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Abans de Santes
Joan Antoni Baron i Espinar

| Alcalde de Mataró

A

rriba el mes de juliol i als mataronins i mataronines
ens agafen ganes de Festa Major. Ganes de Santes.
Vindran dies d’il·lusió per la canalla darrera d’en
Robafaves, d’espant pels més porucs quan les bèsties de
foc facin petar la seva artilleria. Nits de dormir poc, o gens,
pels més ganàpies. Músiques tranquil·les, balls interminables plens de nostàlgia. Llargues converses a la fresca dels
carrers, de les places o a baix a mar. Calor a les dormides
davant l’Ajuntament. Orxates per calmar la set. Riera amunt,
Riera avall. Expectació pels focs, pels concerts, pels castells
a la plaça de Santa Anna. Solemnitat a l’anada a Ofici. Santa
Maria plena de gom a gom per construir de nou el monument
barroc i efímer de la Missa de mossèn Blanch.

La festa que arriba després d’un llarg any de treball, d’afanys,
d’esforç personal i col·lectiu. La ciutat que es celebra i es
regala uns dies de rauxa i de convivència festiva.
I per l’agost les merescudes vacances de la majoria. Un espai
de temps per recuperar forces, que el setembre arriba massa
aviat i cal tornar al quefer diari. A l’escola, a la feina, a la
rutina de la vida quotidiana. Amb nous objectius, amb nous
afanys. Convençuts de la nostra capacitat de canviar les coses
amb esforç i treball. Com ha estat sempre a Mataró. Com ho
hem fet sempre els mataronins. La ciutat que treballa, que
s’esforça i que pel juliol celebra la seva Festa Major.
Amb el desig que tingueu unes bones Santes i unes bones
vacances.
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NOTÍCIES

El reglament d’ús dels equipaments cívics
entrarà en vigor al juliol

MARGA RUIZ
CRUZ
©© SERGIO

© MARGA CRUZ

L’ha elaborat una comissió formada per representants de tots

els grups municipals i ha comptat amb el consens d’entitats i
de la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró. En ell es
classifiquen els diferents equipaments cívics que l’Ajuntament
posa a disposició de persones i entitats, i es regula el seu ús,
els tipus d’usuaris que en poden gaudir i altres aspectes com
la retolació o la gestió dels espais d’informació. Es defineixen
quatre tipus d’equipament: el centre cívic, un equipament
sociocultural de gestió municipal que permet descentralitzar algunes tasques administratives; l’hotel d’entitats, també
de gestió municipal, però orientat al suport d’associacions i
entitats sense ànim de lucre, amb la cessió d’espais com a
principal objectiu; el centre social, un espai cedit a entitats
sense ànim de lucre i d’interès social, gestionat per aquestes
i que acull les seves seus socials; el casal de barri, gestionat
per un grup d’entitats a través d’un conveni i molt vinculat al
desenvolupament d’un territori o barri en concret. El reglament es podrà consultar al web municipal, dins l’apartat de
Normativa municipal i també a cada equipament cívic.

1

45 bandes de la comarca amenitzen el Dia de
la Música

2

La celebració va tenir lloc el 21 de juny a dos escenaris a la

© VIC

plaça de Santa Anna i un altre davant l’Ajuntament. L’edició
d’enguany, tercera organitzada conjuntament pel Patronat
Municipal de Cultura i el Col·lectiu de Músics del Maresme,
va tenir com a novetat la “Matukada”, 1a Trobada de batukades de Mataró i rodalies” que va aplegar prop de 200 batucaires. Durant el dia es van poder escoltar en directe els temes de
“Cançons amb denominació d’origen 2007”, segon disc recopilatori de bandes de la comarca que edita el Col·lectiu de Músics
i que inclou 45 peces de diferents estils.

La nova Ordenança de la Via Pública s’aprova
definitivament al Ple de juny

3

Vol ser una eina de treball actualitzada per ajudar fonamen1. El Centre Cívic Rocafonda és un dels dos centres cívics, junt amb el de 		
Cerdanyola, que disposen d’Oficina d’Atenció Ciutadana.		
2. 200 batucaires van omplir de ritme els carrers del centre de Mataró 		
durant el Dia de la Música.
3. La nova Ordenança de la Via Pública vol garantir el dret de conductors i 		
vianants a circular amb seguretat.

4

talment els constructors, promotors, autònoms i ciutadans a
conèixer les limitacions a les ocupacions de la via pública; i
els membres de l’organització municipal a donar resposta a les
demandes. Entre les novetats, destaca la necessitat de disposar
d’un projecte de mobilitat, seguretat del trànsit i circulació quan
es vol ocupar la via pública i un itinerari alternatiu senyalitzat
per a vianants. L’ordenança substitueix la vigent des de 1972.
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El VI Festival Shakespeare compta amb vuit
espectacles de teatre, música i dansa

1

© COMEDIANET

2

© P. VÁZQUEZ

actuació, el 28 de juliol, a Santa Susanna i la resta de la programació, del 30 de juliol al 3 d’agost, a la masia Can Ribot
de Mataró. Aquest indret alberga per primer any aquesta
proposta cultural que té un pressupost de 350.000 euros i
compta amb vuit espectacles, cinc dels quals són estrenes i
tres internacionals. Dues versions del clàssic “El rei Lear”,
dos concerts, un espectacle de teatre familiar a càrrec de Tortell Poltrona, una proposta de clown i un espectacle de dansat
de la companyia de la mataronina Maria Rovira són algunes
de les propostes que es podran veure. A banda dels espectacles de música, dansa i teatre, el VI Festival Shakespeare
compta amb dues conferències a càrrec de l’especialista i traductor al català de l’obra de William Shakespeare, Salvador
Oliva, i amb dos cursos de teatre.
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La programació es concentrarà en cinc dies amb una primera

L’Ajuntament millora els carrers de la Mare de
Déu dels Àngels i de Melcior de Palau
Les

obres consisteixen en la renovació de la calçada,
l’execució de diverses cruïlles o trams de carrer en prioritat
invertida, la senyalització horitzontal, la plantació d’arbrat,
l’ampliació de les voreres del carrer de Melcior de Palau i
l’execució de nous embornals a més de la substitució dels
existents. La prioritat invertida i l’ampliació de les voreres
faciliten l’ús de la via per part dels vianants. Els treballs,
amb un pressupost de 255.218 euros, van començar el 14
de maig al carrer de la Mare de Déu dels Àngels i el 16 de
juny, al carrer de Melcior de Palau. Està previst que les obres
estiguin finalitzades el mes d’agost.

L’aparcament municipal de la ronda de Rafael
Estrany entra en funcionament
La societat municipal Gestió Integral de Trànsit de Mataró,

SL (GINTRA) ha promogut aquest aparcament que es troba a
Rocafonda, entre els carrers de Josep Goday i de Frank Marshall. La nova infraestructura, amb una superfície de 7.448
m2, té dues plantes subterrànies. La primera d’elles acollirà
provisionalment el dipòsit de la grua amb una capacitat per
a 133 vehicles. La segona planta, en marxa des del 20 de
juny, acull un aparcament per a residents amb 144 places
d’estacionament per a cotxes i 16 per a motocicletes. De les
places per a vehicles, 4 són adaptades per a persones amb
mobilitat reduïda.

1. Imatge promocional d’un dels espectacles internacionals del Festival
Shakespeare d’aquest estiu.
2. Els primers treballs que s’han fet al carrer de la Mare de Déu dels Àngels
han millorat el clavegueram.
3. Un moment de la inauguració del nou aparcament municipal de la ronda 		
de Rafael Estrany que té 160 places d’estacionament.
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Els estatuts de l’Institut Municipal d’Acció
Cultural i de l’Institut d’Esports s’aproven

© VIC
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© P. VÁZQUEZ

Amb l’aprovació definitiva que va tenir lloc al Ple de juny,

2

els fins ara Patronat Municipal d’Esports (PME) i Patronat Municipal de Cultura (PMC), passaran a dir-se Institut
d’Esports (IE) i Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC)
respectivament. Els canvis als estatuts estan orientats a permetre que la gestió sigui més eficaç i eficient per tal d’abordar
els reptes actuals i de futur, i a impulsar el desplegament dels
programes esportius i culturals a la ciutat amb l’objectiu de
millorar els serveis als ciutadans. En aquest sentit, es redefineixen les competències dels diferents òrgans de gestió, es
redueixen els costos dels processos en una aposta per la descentralització administrativa, i es millora el model de gestió
i relació amb l’Ajuntament. Els nous organismes estaran dirigits per un Consell rector cadascun, que es reunirà de forma
ordinària 6 cops l’any. El PME es va crear el 1984 i durant
la seva existència ha contribuït a enfortir els clubs i associacions, consolidar l’esport base i construir i millorar les
instal·lacions esportives. Per la seva banda, el PMC des del
1979 ha apostat per posar la cultura a l’abast dels ciutadans,
construint nous equipaments, impulsant nous programes i
concertant les polítiques amb el sector associatiu.

