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Les nostres tradicions són les que fan que sigui Nadal. Com esperar els Reis amb il·lusió
i fanalets. Com fer el pessebre. Com regalar amor. Com somriure a un estrany.
Hi ha coses que només passen al Nadal. Hi ha Nadals que només passen a Mataró.
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Temps de cultura, oci, compres,
família i nous projectes
Joan Antoni Baron i Espinar

| Alcalde de Mataró

M

ataró ofereix un ampli ventall d’activitats per a les
vacances de Nadal i Reis. Aquesta programació,
que es recull en aquest número del butlletí municipal, és possible pel treball conjunt entre l’Ajuntament, entitats i associacions de la ciutat. L’objectiu és atraure el major
nombre de mataronins i mataronines però també que la ciutat
exerceixi de capital de comarca i sigui un pol d’atracció per a
ciutadans i ciutadanes d’altres municipis de la comarca.
Els dies de Nadal i Reis ens permeten disposar de més temps
per estar amb la família i els amics, per gaudir de les activitats d’oci, culturals i esportives que s’ofereixen, per comprar
productes en els comerços de la ciutat i per pensar en els
menys afavorits. D’altra banda, el canvi d’any és un bon moment per fer una llista de bons propòsits.

Des de l’Ajuntament afrontem el nou any amb la voluntat
de continuar treballant per millorar el dia a dia del ciutadà.
Una llarga llista, recollida en el Programa d’Actuació Municipal 2009 així com d’altres de noves que farem gràcies a
la injecció econòmica extraordinària procedent de les arques
del Govern central. Mataró disposarà de prop de 21 milions
d’euros per generar nous llocs de treball amb la posada en
marxa de projectes d’obra pública que s’havien posposat per
la situació econòmica actual. Una bona notícia que ha arribat
als municipis abans de les festes nadalenques i que ens ha de
servir per afrontar el futur amb optimisme, per continuar treballant amb il·lusió, rigor i professionalitat en la nostra tasca
de servei al ciutadà.
Bon Nadal i Feliç Any 2009!
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NOTÍCIES

Els arqueòlegs troben restes d’una casa
benestant romana a Can Cruzate

© AJUNTAMENT DE MATARÓ

L’illa de Can Cruzate ocupa 975 m² entre la plaça de l’Ajun-

tament, la plaça Gran, el carrer d’en Palau, el carrer de Santa
Maria i El Carreró. L’empresa municipal d’urbanisme PUMSA
promou la millora d’aquest àmbit i, abans de començar les
obres previstes, s’han dut a terme excavacions arqueològiques a
càrrec de l’esmpresa ÀTICS, SL, amb un pressupost de 203.305
euros. S’hi han localitzat les restes d’una casa benestant romana
habitada als segles I i II dC, una “domus” que feia cantonada als
dos carrers principals de l’antiga Iluro. L’estat de conservació de
les restes és excel·lent. S’ha documentat l’atri, un pati interior
rectangular amb un gran estany central obert -”impluvium”-,
voltat d’un porxo a partir del qual es distribuïen les estances de
la casa. Les parets de l’”impluvium” assoleixen en alguns punts
més de mig metre d’altura. S’han trobat paviments originals,
estucs, restes d’un mosaic i diferent material.

1

© ALBERT CANALEJO

L’Estadi Municipal d’Atletisme obre de nou
després de les obres de millora
La

primera fase dels treballs de remodelació han permès
homologar les dimensions de les pistes i equipaments segons
les normatives de la Federació Espanyola d’Atletisme. S’han
creat 2 carrils més de competició, de manera que s’ha passat
de 6 als 8 actuals. També s’ha fet un carril perimetral per fer
els entrenaments de la marató i s’ha col·locat nou paviment a
tota la pista, entre altres actuacions. Les obres les ha executat
FCC Construcción per encàrrec de l’empresa municipal d’urbanisme Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA).
i han tingut un cost de 3,1 milions d’euros. Està previst que les
obres s’inaugurin el 20 de desembre a les 17 h.

2

© MARGA CRUZ

El nou enllaç nord de l’autopista C-32 a
Mataró entra en funcionament
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
3

1. Gerra de vidre i diferent material de les excavacions de Can Cruzate, 		
dipositat al Museu de Mataró per a la seva restauració i estudi.
2. Imatge de l’Estadi Municipal d’Atletisme, amb les 8 pistes, el carril 		
perimetral i la zona central amb gespa natural.
3. Cartell informatiu instal·lat amb motiu de l’obertura del nou enllaç nord 		
de la C-32, i al fons la nova rotonda de connexió.
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Generalitat de Catalunya ha dut a terme la remodelació del nus
situat a l’alçada del polígon Mata-Rocafonda, que ha suposat
una inversió d’1,7 milions d’euros. L’antic enllaç només permetia entrar i sortir a l’autopista als vehicles que circulaven
en direcció a Sant Andreu de Llavaneres o procedien d’aquest
sentit de la marxa. Des de principis de novembre també poden
sortir i entrar pel nou enllaç els vehicles procedents de Barcelona o que circulen en aquesta direcció. Les obres han consistit
en la construcció de dos nous ramals d’incorporació i sortida a
l’autopista i d’una nova rotonda.

NOTÍCIES

mésmataró

La 3a Mostra d’Entitats atrau 24.000 visitants,
4.000 més que l’anterior edició
Firal del Parc Central. Un total de 128 entitats de la ciutat dels
àmbits de la cultura, l’esport, l’educació, la intervenció sociosanitària i la cooperació van ser-hi presents. S’hi van realitzar
més de 60 activitats diferents, un tast d’aquelles que les entitats realitzen durant l’any: taules rodones, conferències, balls,
concursos d’agility, batucades, teatre, observacions d’astronomia, entre moltes d’altres. La Mostra s’emmarcava dins la
Setmana de la Participació, durant la qual es van celebrar tres
jornades: una adreçada a infants de 6 a 9 anys de centres escolars de Mataró, una altra per a càrrecs electes dels municipis
catalans i la tercera per a les mateixes entitats.
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© ALBERT CANALEJO

La Mostra va tenir lloc del 27 al 30 de novembre a l’Espai

Més de 1.900 esportistes participen
a l’11a Mitja Marató “Ciutat de Mataró”

2

© FOTOINSTANT

amb la 15a edició de la Marató Escolar. La cursa, amb inici i
arribada a la plaça d’Espanya i un recorregut de 21,097 quilòmetres, s’inclou al calendari de la Federació Catalana d’Atletisme i al calendari nacional de la Real Federació Espanyola
d’Atletisme. L’atleta Jacob Kiplagat, del club Adidas Internacional, va guanyar la prova amb un temps rècord d’1 hora
2 minuts i 58 segons. En categoria femenina, la guanyadora
va ser Hassna Bahom amb un temps d’1 hora 20 minuts i 25
segons. La prova puntuava per a la III Challenge de Mitges
Maratons del Gran Premi de la Diputació de Barcelona i per a
la Lliga d’intern@utes 2008. El límit màxim de participants es
va tancar un mes abans de la celebració de la Mitja Marató.
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© ALBERT CANALEJO

La prova es va celebrar el diumenge 7 de desembre, junt

PUMSA comença els enderrocs de part
dels edificis de l’illa Fàbregas i de Caralt
L’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró,

SA (PUMSA) ha començat la demolició de prop de la meitat
de les edificacions existents a l’illa, així com la retirada de les
cobertes de fibrociment que tenen alguns d’aquests immobles.
L’enderroc no afecta a la nau principal, els edicles i la xemeneia
de la fàbrica Fàbregas i de Caralt, que es desmuntaran i traslladaran en properes fases a la confluència entre els carrers de
Miquel Biada i de Tetuan. L’empresa Nietos de García Cano,
SA executa els treballs inicials amb un pressupost de 304.433
euros i s’encarrega també de triturar el material petri de l’enderroc per a la seva reutilització en obres de PUMSA. Està
previst que els treballs acabin en el mes de març de 2009.

