hoquei gespa.
L’esport de lleure i de promoció de la salut es pot practicar
als parcs i espais lliures de la ciutat que disposen de circuits
i exercicis indicats. També s’organitzen actes participatius
com Les Santes esportives o la Mitja Marató. Mataró també
compta amb la Piscina Municipal i el Centre Municipal
d’Esports El Sorrall.
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Afectacions al trànsit amb motiu de la reforma del clavegueram als carrers
de la Confraria de Sant Elm, de Cristòfor Colom i de Floridablanca
Dimarts 25 de març, van començar les obres de reforma del clavegueram als carrers de la Confraria de Sant
Elm, de Cristòfor Colom i de Floridablanca. Aquests treballs, que duu a terme l’empresa Aigües de Mataró, SA
tenen una durada prevista de 5 mesos i es duran a terme en tres fases:
CAMÍ

RAL

FASE 1. Durada prevista: 1 mes i mig

OAN

TP

JOR

DI J

SAN

A
NC
LA
AB

M

RID

COLO

ERE

ÒFOR

darà tallat al trànsit a la cruïlla amb el carrer de
Cristòfor Colom.

FLO

CRIST

CONFRARIA DE SANT
ELM

El tram del carrer de la Confraria de Sant Elm que-

El tram de l’avinguda del Maresme comprès entre els
carrers de Floridablanca i Jordi Joan quedarà tallat

AV. DEL MARESME

al trànsit durant 2 setmanes aproximadament.

CAMÍ

RAL

FASE 2. Durada prevista: 2 mesos

OAN

TP

JOR

DI J

SAN

A
NC
LA
AB

entre els carrers de Floridablanca i de la Confraria
de Sant Elm.

RID

M

FLO

COLO

ERE

ÒFOR

CONFRARIA DE SANT
ELM

El carrer de Cristòfor Colom quedarà tallat al trànsit
CRIST

Els carrers de la Confraria de Sant Elm, de Cristòfor
Colom i de Josep Castellà quedaran sense sortida

AV. DEL MARESME

quan s’afecti a les cruïlles.

CAMÍ

RAL

FASE 3. Durada prevista: 1 mes i mig

OAN
JOR
DI J

TP
SAN

CA
AB
LA
N
RID

M

els carrer de Cristòfor Colom i el camí Ral quedarà
tallat al trànsit.
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CONFRARIA DE SANT
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El tram del carrer de Floridablanca comprès entre
CRIST

AV. DEL MARESME

Disculpeu les molèsties
Per a més informació: Telèfon d’atenció ciutadana 010* | www.mataro.cat
*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 fora de Mataró: 0,31 euros cada minut o fracció, més IVA.
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“Tots els nens haurien de disposar
de bona formació esportiva inicial”
Josep Tuneu porta molts anys vinculat a l’esport de la ciutat i més
concretament als Jocs Escolars, competicions individuals i per equips, en què
els nenes i nenes de Mataró entren en contacte amb l’esport des de l’escola.
Què destacaria dels Jocs Escolars de Mataró?
“Les cares de felicitat dels participants, l’actitud educadora d’àrbitres i jutges, la dedicació d’AMPAS, mestres, professors i monitors, l’obstinació dels membres
de la comissió d’esport i escola en fer propostes atractives, la professionalitat i eficàcia dels treballadors
del Patronat Municipal d’Esports i el compromís del
Govern municipal en la promoció de l’esport escolar.”

Es poden formar bons esportistes des de l’escola?

© MARGA CRUZ

“Tots els nens i nenes de Mataró, sense cap tipus d’exclusió,
haurien de disposar d’una excel·lent formació esportiva
inicial. A on i com l’han d’obtenir, és un tema per resoldre. Actualment és a través dels clubs i les federacions
que alguns mataronins arriben a situacions considerades
d’èxit esportiu.”

Quins valors aporta al nen la pràctica de l’esport ?
“Des de la perspectiva física, l’habilitat i la capacitat; des
de la intel·lectual, l’anàlisi i la resolució; des de la social,
el coneixement, la cooperació i la solidaritat i des de
l’emocional, l’esperit de superació, la gestió de l’èxit o el
fracàs i la satisfacció.”