© P. VÁZQUEZ

Mataró presenta l’avaluació del Pla d’Acció
Ambiental de l’Agenda 21

3

1. La recepció de l’Institut Municipal d’Acció Cultural ubicat al carrer de 		
Sant Josep, 9.
2. L’Institut d’Esports continua al carrer d’Enric Prat de la Riba, 110.
3. Una mostra de tram amb mesures de pacificació del trànsit a la ronda 		
d’Alfons XII.

6

És el pla que defineix les accions a desenvolupar per aconseguir una ciutat més sostenible des del 1996 i fins al 2008. La
Comissió Agenda 21, òrgan que coordina i fa el seguiment
de l’execució del pla, va presentar l’informe amb les dades
relatives a l’any 2007 el passat mes d’abril al Consell Municipal de Medi Ambient. Els resultats obtinguts indiquen que
s’han assolit el 77% dels objectius marcats. Quant als indicadors de sostenibilitat, destaquen la tendència descendent
del consum d’aigua domèstica, que se situa en els 108,9 litres
per habitant i dia. També es redueixen els nivells de contaminació acústica al espais públics, que experimenten un
descens d’1,7 decibels. Pel que fa a la mobilitat, el nombre
de passatgers del Mataró Bus ha augmentat, situant-se en els
14.518 viatgers al dia de mitjana, mentre que els nombre de
quilòmetres de vials amb mesures de pacificació del trànsit
se situa en 24,3 el 2007, 5,9 més que al 2002. En relació als
valors socioeconòmics, l’índex d’habitatges de protecció oficial correspon al 20,2% de les llicències sol·licitades, mentre
que la taxa d’atur ha disminuït respecte el 2006 i el percentatge de contractació indefinida està al 17,3%.
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El Grup PUMSA i Aigües de Mataró presenten els
números de l’exercici 2007
maig, els resultats econòmics de l’exercici 2007 a les respectives juntes generals d’accionistes. Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) va tancar l’any amb una
xifra positiva de 13.437 euros, un benefici molt inferior al de
l’any 2006 que va ser d’1,7 milions d’euros. Aquest canvi s’ha
produït per la inversió realitzada en projectes com l’edifici
de Vallveric, seu del TecnoCampusMataró v.1, la construcció de cinc promocions d’habitatges de protecció oficial i la
construcció de la seu de la colla castellera Capgrossos. Una
altra empresa del grup PUMSA, Prohabitatge Mataró, SA,
ha tingut un resultat de 66.488 euros. La prestació de serveis relacionats amb la rehabilitació d’edificis, la instal·lació
d’ascensors i els ajuts al lloguer, entre d’altres, són alguns
dels tràmits que gestiona aquesta empresa. Per la seva banda,
l’empresa Gestió Integral de Trànsit Mataró, SL (GINTRA)
ha tingut un dèficit de 519.472 euros en un any en què s’han
inaugurat els aparcaments del carrer de Terrassa, de l’Escola
Bressol Els Menuts, entre d’altres. Per últim, Aigües de
Mataró, SA (AMSA) ha obtingut un resultat net d’1.009.000
euros, una xifra inferior a la de l’any 2006. L’estalvi que fa la
ciutadania en el consum d’aigua explica aquest resultat de la
companyia municipal.
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Les empreses públiques municipals van presentar, el 29 de

La reforma integral del mercat de la plaça de
Cuba comença el 29 de juliol
En aquesta primera fase, se substituirà la coberta de la zona

de les parades i es col·locarà un nou paviment. Durant els
dies que durin aquests treballs, l’activitat comercial s’aturarà
i està previst que es reprengui el 12 de setembre, passat el
període vacacional. A partir d’aleshores, les parades del
mercat de la plaça de Cuba hauran de conviure amb la segona
fase de les obres, amb una durada prevista de 18 mesos. Per
aquest motiu, els treballs d’aquest estiu van destinats també
a segregar aquesta part del mercat de la resta per així poder
garantir la seguretat de compradors i venedors, així com per
facilitar el projecte de remodelació. Les obres tenen un pressupost de 5.485.833 euros i van ser adjudicats a l’empresa
Unió Temporal d’Empreses (UTE) G56-OBREL, SA. A la
planta soterrani hi haurà la zona de gestió de residus i
un aparcament. En la primera planta s’hi instal·laran les
parades de producte fresc i un supermercat. La planta
altell albergarà la zona logística i una zona de dinamitza-

			
L’IMPEM
treballa
potenciar el sectoravancen
de l’hostaleria
i el turisme de la ciutat
1.1.Les
obres del
futur per
TecnoCampusMataró
a bon ritme.
així com el comerç.
2. Una de les obres que ha fet AMSA durant el 2007 és la renovació del
del passeig
del Desviament.
2.clavegueram
La majoria dels
suggeriments
són per temes de manteniment de la via 		
pública
elements
del mobiliari
urbà.
3. Una
de lesoquatre
façanes
del mercat
de la plaça de Cuba abans de l’inici
de remodelació de l’equipament comercial.
3. A la imatge, dues mares comprovant la llista d’un centre escolar de la ciutat.

ció comercial.
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L’Ajuntament incorpora dos nous
professionals a l’IMPEM i a l’EUPMT

Els tallers de diagnòstic sobre els nous
plans integrals conclouen

El Bus Platja es posa en marxa per acostar
els ciutadans al front marítim

Es va donar compte dels nomenaments al
Ple del mes de juny. Es tracta, d’una banda,
del cap de l’Àrea d’Innovació i Promoció de
Ciutat, lloc que ocuparà Diego Castillo, i de
l’altra, del gerent de l’Escola Universitària
Politècnica de Mataró, que serà Jordi Teixidó.
Castillo és advocat de professió i ja havia
format part del consistori amb anterioritat
com a cap del Servei de Recursos Humans,
mentre que Teixidó, catedràtic de Química,
està vinculat al món de la investigació i la
recerca universitàries.

Han tingut lloc al juny per tal de preparar
la constitució del nous consells territorials
del Pla Integral de Molins-La Llàntia-Vista
Alegre-Via Europa-Cirera-Camí de la Serra
i el Pla Integral de Pla d’en Boet-Peramàs.
En els tallers s’ha parlat sobre l’espai públic
(carrers, jardins, neteja), l’activitat econòmica (empreses i activitats econòmiques
en el territori, comerç); cohesió social (serveis i prestacions, relacions de veïnatge,
integració i cooperació). Totes les entitats
del territori han estat convidades, així com
els ciutadans. A més, s’han realitzat entrevistes personals. El procés culminarà amb
l’elaboració dels documents de diagnòstic i
de prioritats de cada Pla Integral. Posteriorment el Consell Territorial i els seus grups
de treball s’encarregaran de fer el seguiment
del contingut d’aquests documents.

El servei va començar el dissabte 21 de juny
i estarà actiu fins a l’11 de setembre, tots els
dissabtes, diumenges i festius. El seu horari
és de 10 a 14.30 h i de 16.20 a 19.20 h. Les
dues noves línies 6 i 7 del Mataró Bus tenen
46 parades, que permeten fer la correspondència amb la resta de línies del Mataró Bus
i amb l’estació de tren. La línia 6 sortirà del
carrer de Figuera Major i la 7 del carrer del
Berguedà i ambdues tenen el final de línia
situat a la platja del Callao. Les tarifes del
Bus Platja seran les ordinàries del servei
Mataró Bus, incloent els títols del Sistema
Integrat ATM. El servei té els objectius de
facilitar els desplaçaments al front marítim i
donar suport a la resta de la xarxa de transports públics. Aquestes línies estan adaptades
per a minusvàlids, com la resta de la flota del
Mataró Bus.