1. Una de les exhibicions que es van poder veure durant la Mostra d’Entitats.
2. Imatge d’arxiu de l’edició anterior de la Mitja Marató “Ciutat de Mataró”.
3. Algunes de les edificacions de l’illa Fàbregas i de Caralt ja han estat 		
enderrocades.
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NOTÍCIES

Tots els grups municipals signen el Pacte
Municipal per a la Nova Ciutadania

© MARGA CRUZ

El document es va aprovar per unanimitat en el Ple d’octubre i els representants de tots els grups municipals (PSC,
CiU, PPC, ICV-EUiA, ERC i CUP) van signar el pacte el
passat 5 de novembre. Després de la signatura del document,
es va portar a terme la conferència “La immigració ara i
aquí”, a càrrec del director de la Fundació Jaume Bofill i politòleg, Jordi Sánchez. El text recull i prioritza els principis
d’actuació de l’Ajuntament en matèria de polítiques per a la
integració dels immigrants a la ciutat. La finalitat del Pacte
Municipal per a la Ciutadania és la integració de les persones
nouvingudes en el marc del respecte pel sistema de valors
democràtics, constitucionals, socials i jurídics, garantint els
drets i els deures de tota la ciutadania, sense cap tipus de discriminació per qüestions de gènere, origen ni religió.
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© ALBERT CANALEJO

Mataró disposa d’un cafè propi de Comerç
Just que s’elabora a Chiapas
El “Cafè Mataró” prové del municipi de Las Margaritas, a

l’estat mexicà de Chiapas. Aquest producte està elaborat per
Mujeres de Unión de la Selva (MUSA) que conreen un cafè
100% natural, de cultiu biològic, d’aromes suaus i delicats.
Amb la posada a la venda d’aquest cafè, Mataró recolza les
cooperatives cafeteres de l’hemisferi sud, sensibilitza la població sobre el Comerç Just i treballa en xarxa amb d’altres
associacions per aconseguir un consum responsable i solidari.
El “Cafè Mataró”, que es va presentar el 25 de novembre, es
gestiona a través de la Fundació Privada Grup Tercer Món
Mataró que compta amb el suport de l’Ajuntament i de la
Diputació de Barcelona.

2

© ALBERT CANALEJO

La Piscina municipal organitza una activitat
nocturna de lleure per als joves
El 28 de novembre, la Piscina municipal va organitzar una
3

1. Un moment de l’acte de signatura del Pacte Municipal per a la Nova
Ciutadania 2008-2011 .
2. El paquet de “Cafè Mataró” conté 250 grams de cafè mòlt.
3. Els joves van poder jugar a voleibol a la piscina petita on
s’havia instal·lat una xarxa.
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Nit Jove. Des de les 21 i fins a les 22.30 h, un grup de dotze joves van poder nedar, jugar a voleibol i relaxar-se. Les
activitats van ser dirigides per monitors i el servei de bar
va estar obert. Després d’aquesta experiència pilot, l’Institut
d’Esports (IE) té previst valorar la proposta per poder-la oferir un cop al trimestre amb d’altres activitats com aiguagim,
jocs dirigits o bateig d’immersió, entre d’altres. Una altra de
les novetats de la Piscina és l’activitat “Banya’t amb el teu
infant” perquè les famílies amb nens d’entre 1 i 5 anys puguin guadir dels beneficis de l’aigua.

mésmataró

NOTÍCIES

L’Ajuntament comença les obres
del nou parc urbà de Rocafonda
mes de novembre, s’han adjudicat a l’UTE Parc de Rocafonda
per un import de 2.750.598 euros. L’actuació està finançada al
50% per l’Ajuntament i la resta per la Generalitat de Catalunya,
amb l’ajut procedent de la convocatòria de la Llei de barris. Els
treballs tenen una durada prevista de 15 mesos. La nova zona
verda estarà situada en un solar de 24.736 m2 que es troba limitat per la ronda de Rafael Estrany, el camí de Ca la Foneria i
la carretera de Mata. L’objectiu dels treballs és convertir aquest
solar erm en una zona verda potenciant l’espai natural de la
riera de Sant Simó com un passeig continu. El parc tindrà cinc
zones tractades amb diferents materials i vegetació.

1

© ALBERT CANALEJO

Les obres, que van començar durant la primera quinzena del

2

© LARA CÁCERES

El 2 de desembre es va presentar el document de diagnòstic
del Pla Integral del Nord que inclou els barris del Camí de la
Serra, Cirera, La Llàntia, Molins-Torner, Via Europa i Vista
Alegre. Les conclusions més significatives són els problemes de mobilitat, la necessitat d’ampliar el CAP de Cirera i
les expectatives de la urbanització del solar ubicat entre les
rieres de Cirera i de Figuera Major. El passat 11 de desembre
es va presentar el document de diagnòstic del Pla Integral
del Sud-Oest (Pla d’en Boet i Peramàs-Esmandies). El debat
sobre la reurbanització de la ronda de Leopoldo O’Donnell,
crear més zones de vianants i de passeig i la necessitat d’espais culturals de proximitat són algunes de les conclusions.
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© MARGA CRUZ

Els Plans Integrals del Nord i del Sud-Oest
disposen d’una diagnòstic

L’empresa Comercial Dolo guanya
els Premis Cre@tic 2008
E l projecte guanyador de la vuitena edició dels premis
Cre@tic és un producte, patentat a nivell mundial, que permet
reutilitzar l’aigua de les llars. El segon premi va ser per a Incod Enginyeria Industrial per desenvolupar un programari per
a l’etiquetatge i marcatge. El tercer premi va ser per a Pixelon
Computer Graphics, una firma especialitzada en el disseny en
3D. L’entrega d’aquests guardons es va fer el 13 de novembre
durant la celebració de la Nit amb Visió. Durant el transcurs de
la vetllada es va fer un reconeixement a les empreses que han
destacat per la Responsabilitat Social Organitzativa (RSO):
Auto d’Ara, Expert Castany, Farmafree, Fet d’Ara, Finques
Pous, Folgarona, Frèsia, Gestoria Barceló, Lola Perruquers,
Can Miracle, Nins Infantil, Pell Tolrà i Saterra Joiers.
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NOTÍCIES BREUS

Els Cellers de Mataró, marca que agrupa
els especialistes del vi situats al centre de
la ciutat, han embotellat i posat a la venda
10.000 ampolles de vi novell. Els cellers
que enguany promouen aquesta iniciativa,
amb el suport de l’Institut Municipal de
Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM),
són Vins Santi, el Celler Castellví, Can
Monserrat i Celler Monserrat. El vi novell
s’embotella després de la verema, recent
fermentat i descubat. És un vi molt aromàtic, d’aromes afruitades, color intens i
viu, molt fresc i suau al paladar. Els clients
poden triar, des de mitjan novembre, entre
les següents varietats: novell blanc, negre i
rosat. L’etiqueta del vi novell 2009 és una
creació de l’artista Eduard Novellas que
ha apostat per una composició que combina color i forma per mostrar d’una forma
directa el producte

amb pendent variable, on l’escorrentia
d’aigües pluvials provocava l’esllavissament de terres i la degradació de la vegetació existent. S’ha modificat la inclinació
del talús utilitzant gabions com a elements
estabilitzadors, de 3x1 metres i mig metre
d’alçada, que a la vegada permeten fragmentar la inclinació total en diferents trams
de pendent. Les espècies vegetals que s’han
plantat, una combinació de plantes autòctones i gramínies, també actuen com a fixadors del terreny. S’ha col·locat una xarxa
de reg automatitzat amb un programador
que funciona amb un tub de degoteig. A la
zona inferior també s’han instal·lat gabions
de seguretat, per garantir que sigui totalment segura l’àmbit més accessible per
als vianants. Aquests gabions incorporen
dos bancs de fusta. L’empresa Jardineria
Moix SL ha executat les obres, que han
tingut un cost de 46.797 euros. Els treballs
van començar el passat mes de juny i van
acabar a l’octubre.

El Parc del Nord es millora amb treballs
de consolidació dels talussos

Un estudi determinarà en quins edificis de
Cerdanyola es pot instal·lar un ascensor

El Servei de Manteniment i Serveis de
l’Ajuntament ha fet treballs de millora en
el Parc del Nord, concretament a la zona
verda que limita a l’est amb el carrer d’Almeria, a l’oest amb el carrer de Salvador
Espriu i en la seva vessant inferior amb la
ronda de Sant Oleguer. L’actuació ha contemplat l’enjardinament dels parterres de
les escales del mateix carrer de Salvador
Espriu per integrar-los al Parc del Nord.
Abans dels treballs hi havia un parterre

L’Ajuntament i el Col·legi d’Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Barcelona (Maresme)
han signat un conveni de col·laboració per
fer un estudi sobre les possibilitats d’instal·lar ascensors a 140 edificis d’habitatges
plurifamiliars del barri de Cerdanyola,
amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat
d’aquests immobles. L’acord s’emmarca en
el Pla Local d’Habitatge. Els tècnics han
començat a visitar els immobles aquest mes
i recolliran la informació necessària per

Els cellers comercialitzen un vi novell amb
una etiqueta de l’artista Eduard Novellas
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endegar posteriorment programes per a la
instal·lació d’ascensors, amb l’elaboració
de propostes tècniques, determinació del
millor emplaçament i valoració estimada
del cost d’instal·lació en els casos que sigui
viable. Al 2003 ja es va fer un estudi similar
a 400 edificis de Rocafonda-El Palau, que
va anar a càrrec de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC).