Què cal millorar dels Jocs Escolars?
“La gestió que es fa dels Jocs des del Patronat Municipal
d’Esports és molt eficient. Hi ha escoles que ho tenen molt
ben organitzat i poden presentar molts esportistes i equips,
però altres centres no tenen aquesta capacitat. Algun club
entén que la millor manera de promocionar el seu esport
és col·laborar amb les escoles i els Jocs Escolars. Hi ha
competicions amb una participació important i interessant
i altres que no. És aquí on hauríem de millorar. També
seria interessant que els escolars utilitzessin més sovint les
millors instal·lacions.”

JOSEP TUNEU
Exerceix actualment com a professor d’Educació
Física de l’IES Thos i Codina. Porta molts anys vinculat a l’esport mataroní, en l’àmbit de l’ensenyament
i concretament en els Jocs Escolars. A més, ha
format part del Consell Plenari del Patronat
Municipal d’Esports i de la Comissió d’Esport i
Escola del mateix.
Els Jocs Escolars reuneixen clubs, centres escolars i Patronat Municipal d’Esports en un treball conjunt per posar en forma de competició
les qualitats tècniques o humanes adquirides a
través dels programes d’educació física de les
escoles. Uns 1.500 nens i nenes participen en
les competicions per equips i individuals.
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La Policia Local fa educació viària a
través d’un circuit de bicicletes
Més d’un miler d’estudiants de primària
participaran en aquesta activitat.

L’activitat, que es fa a la passarel·la firal del Nou Parc Central,
té tres parts. En primer lloc, els alumnes reforcen els coneixements adquirits a classe amb un taller teòric on s’explica la
importància dels elements de seguretat d’una bicicleta: els
frens, els pneumàtics, el casc i la utilització de llums i reflectants. En segon lloc, i a sobre de les respectives bicicletes, els
nens i nenes han de demostrar les seves habilitats de conducció
a través de proves de frenada, equilibri i circulació en zigazaga. Per últim, els alumnes entren en un circuit que simula
l’entramat de carrers d’una ciutat. Aquesta simulació inclou
tots els elements del trànsit d’una ciutat com són els semàfors,
els passos de vianants i altres senyals de circulació. És en
aquest circuit on els alumnes demostren que són conductors
responsables i segurs. Els alumnes que participen en aquesta
activitat reben el “Carnet del bon i de la bona ciclista”.

1

2
1. El circuit que s’instal·la al Nou Parc Central disposa de tots els elements 		
necessaris per simular l’entramat de carrrers d’una ciutat.
2. La Unitat d’Educació Viària, Prevenció i Civisme de la Policia Local
organitza activitats pensades per a alumnes de totes les edats.
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Una de les activitats d’aquest programa és el “Taller i circuit de
la bicicleta” que, aquest curs, es portarà a terme des del 27 de
març fins al 30 d’abril. Es preveu que hi participin 1.045 alumnes de cinquè de primària de 25 Centres d’Educació Infantil i
Primària (CEIP) de Mataró. L’any passat hi van participar 890
alumnes de 24 escoles.

© UNITAT D’EDUCACIÓ VIÀRIA, PREVENCIÓ I CIVISME

L

a Unitat d’Educació Viària, Prevenció i Civisme de la
Policia Local de Mataró organitza cada any un seguit
d’activitats perquè els nens i nenes de la ciutat adquireixin nocions de civisme, convivència i aprenguin les normes
bàsiques per aconseguir una mobilitat segura i sostenible. Els
centres educatius imparteixen aquests coneixements a les aules
i després els aspectes teòrics es reforcen amb el programa
d’educació vial, prevenció i civisme de l’Ajuntament. La Policia Local, el Parc de Mataró dels Bombers de la Generalitat,
els Mossos d’Esquadra, Mataró Bus i l’Hospital de Mataró fan
possible aquest programa que compta amb activitats dirigides
a diferents franges d’edat. El curs passat, 9.053 alumnes de 35
centres educatius van participar en les activitats del programa
d’educació vial, prevenció i civisme de l’Ajuntament.

mésmataró

CULTURA

Sant Jordi impulsa la literatura local
i catalana amb tot tipus d’actes

© CONXI DURO

L’escriptora Maria Mercè Roca protagonitzarà l’acte institucional de Sant Jordi, la
conferència “Fabular, una arma contra la solitud”, que es farà el 24 d’abril a les
20 h, al Saló de Sessions de l’Ajuntament.

Les Diableses i el Drac de Mataró són els protagonistes de la Fogonada, un dels actes del programa de Sant Jordi.