L’Ajuntament cedeix 50 ordinadors a 10
entitats de la ciutat

El programa “Voluntariat per la Llengua”
reuneix 155 parelles lingüístiques

L’objectiu és facilitar l’accés a les noves
tecnologies de la informació dins l’entorn
veïnal. Els equips van destinats a associacions de veïns i entitats d’àmbit cultural, de
suport a la gent gran i educatives. Aquestes
entitats han hagut de presentar un projecte
on s’expliqui l’ús que es farà del maquinari
cedit. Les tasques de gestió, la difusió de les
noves tecnologies entre els associats i la realització de cursos d’informàtica que permetin
reduir l’escletxa digital són alguns dels usos
a què es destinaran els ordinadors.

En la desena i onzena edicions realitzades a
Mataró han participat 85 parelles per part del
Consorci de Normalització Lingüística del
Maresme i 70 parelles per part d’Òmnium
Cultural de Mataró. El programa consisteix
a posar en contacte una persona que parli
català amb una altra que tingui la voluntat d’aprendre’l, per tal de mantenir converses d’una hora setmanal i de promoure
així intercanvis lingüístics i culturals entre
catalanoparlants i nouvinguts que vulguin
familiaritzar-se amb el català.

La Piscina Municipal tancarà per reformes
durant l’estiu
Les obres començaran el 21 de juliol i es
repararan alguns desperfectes de les darreres temporades. Està previst que el servei
es pugui restablir a partir del dia 29 de setembre. No obstant això, a partir de l’1 de
setembre es podrà saber si es restableix el
servei amb antel·lació, al telèfon d’atenció
ciutadana 010 i a la mateixa piscina. Pel que
fa als preus dels serveis afectats, es preveu
fer descomptes proporcionals al temps en
què s’hagi deixat de donar el servei. Quant
a l’abastament d’aigua, es manté la intenció
d’omplir les piscines amb aigües no aptes
per al consum de boca, amb el vistiplau del
Servei de Salut Pública de l’Ajuntament i
la col·laboració d’Aigües de Mataró, SA.
Per fer les obres es buidaran les piscines,
l’aigua de les quals es farà servir per a la
ruixada de Les Santes.

Ara les deixalleries també obren els dilluns

Hi podeu portar mobles
i trastos vells, runes,
ferralla, fusta, pneumàtics,
bateries, resta de jardineria,
cables elèctrics i aparells
d’electrònica, olis
i altres residus especials.

c/ de Galícia, s/n
c/ de Francesc Layret, 74
De dilluns a dissabte
de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.
Diumenges i festius
de 10 a 14 h
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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Les Santes 2008 arriben amb força

© MARGA CRUZ

Entre les novetats d’enguany hi ha la sonorització del Desvetllament bellugós
i un conjunt d’activitats que s’engloben sota el nom de “Festa, fires i firaires”.
Aquesta proposta de quatre dies es farà al Parc Central i gira al voltant del circ.

El Dragalió ballarà enguany amb el seu homòleg de Granollers en el Ball dels dracs.

E

n un estiu marcat pels esdeveniments esportius,
Mataró celebra la Festa Major de Les Santes amb
esperit i un equipatge esportiu. Tota la ciutadania
podrà participar en un conjunt d’actes programats perquè
tothom “guanyi” una bona estona.

Circ, ball de dracs i canvis d’escenari
Una de les novetats d’enguany és la proposta anomenada
“Festa, fires i firaires” que està formada per un seguit
d’activitats al voltant del circ i el cabaret. La plaça de la
Música del Parc Central s’omplirà, del 25 al 28 de juliol,
d’atraccions i espectacles per a grans i petits que podran
conèixer la màgia del circ. Enguany, el 28 de juliol, es podrà
veure el Ball dels dracs, una activitat nova on el Drac i el
Dragalió de la ciutat conviden a ballar a figures d’altres

municipis. Després d’un cercavila, el ball es farà amb el
Drac i el Dragalió de Granollers amb una música creada per
a l’ocasió. Pel que fa als canvis d’escenaris, n’hi ha dos de
destacats. Per una banda, la Tronada de fi de festa es farà a
l’espai firal del Parc Central enlloc de la plaça de la Música.
El “No n’hi ha prou”, una de les novetats de l’edició passada
que es consolida com a acte de després dels Requisits, es farà
a la plaça de Santa Anna.

El Desvetllament bellugós i la Ruixada
Per primera vegada, el Desvetllament bellugós se sonoritzarà
per aconseguir dos objectius. Per una banda, es vol millorar la seguretat i d’altra banda, es vol mantenir l’essència
de l’acompassament musical al ritme de la peça musical
“El bequetero” i el compte numèric fins a 15. La banda que
9
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toca en directe disposarà d’un cordó de seguretat al seu voltant i l’acte disposarà d’un Pla d’Autoprotecció. Després
del Desvetllament bellugós s’iniciarà el Correfoc que amb
el nou recorregut finalitzarà a les portes del Parc Central on
s’enllaçarà amb La Tabalada. A ritme de tambors s’iniciarà
La Ruixada, l’acte que refrescarà una de les nits més “calentes” de Mataró. Per aconseguir-ho, s’havien arribat a usar fins
a 220.000 litres d’aigua. Aquesta xifra ha anat disminuint
des de l’any 2005 i enguany es faran servir uns 20.000 litres
d’aigua de la piscina municipal que arribaran als ciutadans
amb un sistema d’aspersió nou que barreja l’aigua amb aire
per crear la mateixa sensació de frescor.

Música i arts escèniques per a tothom
Els concerts de Jimmy Cliff, Elliott Murphy, Chambao i
Amparanoia de “Mataró, Cruïlla de Cultures” queden integrats en la Festa Major de Les Santes. El passeig Marítim
es convertirà les nits del 23, 24 i 27 de juliol en “l’Escenari
obert” per als grups que formen part del Col·lectiu de Músics
del Maresme. El concert del grup Amaral el 26 de juliol, al
camp de futbol de Cerdanyola, és un altre dels plats forts a
nivell musical, així com els concerts al Pati de Can Marchal.
En aquest indret s’han programat els grups Tactequeté amb
Amine i Hamza M’Raihi, Raynal Colom Quintet i El Pont
d’Arcalís i Les Violines per als dies 26, 28 i 29 de juliol
respectivament. L’obra de teatre té accent mataroní. L’actor
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Joan Pera és un dels protagonistes de la peça “Òscar. Una
maleta, dues maletes, tres maletes”, dirigida per Abel Folk.
La dansa també estarà present en la Festa Major de Mataró
amb les coreografies “Rugged lines” i “Gossos de ciutat” de
la companyia Mataró Art Trànsit Dansa.
Amb motiu del mil·lenari de la Basílica de Santa Maria i
del 160è aniversari de l’estrena de la Missa de Les Santes,
la música estarà dirigida per quatre directors (Josep Canals,
Lluís Carné, Francesc Cortés i Pere Gonzàlez). L’ofici anirà
a càrrec de l’abat de Montserrat, Josep M. Soler Canals.

Les Santes més esportives
En la programació de Les Santes esportives hi ha 27 actes.
Un torneig de bàsquet platja 2X2, una competició d’eskate,
una sessió d’aerodance, una exhibició de tamborí, un taller
marcial i de contacte, un festival de patinatge i el XXXè
Campionat d’Espanya de Tir de Camp són les principals
novetats que conviuen amb actes que se celebren any rere
any. Un d’aquests és la Cursa Popular que enguany celebra
la XXXa edició o la XIXa Travessa al Port nedant.
La programació de Les Santes, que per segon any es pot descarregar al mòbil, es pot consultar a www.cultura.mataro.cat/santes.
En aquest web també es podrà veure, en temps real, les imatges
captades per una càmera instal·lada davant l’Ajuntament.

© MARGA CRUZ
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Ple amb tensions inicials i el comiat
a un històric

El públic va portar pancartes sobre dos punts diferents: l’excarcelació de Francesc Argemí i la condemna al darrer atemptat d’ETA.