L’Ajuntament reurbanitza els carrers de
Sant Agustí, Jaume Ibran i Amàlia
Els treballs consisteixen en la reurbanització dels carrers, a càrrec del Servei
d’Obres, i la millora de les xarxes d’abastament d’aigua i clavegueram, que executa
l’empresa municipal Aigües de Mataró,
SA. El carrer d’Amàlia es reurbanitza per
complet amb un cost de 119.317 euros i
135.000 euros més per les obres del clavegueram i la xarxa d’aigua potable. Les
obres, que estaran enllestides al febrer,
inclouen també el condicionament de les
línies elèctriques. Al carrer de Sant Agustí
els treballs afecten al tram entre el Camí
Ral i el carrer de Federico Carlo Gravina,
així com al tram del carrer de Jaume Ibran
entre els carrers de Sant Agustí i de Jaume
Balmes. El cost de les obres d’urbanització
és de 411.463 euros i la millora del clavegueram i la xarxa d’aigua potable suposarà una inversió de 220.000 euros més.
Aquests treballs, que s’allargaran fins a
finals d’abril, també inclouen el soterrament de línies elèctriques i de telefonia i
la plantació de 41 arbres. El paviment dels
tres carrers serà a un sol nivell.

mésmataró

Mataró Bus posa en marxa noves
línies i millora el servei

© MARGA CRUZ

A finals de gener es posa en funcionament la nova xarxa de transport públic, amb
l’estrena de noves línies, l’increment del nombre d’autobusos i de la freqüència
de pas, l’ampliació d’horaris i l’arribada del servei als polígons industrials.

La línia 5 allargarà el seu recorregut en determinats horaris per apropar els viatgers a Can Vilardell i Les Sureres.

L

a xarxa de transport públic urbà estarà formada per
9 línies d’autobusos, enlloc de les 6 actuals, que
començaran a funcionar a finals de gener i faran arribar el servei a nous sectors de la ciutat. La reestructuració
de les línies és conseqüència del nou contracte del servei,
que l’Ajuntament va adjudicar a l’empresa Corporación
Española del Transporte, SA (CTSA) fins a 2013.
Les millores en el servei tenen, entre els seus objectius
principals, crear línies que donin respostes als itineraris
amb més demanda, implantar recorreguts més ràpids i
directes, i reduir les freqüències de pas. Els canvis s’introduiran en dues fases: la primera fase de remodelació de
la xarxa és la que comença a partir de gener, i està previst
introduir noves millores en el servei a partir de 2011. La
nova xarxa ampliarà la cobertura geogràfica, de manera

que els autobusos arribaran fins a zones de la ciutat que ara
no tenien servei, com les urbanitzacions de Can Vilardell
i Les Sureres, Vallveric, Can Quirze, els polígons de Pla
d’en Boet i Mata-Rocafonda o, en el futur, al TecnoCampus
i el Rengle.
Com a trets fonamentals, la nova xarxa es basa en dues
línies circulars, la línia 1 i 2, que seran simètriques però
cadascuna d’elles en un sentit diferent de la marxa. A
més, entre els canvis més importants, la línia 0 actual
desapareix per desdoblar-se en dues: la línia 6 que unirà
Cerdanyola amb Els Molins i Rocafonda, i la línia 7 que
unirà Cerdanyola, l’equipament sanitari del Camí del
Mig, el carrer de Miquel Biada on es construirà el futur
centre comercial i la plaça de les Tereses. Les línies 3 i 4
seran més directes, i en el cas de la primera està previst
9
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es crearà la línia 8 per connectar l’Havana i l’Escorxador
amb Cerdanyola i La Llàntia.
Una altra novetat serà la creació d’una línia que donarà
servei als polígons industrials en horaris concrets: cada
45 minuts en hores d’entrada i sortida del treball i en
combinació amb els horaris de Renfe, tot i que a partir
de la segona fase d’aplicació de les millores en el servei
es preveu que la freqüència de pas d’aquesta línia sigui
de 20-25 minuts.
L’ampliació de la xarxa de Mataró Bus permet crear 32
noves relacions directes entre zones i equipaments de la
ciutat sense haver de fer transbordaments entre diferents
línies. És a dir, els usuaris podran moure’s amb més facilitat mitjançant el transport públic, ja que els desplaçaments seran més ràpids i més directes.

© MATARÓ BUS

Més vehicles i reducció de les freqüències de pas
El servei es vertebrarà a partir de les línies circulars 1 i 2.
que, a la segona fase, arribi a la zona del TecnoCampus i el
Rengle. La línia 5 mantindrà el seu recorregut actual, però
en determinats horaris l’allargarà per apropar els viatgers
a les urbanitzacions de Can Vilardell i Les Sureres. A més,
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Amb la nova xarxa hi haurà més vehicles en funcionament. En dies feiners estaran en línia 24 autobusos a
partir de gener i fins a 29 durant la segona fase del desplegament (actualment funcionen 22 vehicles), tot i que
la flota completa serà de 33 vehicles tenint en compte els
autobusos de reserva. La flota activa també s’ampliarà
els caps de setmana.

mésmataró

Cobertura geogràfica de la
xarxa de Mataró Bus actual
Cobertura geogràfica de
la nova xarxa de Mataró Bus

Can Vilardell
i Les Sureres

Vallveric

Mata-Rocafonda
Pla d’en Boet

Can Quirze

© AJUNTAMENT DE MATARÓ

TecnoCampus / Rengle

Plànol comparatiu entre la cobertura geogràfica de la xarxa actual i la nova xarxa de Mataró Bus
Pel que fa a les freqüències de pas, l’objectiu és reduir
el temps màxim d’espera a les parades dels gairebé 19
minuts actuals en dies feiners a prop de 15 minuts de mitjana. Durant la primera fase de desplegament de la nova
xarxa les freqüències de pas s’aproparan als 17,6 minuts i
a la segona fase es reduiran fins a 14,6 minuts.

Horaris més amplis
Una altra de les millores que s’introdueixen en el servei és
l’ampliació dels horaris. Mataró Bus allarga el seu horari de
funcionament fins a les 23.20 h de dilluns a dijous, i fins a
les 0.45 h els divendres. Els dissabtes, el servei començarà
a les 6.22 h i acabarà a les 0.43 h, i els diumenges i festius
s’iniciarà a les 8 h i acabarà a les 22.45 h. Les línies circulars 1 i 2 seran les que perllongaran el seu horari, de manera
que el servei doni cobertura als usuaris de la zona de discoteques, dels cinemes, del Teatre Monumental, de la zona del
Centre històric i de l’estació de Renfe, passant pels diferents
barris de Mataró.
L’empresa concessionària preveu un augment del nombre de
viatgers, que passarà dels 5,2 milions de 2007 fins superar
els 7 milions d’usuaris a l’any 2013. Les millores en el servei

es tradueixen també en un augment de la plantilla de Mataró
Bus, que passarà de 77 treballadors a 103.

Altres novetats del servei
Mataró Bus disposarà en breu d’una nova pàgina web dotada
amb un motor de cerca per conèixer els horaris de cadascuna
de les línies i parades. S’instal·laran quatre nous plafons d’informació dinàmica a les parades com els que ja funcionen
als punts de més afluència de viatgers perquè els usuaris
puguin conèixer el temps d’espera fins a l’arribada de l’autobús. A més, Mataró Bus té previst posar en marxa un nou
sistema d’informació via SMS. En concret, els usuaris del
servei podran enviar un missatge de mòbil indicant la línia i
la parada en la que es troben i rebran un SMS de retorn amb
indicació del temps que falta perquè arribi el proper autobús.
D’altra banda, l’Ajuntament continuarà fent actuacions en els
propers anys per millorar la velocitat comercial del transport
públic. Així, està previst instal·lar noves plataformes d’accés
per millorar l’accessibilitat a les parades. Les actuacions de
reurbanització dels carrers també tenen en compte millorar
el pas dels autobusos amb actuacions a les cruïlles o prioritzar-ne el pas mitjançant la regulació semafòrica.
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El Ple fa curt reclamant
un millor finançament local

Un grup de treballadors de l’empresa Clece SA, que neteja els edificis públics de la ciutat, es van manifestar durant el Ple de novembre.