A

banda de les parades de llibres i roses que omplen
els carrers de tot Catalunya, la diada de Sant Jordi se
celebrarà a Mataró amb una jornada de portes obertes,
de les 10 a les 18 h, a l’Ajuntament. L’equip humà i tècnic
de Mataró Ràdio es traslladarà a la plaça de Santa Anna des
d’on farà una programació especial que comptarà amb la participació del Col·lectiu de Músics del Maresme i la lectura de
fragments de l’obra “La plaça del diamant”, en l’any que es
commemora el centenari del naixement de Mercè Rodoreda. A
banda de la plaça de Santa Anna, que des del 19 d’abril comptarà amb la senyera de Catalunya de forma permanent, la plaça
de Santa Maria també serà un punt neuràlgic de la programació
per posar així l’accent en la celebració del Mil·lenari de Santa
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Maria. En aquest indret, que es convertirà en un lloc festiu, es
farà, el 19 d’abril, una ballada de sardanes i un concert d’orgue.
El mateix dia 23 d’abril, la Trobada de Gegants, l’actuació castellera dels Capgrossos, la Fogonada i el Ball de Sant Jordi es
faran davant de la Basílica de Santa Maria.
Una de les novetats d’enguany és la iniciativa “El so dels
poemes”, un conjunt d’actes organitzats per la Biblioteca
Pública Pompeu Fabra i Comerç Mataró Centre que es portaran
a terme al voltant de la diada de Sant Jordi, a diferents indrets
de la ciutat, per donar a conèixer poetes locals i potenciar la
poesia com a gènere. El programa complet d’enguany es pot
consultar a www.cultura.mataro.cat/santjordi.

mésmataró
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Totes les exposicions són gratuïtes. www.cultura.mataro.cat
Museu de Mataró

Ca l’Arenas.
Centre d’art del Museu de Mataró

El Carreró, 17.

Els Desastres de la Guerra de Goya. 200 anys de la
Guerra del Francès

Carrer d’Argentona, 64.

Fins al 18 de maig
Mostra de la sèrie de gravats dels Desastres de la Guerra
de Goya pertanyents al fons del Museu de Mataró. Amb
motiu dels 200 anys de la Guerra del Francès.

Exposició de la col·lecció
Tràveling Circular

Sales d’exposicions de Can Palauet

Fins al 6 de juliol

Fins al 14 de setembre

Menjador
Jaume i Jordi Arenas. Les illes i el mar

Carrer d’en Palau, 32.

Sala 1
Viatjant pel Mar

Intensities. Inconformisme, incorrecció i rebel·lió
entre art i escena musical

Fins al 4 de maig

Del 4 d’abril a l’11 de maig
Inauguració el divendres 4, a les 20 h
Exposició itinerant produïda per l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona i comissariada per David
G. Torres, que consta d’una selecció de peces musicals i
videogràfiques de nombrosos autors, evidenciant la confluència i col·laboració entre músics i artistes.

Sala 2/ La Finestra
Gemma Pont
Fins al 20 d’abril

Sala 2
Maria Cusachs

Del 25 d’abril al 25 de maig
Inauguració el divendres 25, a les 20 h
Exposició de fotografies de l’artista Maria Cusachs
(Mataró, 1964), dins el cicle “Roda el món. El viatge”
per la temporada 2007-2008.

Espai f
Carrer Nou, 11.

La Galeria
Diseccions oníriques

Obrint espais, creant un saló

De l’11 d’abril al 18 de maig
Inauguració el divendres 11, a les 20 h
Projecte a càrrec del col·lectiu Les Salonnières (projecte
resident a Can Xalant. Centre de creació i pensament
contemporani de Mataró).
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DIJOUS 3 a les 21.30 h
Joe Strummer: vida y muerte de un cantante
(preestrena)
Joe Strummer: The future is unwritten, de Julien Temple
(Irlanda-Anglaterra, 2007). VOSE, 123 minuts

DIJOUS 10 a les 21.30 h
La edad de la ignorancia (preestrena)
L’Âge des ténèbres, de Denys Arcand (Canadà, 2007).
VOSE, 104 minuts

Del 25 d’abril al 25 de maig
Inauguració el divendres 25, a les 20 h
Projecte d’exposició col·lectiva dels artistes Verónica
Aguilera, Maria Cosmes, Maria Cusachs i Núria Güell en
un format portàtil i itinerant.
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DIJOUS 24 a les 21.30 h
WWW: What a Wonderful World
WWW: What a Wonderful World, de Faouzi Bensaïdi
(França-Marroc-Alemanya, 2006). VOSE, 99 min