L

’ordre del dia del Ple de juny constava de seixanta
punts, però tot i això, la sessió va acabar inusualment
d’hora –a les 12 h- i després de deixar resolts molts
tràmits que van donar peu a molt poc debat. La discussió
més encesa va tenir lloc durant els primers minuts del Ple,
quan també es van produir algunes escenes de tensió entre
el públic assistent. Joves independentistes solidaris amb
el jove de Terrassa Francesc Argemí, “Franki” i membres
de Ciutadans (C’s) van coincidir al Saló de Sessions, on en
pocs minuts de diferència es va debatre una moció a favor
de l’alliberament del terrassenc i dues més sobre el darrer
atemptat d’ETA. L’alcalde, Joan Antoni Baron, va fer desallotjar alguns joves defensors de Franki per haver cridat i
insultat als grups que van votar en contra del seu alliberament. El PSC i el PPC es van unir per tombar la declaració que havia presentat la CUP i ERC, i que va rebre suport
d’ICV-EUiA i CiU, per demanar l’alliberament d’en Franki,
el jove de Terrassa acusat dels delictes d’ultratge a la bandera
espanyola, atemptat a l’autoritat, lesions i desordre públic
i condemnat a 2 anys i 7 mesos de presó. Els grups que li

van donar suport ho van fer argumentant que la sentència és
“injusta”. Socialistes i populars van justificar el seu vot negatiu a la proposta apel·lant al compliment de la llei. “No crec
que hagi de ser cap delicte una bandera, no està bé cremar-les
però no deixa de ser un tros de roba que simbolitza el que
podem pensar. Però no estem per incomplir la llei”, va argumentar per la seva banda el portaveu popular Pau Mojedano.
El debat sobre l’alliberament d’en Franki va precedir la discussió sobre dues mocions alternatives referides a ETA. Com
és habitual, la moció alternativa de la CUP a la declaració
institucional de la resta de grups va dividir el Ple en la condemna a la banda armada. Tot i condemnar l’atemptat contra
el Guàrdia Civil d’Àlaba, Juan Manuel Piñuel Villalón, els
independentistes també van demanar que es condemnés la
privació dels drets de l’esquerra abertzale i la presència de
“forces d’ocupació espanyoles per les tortures comeses”, i
que es donés suport al procés de diàleg i a iniciatives que
cerquin la pau i el respecte al dret d’autodeterminació. El
popular Pau Mojedano va ser de nou el més crític amb la
CUP, a qui va acusar de confondre el conflicte basc, ETA, la
13
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pau i el dret a decidir i “alimentar el monstre perquè continuï
matant”. Mora, com en d’altres ocasions, va titllar la CUP
d’immadurs. Socialistes i republicans van demanar la unitat
dels demòcrates per combatre la violència. Mentre es debatia
aquesta qüestió, representants de Ciutadans van mostrar pancartes contra ETA. El president de la formació, Albert Rivera,
va acompanyar els militants mataronins, alguns dels quals es
van enfrontar amb els joves partidaris d’en Franki.
Les tensions de la primera part del Ple van contrastar amb
l’emotiu comiat a tot un veterà, Esteve Terradas, la marxa del
qual suposa un canvi de pàgina “a la història del municipalisme”. Així ho va afirmar l’alcalde per descriure el pes del
regidor socialista, que es va acomiadar després de 25 anys
en el consistori. Ho va fer entre el reconeixement i els elogis
dels representants de tots els grups i l’alcalde. “Quan a un que
marxa se li dediquen elogis poc merescuts, sovint són dards
cap els que es queden”, va dir Terradas irònicament, abans
de personalitzar els agraïments en el cap de presidència Pere
Robert, l’exalcalde Manuel Mas, i l’alcalde Baron.
Durant el Ple va prendre possessió del càrrec el nou regidor
de CiU Pere Galbany, que substitueix Isabel Martínez, que va
plegar per incompatibilitat laboral.
Tot i la manca de grans temes de debat, el Ple de juny va
servir per tirar endavant algunes propostes presentades pels
grups de l’oposició, com la del PPC de promoure la celebració d’una Tribuna de debat i reflexió estratègics. La idea és
promoure una cita anual, oberta a la ciutadania, amb ponents
de rellevància mundial, on es reflexioni sobre les noves funcions d’una ciutat en transformació econòmica i on es puguin
recollir propostes d’experts i agents econòmics i socials. CiU
també hi va votar a favor i la CUP es va abstenir. Les propostes de la CUP sobre els drets dels nudistes i sobre la limitació de l’ús de les bosses de plàstics també van prosperar.
PSC, ICV i ERC van donar suport a la defensa dels drets dels
nudistes a totes les platges de Mataró. CiU i el PPC es van
abstenir argumentant que es pot ferir la sensibilitat d’algunes
persones. CiU i el PPC, com la CUP, van demanar en canvi
que es doti de serveis per als banyistes a la platja de Llevant, on es fa nudisme. El tripartit assegura que els serveis
ja s’ofereixen. El Govern també es va afegir a la petició de la
CUP de mesures per reduir el consum de bosses de plàstic.
CiU també hi va votar a favor i el PPC, en contra.
Judit Vives
Directora de redacció ”Capgròs”
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Acords de la sessió plenària del 5
de juny de 2008
Els estatuts dels patronats es modifiquen
CiU, PPC i la CUP no van donar suport a l’aprovació
definitiva dels estatuts que regularan els nous instituts
municipals de Cultura i Esports. Els nacionalistes van
lamentar votar-hi en contra ja que havia estat un dels
grups “més receptius” a fer la modificació i l’únic que ha
presentat esmenes i al·legacions per garantir la participació dels agents culturals i esportius de la ciutat.

Nous nomenaments
El Ple va donar compte del nomenament de Diego Castillo Giménez com a nou cap de l’Àrea d’Innovació i
Presidència, així com va aprovar –amb les abstencions
de CiU i la CUP- la contractació de Jordi Teixidó com a
nou gerent de l’Escola Universitària Politècnica. Castillo
i Teixidó assumeixen dos dels càrrecs de Ricard Bonastre
abans de la seva renúncia per motius professionals.

S’aprova el Reglament del Consell Urbanístic
El Ple va aprovar amb l’abstenció de CiU i la CUP el
Reglament del Consell Assessor Urbanístic Municipal,
organisme que ha de garantir la participació ciutadana i
el diàleg al voltant de la política urbanística del Govern.
El Consell Assessor integrarà els grups municipals i
representants de la FAGEM, del Gremi de Constructors, dels sindicats, de la Cambra Agrària, de la Federació d’Associacions de Veïns, de Col·legi d’Arquitectes i
del Col·legi d’Aparelladors, entre d’altres membres. Les
seves decisions no seran vinculants. El Consell Assessor
d’Urbanisme ha estat una proposta llargament reivindicada pel grup popular, tal i com va reconèixer l’alcalde,
Joan Antoni Baron.

Demanen que Sant Joan sigui festa nacional
PSC, ICV i CiU es van afegir a la proposta d’ERC i la
CUP per demanar que la diada de Sant Joan es converteixi
en festa nacional dels Països Catalans. El grup municipal
popular hi va votar en contra en desacord amb el concepte
de Països Catalans que consta en el text de la proposta.

mésmataró

Un any de govern, 365 dies de feina

© IRENE CORTIJO

Els tres partits d’esquerres que formen el Govern: PSC, ICV-EUiA i ERC van
signar fa un any un Acord de Govern on s’estableixen les prioritats dels 4 anys
de mandat. El document posa èmfasi en l’educació, l’habitatge, la seguretat,
l’urbanisme, el desenvolupament econòmic, la cohesió i la integració. Un any
després, s’han aconseguit moltes de les actuacions projectades.

L’edifici del TecnoCampusMataró s’està construint al sector del Rengle (a la foto un moment de la visita d’obres que es va fer el juny).

E

l 16 de juny de 2007 es va constituir oficialment el
consistori que va escollir la ciutat de Mataró en les
eleccions municipals del 27 de maig. El consistori
està format per 11 regidors del PSC, 7 de CiU, 4 del PPC,
2 d’ICV-EUiA i 1 de la CUP i es va escollir com a alcalde,
Joan Antoni Baron.
El Govern l’integren 15 regidors o consellers delegats del
PSC (11), ICV-EUiA (2) i ERC (2) que el dia abans del Ple
de constitució van signar un Acord de Govern on s’establien
les prioritats per als propers 4 anys de mandat.
A partir d’aleshores, han estat 365 dies de feina que han
posat l’accent en els tres grans eixos de treball que marca

l’Acord de Govern: la ciutat pensada per a les persones;
territori i desenvolupament econòmic, i l’Ajuntament al
servei de les persones.