E

l protagonisme del Ple de novembre se’l van tornar
a emportar les protestes a peu de sala. N’hi va haver
de treballadors de la neteja dels edificis públics per
denunciar que l’empresa concessionària del servei, Clece SA,
fa «contractacions precàries», «camufla les hores extres amb
un plus», i «no respecta el període de vacances»; de veïns
de l’entorn del Centre d’Estudis Freta que s’oposen al projecte d’ampliació del centre; i finalment, la del militant de
la CUP, Joan Jubany, per demanar explicacions de la presumpta agressió que va patir a mans dels Mossos d’Esquadra
durant una manifestació d’esquàters i del per què aquell dia
les càmeres de videovigilància de l’edifici de l’Ajuntament
no van funcionar. Però el debat de fons es va produir durant
l’aprovació d’una declaració institucional per exigir un millor
finançament local. La intenció del Govern de Mataró, integrat pel PSC, ICV-EUiA i ERC era donar suport a un text
que ja havien consensuat les dues entitats municipalistes de
Catalunya. Una reclamació històrica dels ajuntaments que es
va quedar sense la unanimitat que s’esperava. El motiu és
que tots els grups de l’oposició hi van voler ficar cullerada
amb propostes alternatives. Només CiU va optar per retirar-la i afegir-se a la que presentava el Govern municipal. Tot
i això, el cap del grup, Joan Mora, va admetre els dubtes que
li suposaven permetre, com deia la declaració, un augment

de la capacitat d’endeutament dels consistoris. Si per al PPC,
que finalment es va abstenir, el text no era prou contundent
perquè passava de puntetes sobre aspectes on el Govern
«amic» de la Generalitat havia de donar comptes, més crític
es va mostrar el regidor de la CUP, Xavier Safont-Tria, que
va votar en contra. Com era d’esperar, l’independentista va
posar l’accent en la necessitat de tenir sobirania fiscal i en
la construcció nacional dels Països Catalans per obtenir la
recaptació íntegra de tots els impostos. Davant la sorpresa
del Govern local, el regidor del PSC Ramon Bassas tampoc
va fer cap concessió ni cap gest per aproximar posicions i va
enrocar-se en la seva proposta.
La bona entesa que el Govern tripartit mataroní va aconseguir amb el principal grup de l’oposició es va trencar minuts
després amb el projecte TecnoCampus. Per tirar endavant les
obres, l’empresa encarregada de la gestió d’aquest futur parc
universitari i empresarial havia de demanar un crèdit de 30
milions d’euros en diferents bancs i caixes. Al final, però,
només serà de 24 milions perquè l’Institut de Crèdit Oficial,
un organisme depenent del Ministeri d’Economia, s’ha fet
enrere i ha comunicat que no participarà en el préstec. CiU va
aprofitar-ho per carregar fort i va retreure el Govern de Mataró
el poc compromís que mostren les altres administracions pel
13
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projecte i que ara, a banda de perdre 6 milions, les condicions
econòmiques que han imposat les entitats financeres s’han
empitjorat. Un argument que va trobar la complicitat tant del
PPC com de la CUP, que tampoc van estalviar crítiques. La
presidenta de la Fundació Tecnocampus, Alícia Romero, va
admetre que aquesta no era una bona notícia, però també es
felicitava perquè en un context en què s’ha tancat l’aixeta a
tothom, encara hi ha bancs i caixes que aposten per la solidesa del futur parc tecnològic.
Per si no n’hi va haver prou en el Ple de novembre, a la sessió
de desembre, el debat del finançament local també va estar-hi
present. Aquest cop CiU volia deixar en evidència el PSC,
perquè els socialistes havien incomplert un pacte que les
entitats municipalistes van firmar el passat 10 de setembre.
Segons va explicar Joan Mora, els signants es van comprometre a defensar al Congrés dels Diputats, la inclusió en els
Pressupostos Generals d’un seguit d’esmenes que recollissin
les reivindicacions del món local per aconseguir un millor
finançament, com ara un increment de l’aportació als ajuntaments en els comptes generals, que es permeti un major nivell
d’endeutament als consistoris o la creació d’un fons destinat
a les inversions locals integrat per les quantitats abonades per
l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), com a conseqüència de
l’obra pública municipal durant l’exercici 2009. «Malauradament, però, a l’hora de la veritat, CiU, ERC i ICV van recolzar
les esmenes però el PSC va votar-hi en contra, trencant la
unitat assolida a Catalunya», va recordar Mora. La proposta
va aconseguir la complicitat d’ERC, ICV-EUiA i la CUP, però
no del PPC que va votar-hi en contra. En nom dels socialistes,
Ramon Bassas, va intentar convèncer que el text que s’havia
aprovat el passat 10 de setembre no contemplava l’obligació
de donar suport a cap esmena al Congrés. «Mai vaig sentir-ho
dir», va afegir-hi l’alcalde Joan Antoni Baron, que tot i dir
que els 8.000 milions d’euros que l’Estat destinarà als ajuntaments per fer front a la crisi, la reivindicació històrica dels
municipis per aconseguir un millor finançament continua
vigent. Malgrat aquest inici tens del Ple, el principal acord de
la sessió va ser l’aprovació inicial per crear el servei d’Escola
Municipal de Música de Mataró. Tot i néixer sense seu fixa,
la regidora d’Educació, Conxita Calvo (ICV-EUiA), va justificar-ho afirmant que si s’hagués condicionat el projecte a la
disponibilitat d’un espai s’hauria d’haver esperat molts més
anys. L’escola, que entrarà en funcionament el setembre de
l’any que ve, tindrà unes 300 places i aposta per un model descentralitzat. El projecte va rebre el «sí» condicional de CiU i
una abstenció «preventiva» del PPC i de la CUP.
Lluís Martínez
Periodista d’“El Punt”
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Acords de les sessions del 3 de
novembre i 4 de desembre
El Ple aprova una proposta per delegar
el vot en cas de maternitat
Tots els grups van aprovar per unanimitat una proposta
presentada pel PSC, ERC i ICV-EUiA en la qual es demanava a l’Estat la possibilitat de delegar el vot dels regidors per casos de maternitat i paternitat. CiU va afegir-hi
també que es tingués en compte el fet de poder delegar el
vot en cas de malaltia greu.

L’Ajuntament de Mataró demanarà
la creació d’un jutjat mercantil
A proposta del grup municipal de CiU, el Ple va aprovar
per unanimitat demanar al Ministeri de Justícia la creació d’un jutjat mercantil a la ciutat. La proposta explica
que la inexistència d’un jutjat mercantil a la comarca
fa que es tractin els litigis a Barcelona, on els jutjats es
troben absolutament col·lapsats. A més, també recorda
que fa sis anys els grups municipals van donar suport a
una altra proposta del Col·legi d’Advocats de Mataró que
en reclamava un.

Protegiran les barreres de les carreteres
per evitar riscos
L’Ajuntament adaptarà els elements de protecció presents
a la xarxa viària del municipi per garantir la seguretat dels
motoristes i ciclistes, i evitar així possibles accidents amb
les barreres metàl·liques de les carreteres. El Ple va aprovar
per unanimitat una moció, que també demanarà als titulars
de vies interurbanes que passen pel terme municipal l’arranjament de les tanques, presentada per tots els grups.

Aproven inicialment la modificació
de l’Ordenança de Circulació
El Ple va aprovar amb els únics vots a favor del Govern
la modificació de l’Ordenança Municipal de Circulació. CiU i el PPC es van abstenir i la CUP va votar-hi
en contra. Els canvis fan referència principalment a dos
aspectes: la regulació de les mercaderies perilloses i de
les bicicletes, amb l’objectiu aquest últim, de potenciar-ne l’ús.

mésmataró

Mataró celebra les festes de Nadal
amb activitats per a petits i grans

© ALBERT CANALEJO

La presentació d’un conte sobre la cavalcada de Reis i la distribució
de targetes d’estacionament gratuït entre els clients de les associacions
de comerciants són dues de les novetats de la programació d’enguany.

Preparar el pessebre és una de les activitats que marquen l’arribada del Nadal

A

mb l’arribada de l’hivern, la ciutat de Mataró està
preparada per rebre les festes nadalenques amb una
programació dirigida a tothom. La Fira de Pessebres i
Ornaments de Nadal, les Fires de l’Infant, la Fira d’Artesania
i Regal i la Cavalcada de ses Majestats els Reis d’Orient són
els actes més destacats. Una de les novetats d’enguany arriba
en forma de conte, una història sobre la nit més esperada pels
nens i nenes de la ciutat.

Fires per comprar regals i ornaments
L’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró
(IMPEM) organitza la Fira de Pessebres i Ornaments de
Nadal, amb la col·laboració de l’Associació Grup Firaires de
Pessebres i Ornaments, i la Fira d’Artesania i Regal de Nadal.

La primera, que s’ubica a la plaça de Santa Anna fins al 23 de
desembre, té 30 parades per comprar tot tipus de productes
per a la decoració nadalenca. Al voltant d’aquesta fira comercial, els ciutadans poden participar en un seguit d’activitats
com tallers de fer galetes, una narració de contes o un taller
de fer figures de pessebre, entre d’altres. La Fira d’Artesania
i Regals’ubica per segon any consecutiu al Parc Central del
20 de desembre al 6 de gener. En aquest espai, la ciutadania
pot trobar tot tipus d’objectes per regalar en una setantena de
parades de roba, bijuteria i complements.