DIUMENGE 27 a les 19 h
En un mundo libre
It’s a free World, de Ken Loach (Regne Unit-Itàlia-Alemanya-Espanya, 2007). VOSE, 98 minuts

DIUMENGE 13 a les 19 h
Bucarest, la memòria perduda
Bucarest, la memòria perduda, d’Albert Solé (Espanya,
2008). VOC, 80 minuts

DIJOUS 17 a les 21.30 h
Japón
Japón (Mèxic-Alemanya-Holanda-Espanya, 2002).
VO, 130 minuts

Preu: 5,50 euros / estudiants, carnet blau i carnet de la xarxa de
biblioteques de la Diputació de Barcelona: 5 euros. Programació
de les pel·lícules VO adherida a cinemes Verdi. Podeu adquirir
l’abonament per al cicle dels dijous a la taquilla del Teatre Monumental o al PMC. El preu és de 35 euros i val per a 10 entrades.
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Esport per a tothom a Mataró

L

Els regidors socialistes tenim doncs un objectiu, esport
per a tothom. Una manera de treballar: buscar acords amb
els clubs i recolzar la feina de les entitats i dels i les esportistes. I tenim unes prioritats ben clares: l’esport de base
federat, l’esport escolar, l’esport de lleure, l’esport per a la
gent gran, l’esport adaptat a qualsevol grau de capacitat i
les instal·lacions esportives. Estem parlant de programes i
d’instal·lacions.

© PSC

’esport és una oportunitat i tothom ha de poder
gaudir d’aquesta oportunitat i en les millors condicions. Aquesta és la premissa que marca el dia a dia
de la política esportiva de la ciutat.

Camp de Futbol de Can Xalant, al Polígon de Pla d’En Boet, va estrenar el camp d’herba fa
uns mesos.

L’esport per a tothom és l’esport democràtic i popular. On
només calen les ganes per fer esport i tenir les possibilitats
per practicar. I la feina de l’Ajuntament és incentivar les
ganes i garantir les possibilitats.

© PSC

Les instal·lacions són la pedra angular del mandat. I
el compromís del govern és posar al dia les existents amb
les plans de millora i crear-ne les noves necessàries. Per
això hem augmentat els recursos destinats a les inversions
en instal·lacions esportives. I les actuacions previstes per
al 2008 en són un molt bon exemple: la remodelació de
l’Estadi d’atletisme (que, com ha dit l’Alcalde Joan Antoni
Baron -www.baron.cat- “ha de permetre competicions
d’àmbit internacional”); el nou pavelló del carrer Euskadi,
el nou camp de futbol7 de Cirera; la gespa al camp de Rocafonda, el nou camp d’hoquei herba, i la nova pista polisportiva de La Llàntia.
L’Estadi d’Atletisme, que ara és en obres, acull quasi 1.500 atletes a la setmana.

Ivan Pera
Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Mataró

© PSC

Perquè la ciutat ha de ser espai d’oportunitats i de qualitat
de vida. I per tant, un espai per a l’esport.

El Poliesportiu Municipal Teresa M. Roca és en funcionament des de fa més d’un any .
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El TecnoCampus no sap retenir
els seus directors

© CiU

i aquí no ha passat res, tirem endavant i peti com peti; o bé
aprofitem l’oportunitat que aquest fet ens brinda per revisar
les bases del projecte i tornar a començar. És evident que
l’obra ja està en marxa però el disseny dels continguts deixa
tot el marge per actuar.