La ciutat pensada per a les persones
Aquest eix abarca temes referents a:
. La qualitat de vida i convivència a l’espai públic: educació,
habitatge, salut, seguretat i civisme;
. La cohesió, el diàleg i la integració: les persones dependents,
les famílies i els infants, la joventut, la gent gran, les dones i
la immigració); i
15
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L’educació, la prevenció, l’esport i els joves (a la foto Nau Gaudí on s’instal·larà el Telecentre) són punts fonamentals de l’Acord de Govern.
. La cultura i l’esport per a tothom.
En aquest mandat el curs va començar amb 4 nous centres escolars: l’EB Elna i els CEIP Montserrat Solà, CEIP Marta Mata i
CEIP Joan Corominas (els tres en ubicacions provisionals) i s’han
començat a construir el CEIP Maria Mercè Marçal, una escola
bressol a Figuera Major i l’edifici del CEIP Montserrat Solà.
Una altra fita important aconseguida en l’àmbit de l’educació
ha estat la instal·lació el mes d’abril dels Serveis Territorials
del Maresme-Vallès Oriental del Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya al Cafè de Mar gràcies a l’acord
al que s’ha arribat amb l’Administració autonòmica.
Pel que fa a l’habitatge, s’ha desplegat el Pla d’Habitatge
2007-2011 que preveu l’inici de 1.362 habitatges en règim de
protecció pública: 1.050 de les quals les promourà la societat
municipal d’Urbanisme, PUMSA, 94 la Generalitat de Catalunya i 218 seran de promotors privats.
La salut també és tema de preocupació per al Govern. En
aquest sentit s’ha construït el nou CAP de La Llàntia-Via
Europa i s’han començat (davant de l’Hospital de Mataró)
les obres de construcció d’un centre d’atenció primària de
salut mental, l’hospital de dia per a adults joves i el centre
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d’atenció a les drogodependències. A més, l’Hospital de
Mataró s’està ampliant amb 52 llits més.
Al carrer, una de les coses que més preocupen al ciutadà és
la seguretat. Aquest any s’han incorporat 8 nous agents de la
Policia Local i s’ha actualitzat el Pla Bàsic d’Emergències
que aplega tots els plans de Protecció Civil per fer de Mataró
una ciutat cada vegada més segura. A més, el setembre es va
inaugurar el nou Parc de Bombers.
L’Ajuntament també atén els més desfavorits: s’estan gestionant en aquests moments més de 1.500 expedients de la Llei
de dependència i s’han ampliat els serveis d’atenció domiciliària a la persona en un 12% i els aparells de teleassistència
en més d’un 100%. Per atendre els menors amb risc social
s’ha creat un Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència
(EAIA) municipal.
Els joves podran gaudir del Telecentre i la TecnoEscola a la Nau
Gaudí, edifici que forma part del Catàleg del Patrimoni Aquitectònic de la ciutat i que s’ha rehabilitat, i els més grans tindran
un nou casal als baixos de l’edifici del carrer de Carlemany.
La cultura és de tots. La Colla Castellera Capgrossos des
d’abril té una nova seu i ja s’ha signat el conveni amb la Fun-
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sentit s’ha confeccionat el Pla d’aparcaments 2007-2011 que
recull tot el que fa referència a la construcció d’aparcaments
durant aquest període.
Per pal·liar la problemàtica de l’aparcament aquest any s’han
acabat 5 pàrquings que han sumat 655 places noves i se n’han
iniciat 8 més que n’hi afegiran 1.599. Problemàtica que també
se soluciona amb una bona gestió del transport públic: aquest
any s’ha convocat una nova concessió del servei del Mataró
Bus que implicarà una millora en la qualitat del servei.
El desenvolupament de la ciutat passa per estar atent als
canvis i als cicles econòmics. Des de l’Ajuntament s’estan
fent programes d’ocupació que impulsen la formació
adreçats a diferents col·lectius.

La cultura i la seguretat també són prioritats del Govern.
dació Privada Carmen i Lluís Bassat perquè Mataró disposi
d’un nou espai museístic. Aquest espai s’afegirà al Museu de
la Ciutat que s’ubicarà a Can Marfà.
Quant a l’esport, durant aquest any de mandat s’ha posat
gespa artificial a Can Xalant, s’està construint la nova pista
esportiva de La Llàntia, el nou poliesportiu municipal del
carrer d’Euskadi, el camp de futbol 7 de Cirera i s’està
ampliant l’Estadi Municipal d’Atletisme.

La ciutat: territori i desenvolupament econòmic
L’equilibri territorial posa èmfasi en el desenvolupament de
nous espais com l’illa dels carrers de Cristòfor Colom, Toló
i Camí Ral així com els sectors de l’Eix Herrera, LepantChurruca i dels entorns del carrer de Miquel Biada.
I alhora posa èmfasi també en la renovació dels espais que
ja disposa la ciutat: s’ha renovat l’enllumenat de 40 carrers
i se n’han reurbanitzat 25.
El febrer van començar les obres del nou edifici de serveis
i forns crematoris del Cementiri Municipal de les Valls i a
finals de juliol ho faran les del mercat de la plaça de Cuba.
Un tema important en una ciutat és la mobilitat. En aquest

Aquest ha estat l’any en el qual s’ha inaugurat l’edifici
TecnoCampus v 1.0 que allotja 13 empreses de base tecnològica i 2 fundacions (a Vallveric) i que s’ha començat la
construcció de l’estructura dels edificis que conformen el
parc tecnològic i de la innovació TecnoCampusMataró i del
nou edifici de negocis al Rengle que acollirà a 16 empreses
de diferents sectors.

L’Ajuntament al servei de les persones
L’Administració ha d’estar cada vegada més a prop del
ciutadà. Amb aquesta voluntat, Mataró ha estat la primera
ciutat catalana a admetre les al·legacions i recursos en
matèria de trànsit a través d’internet.
Una Administració propera és aquella en la qual la participació és un factor cabdal. Per això, s’han constituït 10 consells sectorials i 3 consells territorials vinculats als 3 plans
integrals existents i s’està treballant en la creació de dos
més: Molins-La Llàntia-Vista Alegre-Via Europa-CireraCamí de la Serra i Pla d’en Boet-Peramàs.
Quant a la comunicació, el setembre es van iniciar les
emissions del primer canal públic de TDT a Catalunya:
MaresmeDigital TV que gestiona el Consorci Digital
Mataró-Maresme.
Un Ajuntament també ha de comptar amb la solidaritat i
la cooperació com a àmbits de gestió. L’Ajuntament destina cada any l’1% del seu pressupost dels seus ingressos
a aquest punt, que ha representat 536.000 euros el 2007.
Aquest any la ciutat ha acollit el XXVIII Premi per la Pau
de l’Associació per a les Nacions Unides que es va atorgar
a l’activista africana Miriam Makeba.
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Consells de seguretat per als propietaris de vehicles

Per tal d’evitar els robatoris
d’objectes de l’interior dels
vehicles cal que:
· Emporteu-vos els objectes de valor, els 		
abrics, les bosses de mà i els GPS amb
els seus accessoris.

· Amagueu els equips de música
i tapeu els altaveus.

· Guardeu les ulleres, monedes
i discs compactes en llocs no visibles.

· Intenteu estacionar en un lloc il·luminat.
· Poseu l’alarma del vostre cotxe.
Si us trobeu el cotxe forçat o veieu a alguna persona
sospitosa al voltant dels vehicles, cal que truqueu a:
Policia Local: 092

|

Mossos d’Esquadra: 088

Vetllar per una ciutat segura és cosa de tots
Consells promoguts per la Policia Local i el Cos de Mossos d’Esquadra de Mataró

ENTREVISTA
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“Què millor que tenir la samarreta
de Les Santes amb el teu nom”
El cartell de Les Santes és la imatge d’una peça de roba esportiva groc-i-negre.
Aquest disseny s’ha traslladat fàcilment a la samarreta d’enguany que es
començarà a vendre el 17 de juliol, a la botiga del Foment Mataroní.
Com vas concebre el cartell de Les Santes i
què volies transmetre?

“Mai hauria pensat que se m’encarregaria fer el cartell de
Les Santes. Sempre feia la broma de què si un dia passés,
vestiria tota la gent de Mataró amb una samarreta de futbol.
La comunitat esportiva va vestida amb la samarreta dels
seus colors tinguin l’edat que tinguin, i el camp és l’espai on
celebren tots els gols. Igual que a Les Santes, la gent de totes
les edats s’ho passa bé amb els espectacles festius. L’himne,
la música i els colors uneixen els ciutadans en la festivitat
igual que en l’esport!”

Quines tècniques artístiques has utilitzat?

“Últimament tinc la mania de perdre el temps gastant llapis
de colors.”

“No et puc respondre aquesta pregunta, però pel poc que he
sentit, ja que sóc fora, és com tot. A alguns els hi agrada i a
d’altres també.”

Què opines de l’opció de poder estampar un
nom a la samarreta?

“Què millor que tenir la samarreta de la teva festivitat
col·lectiva amb el teu propi nom! Molta gent va a les botigues
d’esports a posar-se el seu nom a la samarreta del seu equip.”