Lleure educatiu per a les vacances escolars
Les Fires de l’Infant, organitzades pel Servei de Joventut, són
gratuïtes, van dirigides als nens i nenes d’entre 0 i 12 anys i
15

Milers de nens esperen cada any els Reis d’Orient.

La carrossa del Rei Baltasar en la cavalcada de l’any passat.

cada any gira al voltant d’un eix temàtic. Enguany, els participants, que han d’anar acompanyats d’un adult, podran descobrir com el joc és un element comú a totes les cultures.
Les activitats es faran a quatre espais de la ciutat: al Centre
Cívic Molins-Torner (c. de Nicolau Guanyabens, 23-25), al
Centre Cívic Pla d’en Boet (c. de Juan Sebastián Elcano, 6),
al CEIP Germanes Bertomeu (c. de Colòmbia, 15) i al CEIP
Tomás Viñas (passeig de Ramon Berenguer III, 130). L’horari
és d’11 a 13 h i de 16.30 a 19.30 h, del 27 al 31 de gener i del
2 al 4 de gener. El 2 de gener a la tarda no s’oferirà aquest
servei perquè tots els nens puguin anar a rebre els Missatgers
Reials.

gers Reials arribin amb helicòpter al Parc Central. Les cartes
també es poden entregar els dies 3 i 4 de gener, de les 17.30 a
les 20 h, a les places de l’Ajuntament, de l’Església de Cirera
i d’Isla Cristina, als centres socials de La Llàntia, de Vista
Alegre i del Camí de la Serra, al Casal “Les Esmandies”,
al Casal de la Gent Gran de l’Havana i Rodalies, al Pati de
Can Marchal i als centres cívics Pla d’en Boet, Molins, Via
Europa-Nou Parc Central. La cavalcada dels Reis d’Orient es
farà el 5 de gener, a partir de les 17.30 h (veure recorregut al
plànol adjunt).

“Ja vénen, ja vénen”

L’Institut d’Esports (IE) organitza, amb diverses entitats i
clubs esportius, un seguit d’activitats esportives com la primera banyada de l’any, un torneig de bàsquet 3X3 Intermon
Oxfam el 21 de desembre, una jornada d’handbol lúdic i el
Ciclo-Cros Ciutat Mataró, entre d’altres. El 20 de desembre,
està previst inaugurar les obres de la primera fase de l’Estadi Municipal d’Atletisme.

L’Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC) ha editat
12.000 exemplars d’un conte anomenat “Ja vénen, ja vénen”
que es repartirà gratuïtament entre els escolars de segon de
primària de la ciutat, a l’oficina de l’IMAC i a través dels
Missatgers Reials. Es tracta d’una història sobre una nena que
vol donar la seva carta als Reis d’Orient i com la protagonista
veu totes les carrosses i els elements que formen part de la
cavalcada de Mataró. Els escriptors Lola Casas i Francesc
Chiva han estat els creadors d’aquesta narració que ha estat
il·lustrada per Carmen Queralt. A banda d’aquesta novetat, la
tradició marca l’arribada dels Reis d’Orient i dels seus missatgers. El 2 de gener, a les 17 h, està previst que els Missat16

Per cremar els turrons

Per un Nadal segur i sostenible
A banda de la programació festiva i cultural, la Policia
Local i els Mossos d’Esquadra intensifiquen la vigilància
perquè tothom tinguin un Nadal segur. Des dels serveis de
Manteniment, Medi Ambient i Sostenibilitat s’organitza la
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Punt de recollida de cartes

Recorregut de la cavalcada dels Reis d’Orient

Punt de recollida selectiva
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En aquest mapa es marquen els punts de recollida d’avets, de cartes i el recorregut de la cavalcada.
campanya de recollida d’arbres de Nadal amb els quals es
fa adob orgànic que s’utilitza posteriorment per als parterres de la ciutat. També s’aconsella reciclar les ampolles dels
àpats familiars, consumir articles amb pocs embolcalls i
que aquests siguin reciclats amb la fracció corresponent. La
recollida de la brossa, els dies 24 i 31 de desembre, s’avançarà a les 15 h.

autobús més els dies 6, 14 i 21 de desembre i el 4 i l’11 de
gener per faciliar la campanya comercial. Els dies 24 i 31
de desembre, la línia 1 disposarà de dos autobusos a partir
de les 21 h i les altres línies només tindran un autobús per
cobrir el servei. El 5 de gener totes les línies patiran alentiments a partir de les 17 h per l’arribada de Ses Majestats
els Reis d’Orient.

Pel que fa al trànsit, el dissabte 6 de desembre i els diumenges 14 i 21 de desembre no es podrà accedir al carrer
de Sant Josep i a la muralla de Sant Llorenç que només
restaran oberts per a residents, el Mataró Bus i els taxis.
La línia 5 del servei del Mataró Bus es reforçarà amb un

Com a novetat, l’IMPEM facilitarà a les associacions de
comerciants de la ciutat 10.000 targetes que permetran
gaudir de bonificacions d’1 hora d’estacionament gratuït en
les zones blaves. Aquestes targetes seran distribuïdes per
part dels establiments associats entre els seus clients.
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LA TDT HA ARRIBAT
AL MARESME.
LA TDT ARRIBA A CASA TEVA.
CONNECTA’T A LA TDT!
QUÈ ÉS?

QUAN LA VEURÉ?

La televisió digital terrestre (TDT) és la tecnologia que
substitueix la televisió analògica a tot Europa. A Catalunya,
aquest procés s’haurà completat a final de 2009. A l’Estat
es produirà l’apagada analògica el 3 d’abril de 2010.

Les emissions de la TDT ja s’han posat en marxa
al Maresme. Per saber si el senyal digital ja arriba a casa
teva, pots consultar-ho a la web www.tdt.cat o trucant a
qualsevol instal·lador homologat.

QUÈ HI GUANYO?

PER QUÈ ÉS IMPORTANT?

La TDT proporciona més qualitat d’imatge i so, més canals,
una oferta més gran de televisió en català i permet
gaudir dels serveis interactius. I tot això t’arriba per l’antena
de sempre.

La TDT no és solament una millora sinó una substitució
tecnològica igual que va passar amb l’euro, que va rellevar
la pesseta en poc temps. Per això és necessari que adaptis
la instal·lació de la teva antena, sobretot si és col·lectiva,
i que el teu televisor disposi de descodificador.

QUI EM POT REVISAR LA
INSTAL·LACIÓ DE L’ANTENA?
Dins el conjunt d’empreses homologades, les que
s’identifiquen amb el distintiu Agent TDT t’ofereixen la
garantia d’una informació i d’un assessorament tècnic
acurats. Pots consultar quin Agent TDT hi ha prop teu
a la web www.tdt.cat o bé trucant al 012.

A QUI MÉS PUC CONSULTAR?
En el cas de les comunitats de veïns, podeu demanar tota
la informació al vostre administrador de finques que,
juntament amb els seus col·legis professionals, col·labora
en aquest procés de connexió a la TDT.

QUIN APARELL
HAIG DE COMPRAR?

Si adquireixes un aparell de televisió nou, és important
que comprovis que té integrat el descodificador de TDT.
Si no, hauràs de comprar a part un descodificador extern,
que també serveix per continuar utilitzant el televisor que
tens a casa per veure la TDT.
A més, si vols gaudir de l’oferta de serveis interactius que
ofereixen els canals de TDT, cal que el descodificador disposi
de la tecnologia MHP.

I SI NO VEIG BÉ LA TELE?
Si no pots veure alguns dels canals previstos a la teva
comarca, pot ser que les emissions no estiguin encara en
funcionament o bé que la cobertura del servei en el teu
nucli de població no sigui encara completa. La cobertura
i les previsions de desplegament per municipi es poden
consultar a la web www.tdt.cat.
En el cas d’una deficiència en la instal·lació o bé d’un mal
funcionament de l’aparell de televisió o del descodificador,
cal dirigir-se a qui ha fet la instal·lació o bé a qui us ha
venut l’aparell. Si vols formalitzar una queixa en aquests
casos, et pots adreçar a l’Agència Catalana de Consum.

I QUÈ ESTÀ FENT EL GOVERN?
Els Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació,
i el de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya estan fent arribar la TDT a totes
les comarques del país. Gràcies a una inversió de més
d’11 milions d’euros en centres emissors i repetidors, es
garantirà una cobertura per a tots els canals digitals que
superarà la de la televisió analògica actual. Avui, a la teva
comarca, aquest pla ja és una realitat.