J

a fa uns dies que ens va arribar que el director de
TecnoCampus, el Sr. Ricard Bonastre, ens deixava.
Malauradament, una vegada més, ha corregut més la
informació que qui l’havia de donar.
Per la meva experiència, això és sempre així i per tant he
de reclamar una vegada més que ens despertem. El món va
molt de pressa i aquest govern continua el seu “xup-xup”
endormiscat. Crec que els companys regidors de l’oposició
ens mereixem més transparència i celeritat però, també, els
esdeveniments cada dia requereixen estar més despert.
Val a dir que el fet que un treballador plegui és una situació absolutament normal en l’empresa privada. Sorprendria poc si no fos perquè ell és l’eix sobre el que ha pivotat
tota l’estratègia, des de fa un parell d’anys, que és quan ha
pres el cos actual, i per això es pot dir que el projecte és a
la seva mida.
La sorpresa ve quan no estem davant de “la privada” sinó
d’un projecte públic de primera magnitud econòmica que,
ara, queda orfe de qui li ha donat forma. Dic primera magnitud per la inversió que hi aporta Mataró, en solitari, i que
haurà de tirar endavant sense ”l’arquitecte” que n’ha fet els
plànols i que ens ha dit que tot el projecte s’aguanta, que es
pot pagar, que vindran moltes empreses...
Tot això, ara exigeix un punt d’inflexió i obligarà els responsables a moure’s. Es poden fer dues coses, buscar un recanvi
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Tampoc és bo, i ja ho dèiem des de fa molt temps (quan
se’l va nomenar), que una persona assumeixi tants càrrecs
perquè difícilment ho pot fer tot bé, ni que se li pagui proporcionalment, ni és bo que no tingui dins l’organigrama
cap contrapès per contrastar tota l’estratègia. És a dir, com
que tindrem tantes carreres i tants alumnes, ens podem
gastar tant i tant i arribarem a tan lluny...
Ja fa temps que vaig dir “TecnoCampus Sí, Temples faraònics
No” i que hi ha moltes coses que s’han fet malament, com
la contractació indefinida de l’ex-presidenta i ex-regidora
socialista Pilar González, però som on som i... ara què?
Des de CIU hem fet un prec demanant auditar externament
totes les bases del projecte sobre les quals, torno a repetir, els mataronins, tots sols, farem la major inversió de la
història i, a partir de què tinguem les coses clares, estem
disposats a actuar en col·laboració amb el govern per ajudar
a tirar endavant un projecte ambiciós però realista, tocant
de peus a terra i treballant amb la humilitat que la situació
requereix. Això, no vol dir no tenir orgull, però crec que
primer cal demostrar que sabem fer les coses i que, fins ara,
encara no hem demostrat res.
Crec que, en aquest tema, no se’ns pot demanar més compromís que el que sempre hem assumit, ni més bona disposició que la que estem mostrant.

Trobareu la meva intervenció sobre aquest tema al Ple de
març a ciumataro.cat i youtube.com/ciumataro

Joan Mora i Bosch
President del Grup Municipal de Convergència i Unió
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Redefinició de Mataró

ataró, com la majoria de ciutats de les seves característiques, ha patit una transformació indiscutible
en els darrers vint-i-cinc anys, amb canvis més
intensos que en cap altre període de la seva història.

Aquesta transformació social i econòmica té com una de les
causes fonamentals l’efecte de la globalització, que ha suposat una desindustrialització molt important en una ciutat com
la nostra de gran tradició manufacturera. Davant aquesta
situació, les ciutats no tenien altra opció que reflexionar
sobre quines eren les noves funcions que havien de tenir en
aquest pas de l’era industrial a la de la informació. Sobre
quin era el seu paper en aquest nou món globalitzat i interconnectat.
Ara les ciutats són lliures per competir entre elles de forma
oberta per atraure inversions i activitats que, dins alguns
límits, poden deslocalitzar-se. Aquesta llibertat té un gran
aspecte positiu, que permet a les ciutats adaptar la seva
imatge per desenvolupar activitats noves que la situïn en el
mapa global. Podem dissenyar una estratègia que ens faci
ser un centre cultural potent, desenvolupar nous sectors
econòmics, organitzar esdeveniments rellevants a nivell
internacional, convertir-nos en una ciutat innovadora centre
de coneixement, etc. Amb un esforç inversor públic i privat
la nostra ciutat té capacitat per transformar-se i agafar un
impuls a nivell global que ens situï entre les ciutats capdavanteres.
L’estratègia, en el cas de Mataró, passa per treballar en
quatre grans eixos:

1. La definició del model de ciutat. El futur és urbà i les ciutats són els nous escenaris socials, econòmics i polítics. I una
ciutat com la nostra, en la segona corona metropolitana pot,
amb pocs recursos però amb una estratègia adequada, innovadora i eficaç, convertir-se en un nòdul important d’activitat
i creativitat. Necessitem un urbanisme radicalment diferent
al que han fet els socialistes en els anys anteriors, que abandoni la seva preocupació obsessiva per l’ordenació del territori i l’habitatge en favor d’aproximacions transdisciplinars
més centrades en l’aspecte social.
2. L’impuls com a ciutat global, detectant nous sectors econòmics estratègics pels que apostar.
És imprescindible detectar aquells elements que ens diferenciïn. Hem de saber què fer amb ells, com millorar-los i com
serem capaços des de l’administració local de vendre’ls. En
el cas de Mataró és evident que comptem amb un element
natural, que ens ve donat, el mar. Tenir el recurs d’un front
marítim com el nostre és d’un valor incalculable, i és ineludible elaborar un projecte de desenvolupament del Port que
generi una nova indústria nàutica.
3. Polítiques socials que ens permetin tenir una ciutat diversa,
segura, tolerant, cohesionada, sostenible i amb serveis a
l’abast de tothom. Una ciutat integradora des del respecte
a la pluralitat i la gestió prudent dels recursos, més humana.
Una ciutat més culta i humana. Més oberta i global. Millorar
l’estructura social, racionalitzar la despesa i millorar el nivell
de formació i el coneixement.
4. Revisar i reformar el paper de l’administració local.
L’Ajuntament no pot ser el problema, com és ara, ni tampoc
l’única solució. Però sí ha de contribuir a crear els elements
necessaris que facin possible el canvi i la transformació. Fer
més àgil i menys costosa l’estructura municipal, eliminació
dels mitjans públics de comunicació, més transparència en la
gestió, reforma dels organismes autònoms i de les empreses
municipals, i un govern que doni més confiança basada en un
model consensuat de ciutat.
Pau Mojedano Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC
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Si les dones guanyem,
guanya tothom
El compromís per la igualtat real entre homes
i dones també ha de formar part de l’acció
municipal.

Que les dones treballem dins i fora de casa, és una obvietat. Que dins de casa hi dediquem tres vegades més temps
perquè funcioni la família que alguns homes (tot i que en
molts casos és el cent per cent més del que dedica l’home)
també és sabut. Alguns poden pensar que el que cal fer és
que les dones ens quedem a casa i tot aniria millor. Doncs
no. La dedicació a la família no és cosa només nostra, també
és cosa d’homes. Que la reducció de jornada no és cosa
només nostra, també és cosa d’homes.

© ICV-EUiA

Una afirmació tan concreta com la que titula aquest article
requereix d’arguments que l’expliquin. Però potser només cal
fitxar-nos en la vida quotidiana per trobar-ne d’arguments.

8 de març amb la Vocalia de Dones de l’AV de Rocafonda-Esperança-Ciutat Jardí.

Visibles en la producció cultural, en l’educativa, en la
filosòfica, en l’econòmica, en la política, de la vida quotidiana... Visibilitat per a 49,74% de persones que vivim a
Mataró. En aquesta tasca té molt a veure el llenguatge. Com
som presents el gènere femení en les converses, en els articles de diari, en la ràdio. No volem ser notícia només quan
ens maten. Com i on expliquem nosaltres mateixes la nostra
quotidianitat, la nostra feina, els nostres sentiments, el que
volem viure. La visibilitat d’allò que fem les dones és un
actiu que no pot perdre la nostra societat.
Així mateix, els serveis públics han de donar resposta adequada a les necessitats de les famílies en uns moments de
feminització de l’atur, major esperança de vida, malalties
psicosocials, dificultats d’accés a l’habitatge… L’acció
pública municipal ha de visibilitzar en els seus pressupostos
els serveis adreçats a treballar en positiu aquesta realitat.
Una mostra palpable de la creativitat i compromís de les
dones de Mataró
Valorem molt positivament la tasca que els moviments veïnals estan fent a través de les seves vocalies de dones en
la creació d’espais de relació i d’aprenentatge. Un símp28
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La visibilitat d’allò que fem les dones és un actiu que no pot
obviar la nostra societat

Samira, Lupe, Anna, Quiteria i Carme. Dones de l’Esquerra Verda.

toma que les dones sentim la nostra realitat més propera, el
barri, com a espai a transformar. Que les relacions es donen
en la quotidianitat on les vides, el veïnatge, ens ajuda a
entendre’ns, a compartir i aprendre les unes de les altres.
Les activitats a la nostra ciutat al voltant de la celebració
enguany del 8 de març són una mostra palpable de la creativitat i compromís de les dones de Mataró.