© SERGIO RUIZ

Quines impressions i comentaris has rebut des
que es va presentar el cartell?

MARTÍ ANSON FRADERA
Nascut l’any 1967 a Mataró, Anson és llicenciat en
Belles Arts per la Universitat de Barcelona (UB) i
artista de la galeria Toni Tàpies de Barcelona.

Què significa aquest encàrrec a la teva carrera
professional?

Per la diversitat de la seva obra, es pot dir que és un
artista multidisciplinar ja que utilitza diferents tècniques artístiques com el vídeo, els llapis, l’escultura,
les instal·lacions i els treballs en procés.

Com a mataroní, quin és el teu acte preferit de
la programació de la Festa Major?

Ha exposat individualment a Mataró, Copenhagen,
Montpeller i Barcelona i amb d’altres artistes a
Girona, Pontevedra, Barcelona, Monreal, Bangkok,
Los Angeles, Roma, Reykjavik i Santa Fe.

“És el mateix que preguntar a qualsevol treballador què significa fer un encàrrec. Fer-ho el millor possible!”

“En realitat no ho sé, el que he pogut aprendre és que segons
l’edat que tinguis ho gaudeixes d’una manera o d’una altra.”
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L’alimentació incontrolada
d’animals perjudica la salut pública
Els coloms i les colònies de gats són
els que més problemes generen.

A

ctualment un gran nombre de ciutadans disposen
d’animals de companyia domèstics, però també comparteixen l’hàbitat urbà amb altres espècies d’animals:
ocells, gats, rosegadors i altres, que han fet de la ciutat el
seu entorn habitual i són coneguts com animals periurbans.
Aquestes espècies mantenen habitualment un equilibri ecològic entre elles, que pot anar variant durant el temps: quan una
espècie desapareix, per alguna raó determinada, el seu espai
és ocupat per una altra, i de la mateixa manera, l’arribada de
noves espècies o el creixement d’alguna varietat. La regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament manté aquestes espècies
per sota d’un llindar, més enllà del qual es generen molèsties
per a la població. Quan el nombre de membres d’una espècie
arriba a una proporció exagerada es pot parlar de plaga.

Les colònies incontrolades de gats i els coloms són els grups
animals periurbans més abundants. Els gats salvatges acostumen a ser alimentats per alguns ciutadans i per aquest motiu
són uns dels animals més estesos. Per la seva part, els coloms
tenen una intensa relació amb les poblacions humanes i el
creixement incontrolat de la seva població pot provocar la
transmissió de malalties, sorolls, accidents en la via pública o
el deteriorament d’edificis i monuments, entre d’altres.

2

1. La població de coloms també perjudica l’estat del patrimoni
(Esglèsia de Sant Josep)
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© P. VÁZQUEZ

L’alimentació incontrolada d’animals periurbans pot ser
motiu de sanció segons la Normativa Municipal sobre la
tinença d’animals domèstics del 2004, perquè pot provocar
el creixement desproporcionat d’una espècie o que alguns
animals, com els rosegadors, hi trobin una font d’aliments.
Els residus de menjars a la via pública també poden causar
efectes nocius com brutícia, la mala olor o afavorir l’aparició
d’insectes. A més, l’alimentació incontrolada pot afavorir la
presència d’animals malalts o que transmeten malalties, que
generen un risc a la salut pública. Els ciutadans que vulguin
es poden posar en contacte amb el Servei de Salut Pública
de l’Ajuntament o amb la Societat Protectora d’Animals de
Companyia per trobar mecanismes de col·laboració.

mésmataró
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Un tastet de Les Santes a Créteil

© A. ROCA

Els Gegants, el Drac, la Momerota, les Diablesses, l’Àliga i la Colla Castellera
Capgrossos van ser les figures i les colles de Mataró presents en la festa major de
la ciutat agermanada de Créteil: la Jour de fête. Els van acompanyar més de 360
mataronins i la delegació oficial. A la desfilada hi van participar uns 3.000
ciutadans de Créteil i va ser seguida per unes 10.000 persones.

La Colla Castellera Capgrossos de Mataró en un moment de la seva actuació a terres franceses.

C

réteil, ciutat agermanada amb Mataró des de 1991, ha
estat la primera ciutat que ha “exportat” i ha pogut
viure de ben a prop un petit tast de la festa major
mataronina: Les Santes. Aquesta experiència es va viure a
la Jour de fête, el passat 22 de juny, amb la presència dels
Gegants (en Robafaves, la Geganta, en Maneló i la Toneta),
el Drac, la Momerota, les Diablesses, l’Àliga i la Colla Castellera Capgrossos de Mataró. En total es van desplaçar uns
360 mataronins.

la Gran Final amb cançons tradicionals catalanes interpretades per les corals del Conservatori Nacional de Música de
Créteil i tot seguit va començar la desfilada amb una actuació
castellera, les comparses de les associacions i centres socials
de Créteil, el Drac, els Gegants, les Diablesses, la Momerota
i l’Àliga. L’acte va finalitzar a les 21 h amb 4 pilars mentre
les corals interpretaven “Els Segadors” i una gran sardana
que simbolitzava l’agermanament i l’amistat de dues ciutats
i la seva gent.

La Jour de fête va començar a les 10 h amb una “passada”
dels castellers, els Gegants i l’Àliga per un dels carrers de la
part antiga de la ciutat, Créteil Village. A les 17 h es va iniciar

Un pic-nic i un castell de focs que sorgia de les aigües del llac
posava punt i final a una festa en la qual hi van participar uns
3.000 ciutadans de Créteil i seguida per unes 10.000 persones.
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Totes les exposicions són gratuïtes. www.cultura.mataro.cat
Museu de Mataró

El Carreró, 17.

Art religiós del Museu de Mataró

Fins al 7 de setembre
Mostra de la pintura religiosa més representativa del fons
del Museu de Mataró, dins dels actes de celebració del
Mil·lenari de Santa Maria.

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

Albert Ràfols Casamada / Maria Girona

Del 18 de juliol al 28 de setembre
Inauguració el divendres 18, a les 20 h
Obra de la col·lecció de la Fundació Privada Carmen
i Lluís Bassat, en col·laboració amb la Fundció Ràfols
Casamada/Maria Girona.

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

Immigració. Una nova mirada cultural a l’esport.

Fins al 12 de juliol
Un treball de fotoperiodisme i d’investigació social de Kim
Manresa i Chris Kennett.

Dragalió. Bestiari de Santes

Del 5 al 12 de juiol
El vestíbul de la biblioteca tindrà durant uns dies un visitant d’excepció: el Dragalió, a punt de complir un any de
vida, vol acostar-se als lectors més petits.

Ateneu Caixa Laietana
Carrer de Bonaire, 3-5.

Llums de Santes

Menjador
Jordi Arenas. L’entorn. El “grup dels dissabtes”

De l’11 de juliol al 28 de setembre
Inauguració el divendres 11, a les 19.30 h
Mostra de pintures de paisatges de Jordi Arenas que va
fer amb el “grup dels dissabtes”.

Sala 1
Josep Novellas. Pompeia, Guadix, Austràlia

De l’11 de juliol al 28 de setembre
Inauguració divendres 11, a les 19.30 h
Mostra d’obres de l’artista Josep Novellas, fruit desl seus
viatges a Pompeia, Guadix i Austràlia.

Sala 2
Cecilia Postiglioni

De l’11 de juliol al 28 de setembre
Inauguració divendres 11, a les 19.30 h
Exposició de pintures de l’artista Cecilia Postiglioni
(Buenos Aires, Argentina, 1974) dins el cicle Roda el
món, el viatge per la temporada 2007-2008.

La Galeria
El viatge transversal.

Fins al 6 de juliol
De l’11 de juliol al 28 de setembre
Inauguració divendres 11, a les 19.30 h
Exposició dels artistes proposats per les ciutats participants de Tansversal, Xarxa d’activitats culturals.

Soterrani
Quaderns de viatge

De l’11 de juliol al 28 de setembre
Inauguració divendres 11, a les 19.30 h
Mostra de quaderns de viatge comissariada per Miquel
Bardagil. Amb Josep Maria Martín, Enric Weiss i Arno
Nollen.

Del 10 al 31 de juliol
Inauguració el dijous 10, a les 20 h
Exposicions de fotografies d’Isaac Benito (Mataró, 1974),
fotrògraf escolit l’any 2007 per fer l’exposició de fotografies de Santes.