SI HAS D’INSTAL·LAR
LA TDT A CASA TEVA,
ARA ÉS EL MOMENT.
MÉS CANALS, MÉS
OFERTA EN CATALÀ,
I MÉS QUALITAT
D’IMATGE.
Amb la TDT l’oferta de canals de televisió gratuïts
augmenta considerablement. Tant locals, com nacionals
i estatals. Al Maresme podràs veure tots aquests:
Canal

Oferta TV
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33

61

64

66

67

68

69

Amb la televisió analògica, cada freqüència de la UHF
equivalia a un únic canal televisiu. Ara, amb la TDT, una
freqüència porta associats quatre canals de televisió, com
s’indica aquí dalt.

CONNECTA’T A LA TDT!
per la
televisió
digital
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ENTREVISTA

“El progrés té una dificultat que és
la crisi econòmica, no la Constitució”
L’Ajuntament ha celebrat per primer cop el Dia de la Constitució amb una
conferència a càrrec de Miquel Roca. L’advocat i ‘pare’ del text constitucional
va oferir la seva visió sobre els 30 anys d’història de la Carta Magna.
Com recorda, 30 anys després, el procés d’elaboració del text constitucional?
“Amb una gran il·lusió que, malgrat tot, no desitjo que hagi
de viure ningú més, perquè era el resultat de superar 40 anys
de dictadura, una guerra civil, molts anys d’intolerància,
de persecució, d’intransigències... Ha estat una etapa molt
plena per a mi, molt gratificant perquè la construcció d’un
estat democràtic, la recuperació de llibertats, la recuperació
de l’autogovern de Catalunya són coses que, evidentment,
tenen un significat i un valor molt especial.”

Quins aspectes van ser més difícils de pactar?

En temps de certa crispació política, s’enyora el
consens que va imperar al 1978?

“No és enyorança, sinó desig de què no es perdi el clima
de consens per determinades coses. L’alternança política és
bàsica en el sistema democràtic i, fins i tot, acostumar-nos a
guanyar apretadament una votació. Hi ha grans problemes
d’Estat, enfront de la crisi d’aquest moment, que requeririen la capacitat d’entesa: que ningú tingués por de trobar en
l’acord una font de convicció i d’acció política que els seus
electors poguessin comprendre.”

És necessària una reforma de la Constitució?

“Jo crec que no. Hi ha coses millorables, algunes fonamentals com el tema del Senat, però crec que més aviat hi
ha una mena de desig de reforma no expressada. Avui el
progrés té una dificultat, que és la crisi econòmica no la
Constitució. Es pot millorar, es pot reformar, però només
si es donen dos requisits: si sabem per què, i sempre i quan
des de Catalunya tinguem el convenciment de què quedarà
millor del que està ara.”
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“Tothom parla sempre del títol vuitè de les autonomies,
però ja sabíem que aquí tocaríem os. Però també hi va haver
temes com la llibertat d’ensenyament, l’economia social de
mercat o altres qüestions que, per raons difícils de precisar,
quedaven enquistades.”

MIQUEL ROCA I JUNYENT
Advocat i polític retirat, Miquel Roca i Junyent va
néixer a l’exili francès (Caudéran, 1940). Llicenciat en Dret al 1961, és soci president del prestigiós despatx que porta el seu nom.
Va ser Diputat per Barcelona i president del grup
parlamentari català al Congrés dels Diputats de
1977 a 1995. Membre de la Ponència que va elaborar la Constitució de 1978, també va participar a
la redacció de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Autor de llibres i articles, és conferenciant expert
en dret administratiu i temes constitucionals. Ha
rebut múltiples reconeixements, com la Gran Cruz
de Isabel la Católica o la Creu de Sant Jordi, i és
Doctor Honoris Causa per la UNED i la Universitat
de Lleó.

CONVIU MATARÓ

mésmataró

La ciutadania es pot adherir
al Manifest pel Civisme
El document es va presentar el 29
de novembre a la Mostra d’Entitats.

E

l Manifest pel Civisme inclou valors i principis consensuats per entitats i ciutadans . El text íntegre del
document és el següent:

				
“Mataró és una ciutat mediterrània amb diversitat de llengües, cultures i ètnies, amb un valuós patrimoni cultural,
arquitectònic i natural que en fan una ciutat rica. Una ciutat
en creixement en la qual cal la implicació activa de la ciutadania perquè sigui la ciutat que ens estimem. Mataró som
totes i tots.
Volem que sigui una ciutat per a les persones, amb més
espais públics, amb més cura amb el medi ambient, amb
més compromís amb la mobilitat, amb menys desigualtats,
millors serveis públics, educatius i sanitaris, més seguretat i
més participació de la ciutadania en els assumptes públics.
Una ciutat per a tothom, de convivència, respecte i igualtat,
sense discriminacions i que pugui ser gaudida per les generacions futures.
Per això ens comprometem a:
-Fomentar des de l’associacionisme i cadascun de nosaltres, els valors de la convivència, la millora de les relacions
entre el veïnat i el respecte a les normes.
-Treballar perquè es promoguin més serveis a la ciutadania, especialment els adreçats a les persones amb més dificultats.
-Vetllar per la igualtat i rebutjar qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere, edat o cultura.
-Promoure que la solidaritat sigui un valor assumit per
tothom per contribuir des de la nostra ciutat a aconseguir un
món amb menys desigualtats i més just.
-Promoure els valors de respecte i pau com a inversió en el
futur de la ciutadania, per la igualtat d’oportunitats, de drets
i deures, per la llibertat i la intransigència davant qualsevol
tipus de violència.

-Vetllar per una ocupació i unes condicions salarials i de
treball dignes i en igualtat d’oportunitats.
-Contribuir a la millora de la mobilitat i de l’accessibilitat
i promoure el transport públic i el respecte a les normes tant
dels conductors com dels vianants i vetllar per assolir una
mobilitat sostenible i segura.
-Fomentar una educació basada en el respecte i la responsabilitat, en el pensament obert, autònom, igualitari i cívic,
per garantir els drets a la formació de les persones i el seu
creixement i autonomia personal.
-Vetllar perquè la formació esportiva incorpori valors
educatius, de respecte i de solidaritat tant en la pràctica de
l’esport com en programes i serveis esportius. I també pel
comportament cívic en les instal·lacions esportives.
- Col·laborar per tenir una ciutat neta i en l’exercici actiu
del respecte a la ciutat i a les persones. Sensibilitzar i difondre
bons comportaments de civisme i solidaritat.
-Utilitzar els mitjans al nostre abast per promoure el
voluntariat i la participació ciutadana per mitjà de l’associacionisme com a formes de col·laboració en el funcionament
de la ciutat. Hem d’analitzar què passa al nostre entorn i no
restar-hi indiferents.
Per viure en una ciutat on aquests valors siguin presents tant
en l’activitat de tots els sectors de l’Administració, com en
l’actuació de les entitats, de les associacions i de la ciutadania, cal que totes i tots siguem agents actius en la promoció
del civisme i de la convivència, així farem de Mataró una
ciutat més cuidada, agradable i harmoniosa.
Per això cal que tots prenguem el nostre compromís amb
la ciutat i que el complim, cadascú en funció de les nostres
responsabilitats per aconseguir que la nostra ciutat sigui un
model de convivència, cohesió i qualitat de vida.”
A partir de la presentació pública, la ciutadania pot adherir-se
fins a l’abril al Manifest pel Civisme omplint una butlleta
d’adhesió que es pot trobar a tots els equipaments municipals
i al web municipal www.mataro.cat.
També es pot rebre informació sobre la proposta a través del
Telèfon d’Atenció Ciutadana (010) i a través del Telèfon del
Civisme (900 859 009).
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CULTURA

Ca l’Arenas i el Museu de Mataró
mostren el millor de Manuel Cusachs

© TEIA CUSACHS

El Museu de Mataró acollirà, fins al 22 de febrer, l’exposició “Una vida
d’escultor” amb un centenar d’obres de Cusachs. A Ca l’Arenas es podrà
veure, paral·lelament, la vessant més familiar de l’artista.

Cusachs treballant en el model en guix de l’escultura de Puig i Cadafalch, instal·lada en bronze al Parc Central de Mataró.