Guadalupe Ramírez Vargas
Representant d’ICV-EUiA al
Consell Municipal d’Igualtat d’Oportunitats
La Riera 48, 2n pis -08301 Mataró. Tel. 937582104 – icv-euia@ajmataro.cat

Espai Valerià Pujol. Carrer de Sant Joaquim 30 – 08302 Mataró. Tel. 937997727

mataro@iniciativa.cat www.iniciativa.cat/mataro

euiamataro@gmail.com www.euiamataro.blogspot.com
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9M – Una possible lectura
nats amb aquests de les eleccions generals ens obliguen a fer
una reflexió a fons...

© MARGA CRUZ

I probablement tota aquesta argumentació reflexi una part
important de la realitat.

L

es eleccions espanyoles no ens han anat bé. Hem patit
un clar descens electoral, molt per sota de les expectatives que hi teníem dipositades.

Sabíem que els vuit escons que va aconseguir la llista d’ERC
fa quatre anys eren molt difícils de revalidar... la conjuntura
no és la mateixa que llavors.
Podríem dir que no hem reeixit en la lluita contra la bipolarització, ni contra la crida al vot útil del PSC.
O que no hem sabut mobilitzar suficientment els nostres
electors i hem rebut les conseqüències d’un abstencionisme
que no es va produir fa quatre anys.
Podríem dir que el procés estatutari, el fet d’ignorar la voluntat del Parlament de Catalunya i el seu fracàs final, ha deixat
la societat del nostre país fatigada, i el catalanisme polític,
que creia en aquest procés com una de les darreres oportunitats de construir una convivència diferent, bilateral, entre
Catalunya i Espanya, en un estat de profunda desorientació
que ha acabat en desmobilització.
Podríem fins i tot preguntar-nos on són els conciutadans
amb els que vàrem compartir el carrer en la manifestació pel
“Dret a decidir”...

Però honestament, preferim dir que continuem creient i continuarem defensant el nostre projecte polític, amb la mateixa
fe, conscients que la impaciència per arribar als objectius
finals que, legítimament, ens proposem, pot fer creure que
l’ús de dreceres ens hi acosta amb més facilitat. Sovint, però,
ja es veu, succeeix ben bé al contrari.
Que ens cal assumir sense complexos la nostra condició de
partit de govern, que treballa per un objectiu clar i concret,
de forma serena però implacable. Reforçant una nova imatge
de responsabilitat, de rigorositat, de calma, de seguretat, de
credibilitat.
Que no volem ser al Govern de Mataró per proclamar-hi
cada dia la independència. Hi volem ser, a l’igual que als
Consells Comarcals, a les Diputacions, als Parlaments i
al Govern, per millorar les condicions de vida de la gent,
combatre les desigualtats de tota mena, fer que l’economia
funcioni, la prosperitat s’estengui, l’equilibri territorial es
reforci, el medi ambient sigui saludable, l’accés a la cultura
i al coneixement es generalitzi i el país es modernitzi i sigui
identificat com a tal en el món.
Que hi volem ser perquè creiem que les polítiques socials
són claus per cohesionar una majoria nacional que garanteixi
l’exercici amb garanties del dret a decidir.
Ningú ha dit que el camí sigui fàcil... Ànims! Caure, perdre,
retrocedir, està permès... Però aixecar-se, sobreposar-se,
continuar avançant, és del tot obligatori.

Francesc Teixidó i Pont
Cap del Grup Municipal d’Esquerra

Podríem utilitzar fórmules clàssiques, com per exemple dir
que els mals resultats electorals de les municipals, combi29
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Un reglament curt de mires