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

Exposició de la col·lecció
Tràveling Circular

Fins al 14 de setembre
Exposició emmarcada dins del tema Roda el món. El
Viatge, eix temàtic de la temporada de Ca l’Arenas. Objectes i pintures del passat conviuen amb fotografies, vídeos i
instal·lacions del present.
Ca l’Arenas. Centre d’art del Museu de Mataró
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1r any de mandat: atenció a les petites
coses i a les estratègies de futur

E

Liderar i gestionar aquest canvis és la feina del govern
de la ciutat, va afirmar Baron. Un govern tripartit que
governa.”Un govern divers com les forces que el composen.
Però un govern responsable i unit que treballa amb objectius comuns, amb lleialtat mútua i que vota unit”. Tal i com
va destacar l’alcalde de Mataró, hi ha una acció de govern
ferma i amb els objectius clars: “governar el dia a dia de
la ciutat, des de la proximitat i el diàleg. Però amb visió
estratègica. Sense descuidar les petites coses, però amb la
mirada estratègicament situada en els temes que marcaran
el futur immediat de Mataró”. Aquesta acció estratègica
implica generar nous desenvolupaments urbanístics per a
tenir més habitatge disponible per a tothom i més creació
d’empreses i llocs de treball; implica tenir noves infraestructures de comunicació (el canvi a la N-II; la implantació
de la TDT; les noves sortides de l’autopista a Mata, el tren
orbital), infraestructures que han de permetre guanyar més
capitalitat territorial i apostar per destacar la ciutat tot guanyant capitalitat cultural.
Si el govern està fent la seva feina, Baron lamenta l’estat
i les actituds de l’oposició: “Només us vull dir una cosa al
respecte: mai, com ara, a la política mataronina s’havia
arribat a l’extrem del tot s’hi val. Acusacions infundades,
judicalització de la política, manca d’arguments i de propostes, descrèdit dels polítics, i de la política i de la pròpia
institució, sense cap mena de respecte a les persones, al
que són i al que representen. En definitiva: mal estil, molt
mal estil. I poca, molt poca responsabilitat.”

© JOSEP RIBAS

l PSC de Mataró (http://mataro.socialistes.cat) va
celebrar un acte públic al Centre Cívic Pla d’en Boet
amb més de 120 persones per fer la valoració del 1r
any de mandat, amb Joan Antoni Baron i Joan Rangel.
L’alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, va explicar
a l’inici de la seva intervenció el moment clau en què es
troba la ciutat, vivint canvis importants que cal liderar i
gestionar: “Fa un any vam dir que ens trobàvem davant
d’un dels moments claus de la història de la ciutat, vam dir
que governaríem apostant fort pel creixement sostenible, la
cohesió social i el progrés de Mataró. Un any després crec
que estem complint”.

Dos moments de l’acte a què es fa referència

En l’acte també va intervenir Joan Rangel, secretari de relacions institucionals del PSC. Rangel va voler aprofitar el
marc de debats congressuals en els diferents partits per fer
explícita quina és la voluntat dels socialistes catalans en el seu
congrés a celebrar properament: “mentre els altres es barallen per veure qui mana, els congressos socialistes estaran
per discutir i aportar solucions als problemes de Mataró, de
Catalunya i d’Espanya. Com la situació de l’economia i de
l’ocupació. La integració de la immigració. Els problemes
mediambientals, com la situació de l’abastament de l’aigua
o el finançament de Catalunya. Seran temes protagonistes
del debat socialista i proposarem i aportarem solucions”.
Rangel va finalitzar el seu discurs expressant que “ la nostra
actitud és positiva i el nostre objectiu és treballar per a un
Mataró millor, amb més igualtat d’oportunitats. En definitiva, com diu l’alcalde, que tot Mataró sigui Mataró”.
Ramon Bassas
Portaveu del Grup Municipal Socialista
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Primer any de govern a l’ombra

© ALBERT BURGUERA

Per altra banda, la nostra tasca de control de Govern ha estat
present en tots els casos amb més ressò de l’any: la negativa del Tripartit a estudiar la integració de Can Fàbregas
amb l’operador comercial, el cas del cap de la Policia, el de
les excuses de mal cobrador de PUMSA en el cas Actua, la
inexistent política de fires...

T

ot just fa pocs dies, el 16 de juny, va ser el primer
aniversari del segon govern tripartit municipal i ara
toca fer balanç d’aquest primer quart de mandat.
Un any després, la veritat és que el panorama no és gaire
engrescador.
CiU, davant d’un any de sorpreses contínues, de nyaps,
i patint una politiqueria més opaca que mai, hem estat
capaços de fer propostes i aportacions alhora que ens hem
fet respectar fent també un control exhaustiu del govern.
Ha quedat palès que el tripartit no sap com aturar l’allau de
propostes i crítiques raonades que li hem fet arribar.
Des que el nostre grup va saber els resultats de les eleccions ha tingut molt clar el seu objectiu: ser un autèntic
govern a l’ombra i exercir una oposició ferma i alhora dialogant. M’atreveixo a dir que la primera tasca l’estem duent
a terme perfectament però, en canvi, la segona no. No ens
deixen tirar-la endavant. Se’ns han tancat les portes i no
se’ns ha tingut en compte en res. Exemples tan importants
com és el projecte de remodelació de la Plaça de Cuba, el
front de mar i l’arribada del Museu Bassat a Mataró, entre
d’altres...
Hem fet moltes propostes noves per la Ciutat com convertir
en museu la casa on va néixer Puig i Cadafalch, o la creació
de places concertades a les llars d’infants, que han estat
ignorades pel Govern.
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La llista d’ambdues accions, tant les nostres propostes i
aportacions com les accions de control de govern per fernos respectar i exigir transparència vers tots els mataronins
i mataronines les trobareu a www.ciumataro.cat.
És impossible fer un balanç en tan poc espai però el que
us ha de quedar ben clar és que tenim intacta la il•lusió i
l’empenta del primer dia. Treballem amb la força de qui se
sent alternativa i gaudim amb la nostra feina. Ens queden
tres anys per davant i continuarem fent aquest paper. Exigirem la transparència que avui no té aquest govern i els
aportarem totes les idees que puguem per millorar Mataró.
La darrera, la proposta d’habilitar provisionalment com
a aparcament gratuït el gran espai que ha deixat IVECOPEGASO. És a tocar del pàrquing de RENFE, ben comunicat, amb fàcil accés, i podria servir tant als mataronins per
anar a la platja com a visitants que vulguin venir a gaudir
del mar, del comerç, del lleure, o senzillament a fer un tom
per la Ciutat.
Permeteu-me, també, que tanqui amb un agraïment a les
desenes d’amics i amigues que en nom de CiU treballen desinteressadament en Patronats, Consells i altres organismes
de participació municipal, així com un record especial a la
Isabel Martínez, la nostra exregidora que ha estat nomenada jutgessa i que només li ha estat possible acompanyarnos durant aquest primer any de mandat. A tots vosaltres,
moltes gràcies!

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

© MARGA CRUZ

Però, com deia, el Projecte Marítim que el Partit Popular ha
posat damunt la taula va molt més enllà del què és purament
urbanístic o turístic considerat aïlladament. La idea és fer
de Mataró la principal ciutat marítima i nàutica entre
Barcelona i Niça.

E

l mes d’abril de 2007, en plena campanya de les
eleccions municipals i fruit d’una intensa reflexió
sobre la situació de la ciutat, el Partit Popular de
Mataró llençava la que els mitjans van batejar com la nostra
“proposta electoral més ambiciosa”. La de donar a Mataró
un caràcter marítim com a opció industrial, econòmica i de
posicionament estratègic.
En aquell moment, alguns candidats d’altres partits van
intentar desacreditar la nostra proposta dient que érem
“visionaris” i “somiatruites”. No ha hagut de passar gaire
temps perquè la majoria de polítics locals i molts ciutadans amb els que hem tingut ocasió de parlar, comencin a
veure aquest projecte com un objectiu necessari i important per a la ciutat. Perquè, no s’enganyin, no estem parlant de qualsevol cosa. El govern ha parlat els darrers anys
de la “transformació del front marítim” que s’ha produït a
Mataró. Però aquesta transformació no ha anat més enllà
d’una simple actuació urbanística, feta a salt de mata i amb
escassa visió estratègica. Ara se’ns obre en l’horitzó una
nova oportunitat amb el futur Museu Bassat. I el govern
municipal hauria també de negociar fort amb el Ministeri
de Medi Ambient per aconseguir la darrera fase del Passeig Marítim que encara està pendent. Hem de recordar
que la primera fase, la que ara tenim, la va fer el govern
del Partit Popular, que ja s’havia compromès també, cas de
no haver perdut les eleccions de 2004, a acabar l’obra. El
Govern Zapatero, en els passats quatre anys, no ha considerat una prioritat acabar-lo.