L

’artista mataroní Manuel Cusachs i Xivillé celebra
enguany el seu 75è aniversari. Per aquest motiu, l’Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC) ha organitzat
una exposició retrospectiva amb una selecció representativa
de la seva obra gràfica i escultòrica.
Fins al 22 de febrer, el Museu de Mataró (El Carreró, 17) acollirà l’exposició “Una vida d’escultor” que recull la producció artística de Cusachs distribuïda en 4 grans blocs i 2 eixos
transversals que abasten la globalitat de la seva trajectòria. El
recorregut de la mostra, amb més d’un centenar d’obres, s’ha
creat amb voluntat pedagògica i permet al visitant apreciar els
canvis evolutius formals i conceptuals de l’artista mataroní. A
través de l’exposició, amb més d’un centenar de peces, també
22

es poden conèixer els processos d’experimentació tècnica de
l’artista, les seves relacions artístiques amb els materials i els
contactes amb la literatura, la poesia, els seus amics i el seu
entorn més proper.
Precisament per donar a conèixer la vessant més familiar de
Cusachs, Ca l’Arenas, Centre d’art del Museu de Mataró acull,
de forma paral·lela, la mostra “Interiors familiars”. L’exposició és una aproximació a la seva família, a la seva intimitat més propera i real. Els visitants podran veure dibuixos i
obres que l’artista fa com a exigència de la seva necessitat
professional, uns treballs que esdeven una constant temàtica
en la seva producció artística i també com un divertiment que
manté al llarg de la seva vida.

mésmataró
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Totes les exposicions són gratuïtes. www.cultura.mataro.cat

Museu de Mataró
El Carreró, 17.

Manuel Cusachs
Una vida d’escultor

Del 17 de desembre al 22 de febrer de 2009
Inauguració dimecres 17, a les 19.30 h
Exposició retrospectiva de l’artista amb motiu del seu
75è aniversari. Mostra de l’extensa trajectòria dedicada
sobretot a l’escultura. També es pot visitar la mostra
de dibuixos i escultures que va fer dedicats
a la seva família.

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

Rodalies 2. Mataró: Processos identitaris

Fins al 7 de desembre
Mataró acull el work in progress d’Anna Estany
(Igualada, 1959), amb la participació dels alumnes
de batxillerat artístic de Mataró.

Eduard Comabella

Del 20 de desembre al 15 de febrer de 2009
Inauguració dissabte 20, a les 19 h
Exposició amb motiu del 20è aniversari de la mort
d’Eduard Comabella (Barcelona 1950-Mataró 1988) que
mostra la seva trajectòria artística, breu però contundent.
Selecció de peces provinents de la col·lecció familiar i
de diverses col·leccions particulars.

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

Contes que Mercè Rodoreda va escriure
per als infants

Del 2 al 31 de desembre
Exposició de les il·lustracions originals de Subi i Anna
Obiols del llibre “Contes infantils de Mercè Rodoreda”
de l’editorial Baula.

Espai f

Carrer Nou, 11

Gemma Tro

Del 18 de desembre al 25 de gener de 2009
Inauguració dijous 18, a les 20 h
Projecte de la beca de producció
de l’artista guanyadora de la 7a Mostra
d’Art Jove (2008).

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

Exposició de la col·lecció
Més enllà de l’objecte. Un cicle vital
a les col·leccions del Museu de Mataró.

Fins al 13 de setembre de 2009
Exposició d’objectes i pintures que descriuen el cicle
vital més íntims dels creadors i artistes les obres dels
quals forment part del fons del Museu de Mataró.

Menjador
J.A.C. / 1977. El quadern d’homenatge
a Jaume Arenas

Fins al 14 de desembre
Mostra de l’àlbum que un grup d’artistes locals li van
dedicar l’any 1977 a Jaume Arenas, amb motiu de
la celebració dels seus cinquanta anys al món de l’art.

Ca l’Arenas: el taller

Del 19 de desembre al 29 de març de 2009
Inauguració divendres 19, a les 19.30 h
Mostra de fotografies, dibuixos i treballs que ens
recorden i mostren l’ambient de treball que hi havia al
taller de Ca l’Arenas.

Sala 1
Josep Maria Codina

Fins al 14 de desembre
Mostra d’obres de l’artista mataroní Josep Maria Codina,
dins el cicle “Mirar endins. Interiors”.

Sala 2
Arena Tarrés

Fins al 14 de desembre
Exposició de l’artista Arena Tarrés (Mataró, 1979).

Margarita Pineda

Del 19 de desembre al 8 de febrer de 2009
Inauguració divendres 19, a les 19.30 h
Exposició de l’artista resident a Can Xalant Margarita
Pineda (Colòmbia, 1975) dins el cicle “Interiors” per la
temporada 2008-2009.

La Galeria
Annegien van Doorm

Fins al 14 de desembre
Exposició de la sèrie fotogràfica “Various perspectives
of my room”de l’artista holandesa Annegien van Doorm
(Vlissigen, 1982).
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Zapatero injecta 21 milions
contra la crisi a Mataró

Joan Antoni Baron ha mostrat la seva satisfacció.

L’alcalde, Joan Antoni Baron, ha dit que això permetrà
“avançar en l’execució de projectes que ja teníem planificats en aquest mandat i que ara s’havien de dilatar en el
temps”, alhora que ha assenyalat que “és la primera vegada
que es fa una injecció econòmica d’aquesta magnitud als
ajuntaments, amb la intenció de reactivar l’economia d’un
sector com la construcció, tan vinculat a l’obra pública”.

© CONGRÉS DELS DIPUTATS

Per reactivar l’economia i generar ocupació

Manuel Mas calcula en “uns 178,5 mil euros per cap” la inversió
extraordinària prevista.

El delegat del Govern a Catalunya, el maresmenc Joan
Rangel, ha opinat que aquesta iniciativa representa “la confiança del Govern d’Espanya en els ajuntaments com agents
idonis per generar ocupació arreu del nostre país”. Rangel
també adverteix que “els 8.000 milions d’euros amb què està
dotat el Fons representen més del doble de la mitja de les
inversions de tots els ajuntaments espanyols durant un any”.
No és aquesta cap mesura per resoldre el finançament
municipal, encara pendent. I tampoc ho és -aïlladament-

© PSC

Altres responsables socialistes també hi han dit la seva. El
diputat Manuel Mas, exalcalde de Mataró, creu que aquesta
mesura “és la prova del nou per a l’Administració municipal”, que representa una inversió corresponent a “uns 178,5
mil euros per cap”.

Confiança amb els municipis

© PSC

E

l Govern de José Luis Rodríguez Zapatero va aprovar a finals de novembre un decret llei amb l’objectiu de frenar la destrucció de llocs de treball i
la reactivació de l’economia. 8.000 milions d’euros es
destinaran a inversió en obra pública i equipaments als
municipis. D’aquests, uns 21 correspondran a Mataró i les
obres s’hauran de licitar a primers de 2009. Les inversions
es destinaran a projectes de nova planificació i d’execució
immediata, i els treballadors que calgui contractar per les
empreses adjudicatàries hauran d’estar en situació legal de
desocupat. El Govern de Baron ja treballa en la priorització
dels projectes que se’n beneficiaran.

Joan Rangel, delegat del Govern, parla de “la confiança del Govern
amb els municipis”.

per superar la profunda crisi mundial que afecta les nostres
economies. Però, en el conjunt de mesures a aplicar, significa un gran avenç i la possibilitat de remuntar en les xifres
d’ocupació i en la generació de més activitat econòmica.

Ramon Bassas
Portaveu del Grup Municipal Socialista
psc@ajmataro.cat | http://mataro.socialistes.cat
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L’alternativa és CiU

Pel que fa a les ordenances fiscals i preus públics, en coherència amb les propostes presentades el passat mes d’octubre
per tal de fer front a la crisi econòmica, CiU va demanar la
congelació d’impostos com l’IBI i l’IAE i que l’increment
de les taxes i preus públics no sigui superior a un punt per
sota de l’IPC. A més, en reconeixement a la molt important
tasca que duen a terme les entitats esportives de la ciutat
promovent, entre la ciutadania en general i entre el jovent en
particular, principis i valors essencials per a la nostra societat, proposa declarar-les exemptes de pagar preu públic per
l’ús de les instal·lacions esportives municipals. En el marc
del PAM i del Pressupost, les noranta-quatre al·legacions
presentades equivalen a cent vint accions o propostes, la
majoria de nova incorporació i algunes de modificació del
text aprovat inicial.
Destaquen les propostes per tal de tramitar la baixa de l’Ajuntament de Mataró com a membre del Consorci Digital MataróMaresme i la d’encarregar els estudis econòmics i empresarials
corresponents per determinar la fórmula de gestió més apropiada pel Grup PUMSA, encaminada a integrar les tres empreses (PUMSA, GINTRA i PROHABITATGE) en una de sola.
Esmenes que produirien un gran estalvi en temes que no considerem necessaris per a la ciutat i repercutirien en l’increment
de recursos en altres àmbits, com per exemple, els de cultura i
esports, que són altres de les al·legacions presentades.
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El document, de cinquanta pàgines, preveia iniciatives per
a tots els serveis municipals, tal com ja va fer el president
del Grup Municipal, Joan Mora, en el seu discurs en el Ple
d’aprovació inicial, en el qual va repassar el funcionament de
cadascun d’ells. No obstant això, tenen un pes especial tots
aquells temes que fan referència al benestar de les persones,
l’educació i els equipaments, encara que també s’aborden
les problemàtiques diferents com la mobilitat i el patrimoni.
També mereixen una atenció especial en època de recessió
econòmica les propostes encaminades a la promoció de la
ciutat, com per exemple la política de fires i el comerç.
Pel que fa al patrimoni i la cultura, és important l’aposta que
CiU fa, una vegada més, perquè la Nau Gaudí sigui utilitzada
per a fins culturals, proposant que aculli l’embrió del futur
Museu Bassat, així com la preocupació per la conservació
de les restes arqueològiques de Torre Llauder. L’accessibilitat
universal i l’estat de l’espai públic són altres de les preocupacions que queden reflectides a les propostes.
CiU ha mostrat sempre la seva predisposició a arribar a
acords, però malauradament moltes d’aquestes propostes queden al calaix pel sol fet d’haver estat fetes per un
grup que no forma part del Govern municipal. No obstant
això, Convergència i Unió, a més de fer la tasca de control que li pertoca com oposició, seguirà treballant per
la ciutat aportant les seves propostes,
demostrant que és l’única alternativa.