E

l passat estiu la CUP va tenir coneixement que el
regidor de Participació pretenia aprovar per “via
d’urgència” un Reglament per a l’ús dels equipaments
cívics dependents de la seva àrea.
Després de consultar a les entitats veïnals, principals usuàries
de molts d’aquests equipaments, vam constatar que se’ns pretenia colar un reglament treballat d’esquenes al teixit associatiu de la nostra ciutat.
La nostra primera intervenció en la comissió municipal
creada per donar curs a aquest Reglament va ser demanar que
es retirés aquest document i es partís de zero; començar de
nou, d’una banda per l’embolic de documents (versions) creat
pel regidor de Participació i, en segona instància, perquè la
nostra incorporació representava un nou punt de vista, una
perspectiva diferent, de com cal gestionar el tema dels equipaments públics municipals.
Tot i les reticències dels membres de l’equip de govern (PSC,
ICV i ERC) i en menor mesura de CiU i PP, es va assumir la
necessitat de revisar tot el document.
Des del novembre de 2007 fins al mes de febrer de 2008 s’han
fet algunes modificacions que suavitzen el caràcter restrictiu
que es va marcar en el primer document. Tot i així, des de la
CUP mantenim les observacions crítiques que ja vàrem fer
en el seu dia.
Bàsicament, perquè aquest Reglament només tracta d’una
petita part dels equipaments municipals, però no del conjunt
ni dels criteris generals per fer-ne ús o disposar-ne, amb la
qual cosa es promou un regne de taifes i, implícitament, els
clientelismes. La resposta del regidor de Participació a aquesta
preocupació ha estat taxativa: “ara no toca parlar d’això”.
En conclusió, es parla molt de la transversalitat i de la participació, però estem on sempre: cada regidoria actua pel seu
compte i malgrat que aquesta proposta de reglament exposa
entre els seus objectius “regular l’ús dels equipaments i
fomentar la participació ciutadana” temem que pugui provocar, precisament, l’efecte contrari: controlar la participació i
limitar-ne l’ús.
30

El Consell de Ciutat sota control
El Consell de Ciutat, tot i ser un òrgan consultiu, està molt condicionat pels partits polítics i, especialment, pels membres del
govern que hi tenen protagonisme excessiu. Aquesta crítica la
vam traslladar a la reunió permanent del Consell de Ciutat, en
la qual el regidor de Participació va imposar l’ordre del dia del
plenari sense deixar opció a incorporar altres temes. I d’això
en diuen participació? Com a mesura de protesta els representants de la CUP als consells de participació no vam fer-nos
la foto de grup, publicada a la portada del “mésmataró” de
febrer, perquè no podem avalar el model participatiu teledirigit pel Sr. Carlos Fernández.

Juli Cuéllar
Representant de la CUP al Consell de Ciutat
www.cup.cat/mataro
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* 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
- Teatre Monumental. La Riera, 169. Tel. 93 798 54 60
Mossos d’Esquadra. Av. de Lluís Companys, 87. Tel. 088
Policia Local. Pl. de Granollers, 11. Tel. 092
		 - Museu de Mataró. El Carreró, 17. Tel. 93 758 24 01
Bombers. Pg. de Ramon Berenguer III, 42. Tel. 112
- Can Palauet. C. d’en Palau, 32-34. Tel. 93 758 21 01
Cos Nacional de Policia. Av. de la Gatassa, 15. Tel. 091
- Ca l’Arenas. Centre d’art del Museu de Mataró.
Creu Roja Mataró. C. de l’Energia, 11. Tel. 93 741 02 25
		 C. d’Argentona, 64. Tel. 93 741 29 30
Hospital de Mataró. Ctra. de Cirera, 230.
- Espai F. C. Nou, 11
Tel. 93 741 77 00
- Can Xalant. Centre de creació i pensament contemporani.
- Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.
		 C. de Francesc Layret, 75. Tel. 93 741 22 91
		 C. de Sant Pelegrí, 3. Tel. 93 741 91 60
- Agència d’Atenció a la Gent Gran i a les Persones
- Biblioteca Pública Pompeu Fabra. Pl. d’Occitània s/n.
		 amb Dependència. C. de Cuba, 47. Tel. 010*
		 Tel. 93 741 229 20
- Centre Municipal d’Acollida. C. de Sant Simó, 13.
- Arxiu Municipal de Mataró. C. d’en Palau, 32.
		 Tel. 93 755 14 53
		
Tel. 93 758 21 00
- CAP d’Urgències. Camí del Mig, 36. Tel. 93 741 20 40
- Oficina Integral de la Seguridad Social. C. de Jaume
		 Balmes, 34. Tel. 93 755 67 12. www.seg-social.es
EMPRESES PÚBLIQUES MUNICIPALS
		
		
		
		
		

TRANSPORTS
- CTSA – Mataró Bus. C. de Francesc Layret, 72. Tel. 010*
- RENFE. Pl. de Miquel Biada. Tel. 902 240 202
- Empresa Casas. C. de la Remallaire, 15. Tel. 93 798 1100
- Taxi Mataró. C. de Vista Alegre, 39. Tel. 93 798 60 60

Mataró Ràdio. FM 89.3. C. de Juan Sebastián Elcano, 6.
Tel. 93 536 13 10
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.grup-pumsa.cat
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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