A l’hora de cercar noves estratègies, els mataronins hem de
tenir clar que el gran factor diferencial entre Mataró i la
resta de ciutats catalanes importants és el mar. I ens ve
donat sense cap cost. És per tant aquesta l’aposta que hem
de fer. I jugar-hi fort. Sense posar-nos límits i pensant en
gran, de forma valenta. Hem d’estar disposats a aconseguir
que Mataró faci un salt històric i es posicioni com la gran
ciutat del litoral català després de Barcelona.
Si som capaços de tirar endavant el projecte que el Partit
Popular ha proposat, estimularem a Mataró la transformació més important que hagi tingut en un segle, i li
injectarem nova vida econòmica, cultural, turística i de
coneixement a una ciutat que està en un moment molt delicat després d’haver patit una important davallada del sector
tèxtil i en plena crisi de la construcció. El projecte descansa
sobre tres eixos principals. En primer lloc, la creació d’una
nova indústria que generarà molts llocs de treball. En
segon lloc, l’ecologia. Aquest vol ser un projecte no solament respectuós sinó que vol potenciar l’Alguer i incrementar la sensibilitat per l’entorn natural de Mataró al voltant
del mar. Per últim, la innovació, el desenvolupament d’un
sector de coneixement relacionat amb el tema nàutic.
És també, en certa forma, la recuperació d’una tradició
històrica, la de Mataró com a capital marítima i centre
d’una indústria nàutica ja desapareguda fa temps. Mataró
tornarà a la seva essència per recuperar el liderat comarcal i posicionar-se de forma estratègica com la capital
nàutica europea entre Barcelona i Cannes, i poder afrontar
així el nou segle amb un propòsit comú, darrera el qual caminarà tota la ciutat. Aconseguir això és la prioritat més important que s’ha marcat el Grup Municipal del Partit Popular de
Mataró en aquest mandat. I en això estem treballant.
Pau Mojedano Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC
27
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© ICV-EUiA

Implicats en la transformació
de Mataró

V

olem una ciutat en la que s’hi pugui viure, treballar, passejar i gaudir, i que ho puguin fer persones grans i petites, homes i
dones, autòctones i nouvingudes, amb més o menys facilitats de mobilitat... Una ciutat intercultural, intergeneracional i que
valori la diversitat de la seva ciutadania.

Aquest camí de transformació de la ciutat requereix complicitat amb la gent, diàleg i eixamplament de la participació, amb voluntat
política i un intens lideratge sustentat en idees i valors clars.
Des d’Iniciativa Verds-Esquerra Unida creiem que ho estem fent bé, que estem treballant de manera planificada, valenta i il·lusionada.
I seguirem treballant de manera transparent, honesta i amb la participació de tothom.
Bona feina i bones vacances!

Conxita Calvo i Quiteria Guirao
Grup Municipal d’ICV-EUiA
La Riera 48, 2n pis -08301 Mataró. Tel. 937582104 – icv-euia@ajmataro.cat

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

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

euiamataro@gmail.com www.euiamataro.blogspot.com
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© MARGA CRUZ

A passar-ho bé!!!

A

quest estiu m’agradaria que trobéssiu el vostre dia, els vostres dies. L’oferta és àmplia i variada perquè tothom hi trobi
el seu moment.

Estaria bé coincidir en algun concert del Cruïlla de Cultures, o en algun espectacle del Festival Shakespeare i, per suposat,
trobar-nos sota les espurnes de foc, darrere en Robafaves, veient un espectacle de circ, mirant els focs, ballant, cridant que No
n’hi ha prou!..., durant els dies de Les Santes.
Hi ha tot un equip treballant perquè tothom s’ho pugui passar bé i aquest és el nostre desig.
Així doncs, MOLT BON ESTIU I MOLT BONA FESTA MAJOR DE LES SANTES!!!!

Sergi Penedès i Pastor
Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra
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Defensem els rius: ni transvasaments ni
creixement especulatiu!

E

Precisament, un dels detonants que ha accelerat la unitat dels
defensors del territori és el debat sobre la gestió de l’aigua.
L’excusa de la sequera ha estat un dels exemples més clars
de la subordinació de la classe política a un model de creixement ecològicament depredador i socialment excloent.
La interconnexió de xarxes (conques hidrogràfiques) defensada pel govern autonòmic català (PSC-Esquerra-ICV) no
és cap fet nou: és una línia de continuïtat històrica amb
“desarrollisme” franquista. Prova d’això és que se segueix
espoliant les conques interiors (per exemple, el riu Ter) o
que, periòdicament, cada 6-7 anys, es planteja el transvasament del riu Ebre, l’únic dels grans rius de la Península
Ibèrica que està sota ple control de l’Estat espanyol. De fet,
al llarg del seu curs fluvial, l’Ebre ja pateix diversos transvasaments, però allò més greu és que s’amaga la situació
crítica en què es troben els ecosistemes naturals del Delta,
que si continua perdent cabal d’aigua dolça es salinitzarà i, a
poc a poc, el mar el farà recular.
A Catalunya, amb mentides i ocultació d’informació, el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar (ICV-EUiA);
va decretar la sequera. Va haver de reconèixer que preveia
transvasar aigua del Segre (afluent de l’Ebre) i tot seguit es
va endegar una forta campanya de manipulació informativa.
El conflicte governamental es va resoldre amb el pitjor dels
escenaris: un acord entre els governs de Barcelona i Madrid
per transvasar l’Ebre (que, per sort, la pluja del maig va posar
en qüestió). Ara bé, en tot aquest debat destacà l’ús pervers
del llenguatge, qualificant el transvasament com una “captació temporal d’aigua” i la instigació de l’enfrontament territorial, a base d’acusar les terres de l’Ebre d’insolidàries. Però
la mediocritat de la classe política no es pot deslligar de la
submissió als interessos d’Aigües de Barcelona - AGBAR (de
capital majoritari de La Caixa), que té un especial interès en
l’execució de la interconnexió de xarxes i en la mercantilització de l’aigua, que lluny de ser destinada a l’ús de boca ha de
servir per augmentar l’espiral del creixement especulatiu.
30

© PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE

l 14 de juny, prop de 40 entitats catalanes reunides a
Montserrat van constituir la Unió de Plataformes per
plantar cara a l’escalada d’accions agressives sobre el
medi ambient, el paisatge i les persones. Una cosa ens uneix:
Catalunya no és en venda!

Justament, a la comarca del Maresme patim un creixement
urbanístic que no és compatible amb la disponibilitat dels
recursos hídrics propis. El creixement de Mataró se sustenta
en el transvasament del riu Ter, que funciona des dels anys
del franquisme. El Ter és un riu sobreexplotat i que amb prou
feines conserva un cabal ecològic digne d’esment i tot fa
pensar que si continuem creixent al ritme actual, per més que
la Quiteria Guirao (la nostra regidora de Medi Ambient) qualifiqui d’excel·lent la gestió de l’aigua a la ciutat, la realitat és
que estem consumint aigua molt per sobre de les capacitats
de la nostra pròpia conca hidrogràfica, la qual cosa dóna peu
a la política d’interconnexió de xarxes i als transvasaments.
Des de la CUP considerem que l’actual model de gestió de
l’aigua dut a terme per la Generalitat de Catalunya a través
de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és erroni, perquè
es basa en la llei de l’oferta i consegüentment promou el malbaratament i l’ús abusiu dels recursos hídrics. És una política
errònia, basada en el foment del turisme, la construcció i el
consum massiu com a pilars de la nostra economia. És un
model no gens racional per a un país mediterrani amb un
règim de pluges irregular i escàs, fenomen que s’agreuja amb
el canvi climàtic ja present. Per tant, entenem que no hauríem de créixer més enllà de les nostres possibilitats i que
en comptes de créixer il·limitadament caldria començar-se a
plantejar un decreixement, perquè l’aigua no és que sigui un
bé escàs sinó que la demanda és excessiva.

Juli Cuéllar
Representant de la CUP
al Consell de Ciutat

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
- 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. Via Sèrgia, s/n. 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
Maresmedigital TV. Canal 24 TDT/MUX-4.
ALTRES ADRECES
C. de Juan Sebastián Elcano, 6. Tel. 93 693 13 20
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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