Joaquim Fernàndez i Oller
Portaveu del Grup Municipal de CiU

© CiU

E

l Grup Municipal de Convergència i Unió va presentar un centenar d’al·legacions, noranta-quatre al Pla
d’Actuació Municipal (PAM) i al Pressupost Municipals i sis a les ordenances fiscals i preus públics.
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Liderazgo moral
y participación política

Este fenómeno no sólo es propio de Cataluña, se está
dando en todas partes. Sólo hay que ver en los barómetros de opinión cómo están valorados los políticos y los
partidos. Pero esta realidad no siempre ha sido así. Aquí
mismo en Cataluña, vivimos una época en que hubo
una masiva participación política, fue en la transición, y
de todos los signos políticos, no cómo algunos quieren
contar ahora de que fue de un solo signo y simplemente
como una reacción a una época de falta de libertades
políticas. No, lo que caracterizó esa época fueron dos
parámetros fundamentales: la creencia en que el futuro y las expectativas individuales estaban íntimamente
ligadas al devenir de los acontecimientos colectivos, y
en segundo lugar el hecho de que los líderes políticos
surgieran como seres idealizados ya que algunos habían
luchado por sus ideas pagando un gran coste personal
en esa lucha.
Más tarde vendría el desencanto al ver que la política no
era capaz de incidir tanto como se había esperado en la
vida particular de cada uno, luego vendría la desafectación con los partidos y con los políticos. Con los primeros porque se impuso en todos ellos estructuras rígidas,
capillas de amigotes, clanes más o menos organizados,
que pervertían el fin para el que estaban pensados los
partidos, como cauce de participación política de los
ciudadanos y como entidades de elabora-ción democrática de los proyectos políticos que luego se confrontaran en el debate electoral. Al mismo tiempo se extendía
la opinión que la gente que se involucra en política, o
aspira a un cargo público, era para su propio beneficio,
cuando no para robar directamente. ¿Pero tienen razón
en pensar eso de los políticos? En general no, la corrupción aunque existe en el fondo es muy minoritaria, no

tiene la amplitud como para el desprestigio que tiene la
“cosa pública”. Mi tesis es que lo que sí es mayoritario
es lo que llamo el “mal estructural”.
¿En qué consiste? En una subversión de los valores y
principios personales y colectivos, que contamina como
un virus a los políticos, a los partidos y a toda lo que es
la acción pública. Consiste en un perverso cambio de
medios por fines, de esta manera los partidos son entendidos como un fin en sí mismo. Los grupos de empresas,
asociaciones, lobbys en general, en vez de intentar influir en los partidos, en la sociedad para que se organice de
la forma que ellos creen más adecuada a sus legítimos
intereses, lo que hacen hoy en día es influir para obtener
un rendimiento directo, y de esa forma no se apoya a
los partidos para influir sino para obtener. Una subversión que afecta como una epidemia a las personas que
legítimamente sienten un compromiso político y social,
que en vez de anteponer los principios, los valores, los
proyectos, que es por lo que se está en política, lo que en
realidad priman es la permanencia, los intereses espurios, como un triste dirigente local me explicaba “aquí
estamos para salvar el culo”. No estamos para eso, estamos para luchar, limpia y honradamente por nuestras
ideas, por nuestros proyectos, y en base a la capacidad
de transmitir esa autenticidad que es anterior al propio
discurso podremos liderar un proyecto, como ha demostrado en USA, Barack Obama, que en un país que dan
la espalda a la política y a la participación electoral ha
conseguido movilizar a un ejército de voluntarios para
su campaña electoral y ha conseguido record de participación.
Sólo el liderazgo moral es capaz de movilizar a una sociedad desencantada y resignada a su devenir. Devenir
que cada día es más triste y penoso.

Juan Carlos Ferrando Casaseca
Regidor del Grup Municipal del PPC

© PPC
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l pasado día 27 la Secretaria de Relaciones Institucionales de la Generalitat y su equivalente en
el Ayuntamiento ha realizado una jornada sobre
“Actitudes políticas y participación en Cataluña”, aunque el título real debería haber sido “Falta de involucración política y de participación en Cataluña”.
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El pressupost municipal
que necessitem

© ICV-EUiA

de la ciutat i com el de major austeritat en la despesa
que no afecta directament als serveis a les persones. És
un pressupost que incorpora les propostes dels consells
municipals de participació territorials i sectorials.

Un pressupost municipal que encara
la situació de les famílies i les persones
amb menys recursos econòmics
i activa l’ocupació.

E

l debat a l’entorn del pressupost municipal és
el debat sobre el model de ciutat. Un debat que
enguany s’ha donat en una situació de crisi econòmica. Avui, a la ciutat, al país, l’atur és la primera
preocupació, està afectant als més febles i la crisi financera afecta a les empreses i a les famílies que en general
estan fortament endeutades.

Mentre estàvem ultimant el pressupost, el Govern de
l’Estat ha mig atès les demandes reiterades dels ajuntaments de tenir més recursos econòmics per finançar
els serveis als ciutadans i a les ciutadanes. Ho ha fet
d’una forma extraordinària per un any, finançant obres
de manteniment en els carrers, zones verdes, equipaments,... Un pla de xoc que ha de crear llocs de treball,
temporals, així com evitar que se’n destrueixin.
Tant el pressupost municipal de 215 milions d’euros
com els 21 previstos d’aquesta aportació extraordinària
de l’Estat, estan al servei dels ciutadans i ciutadanes de
Mataró.

Hem de parlar clar i dir que som davant d’una crisi profunda i que pot ser llarga. Que es fa necessari que tots
els grups municipals establim un compromís perquè, en
sortir de la crisi, Mataró no sigui una ciutat en què les
desigualtats hagin augmentat, ni una ciutat més injusta;
ens hem de negar a què els sectors més febles de la societat paguin les conseqüències d’una crisi provocada pel
sistema capitalista.
Així mateix, i sense prometre receptes màgiques que no
existeixen, cal que els ciutadans i ciutadanes sàpiguen
que el Govern de Mataró, tot i disposar de capacitats
molt limitades per fer front a la situació actual, està utilitzant de forma adequada els instruments de què disposa. Com? Amb la priorització de les polítiques socials
i de l’economia local per evitar que la pobresa i l’exclusió augmenti i colpegi greument els sectors cada vegada
més amplis de ciutadans i ciutadanes vulnerables de la
societat.
El nostre grup municipal defineix el pressupost municipal del 2009 com el de la intensificació de les polítiques
socials, valent en les accions d’inversió per a l’economia
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Quiteria Guirao Abellán
Portaveu del 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. 93 799 77 27

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

euiamataro@gmail.com www.euiamataro.blogspot.com

mésmataró

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS

L’esperança en el 2009

Es tractava, en el fons, de la confluència de dues crisis
que des d’un principi s’anunciaven convergents: d’un
costat la corresponent al sector immobiliari i per altre la
increïble maranya financera associada.
Passat l’estiu es definia un escenari molt complex, quina
solució no seria ni fàcil ni immediata, però no es preveia
arribar al caos financer actual d’una manera tan ràpida.
L’any 2009 es presenta amb moltes incerteses, malgrat
que ara ja ens hem convertit en uns experts en subprimes, NINJAS, ….

© SERGIO RUIZ

Des del punt de vista municipal, s’aprovaran uns pressupostos sense creixement absolut, que redirigiran els
estalvis i els esforços cap a les àrees on hi haurà més
necessitat: Benestar Social, les persones més desafavorides i inversió, en habitatge, com sabeu una de les principals preocupacions dels ciutadans segueix sent l’accés
a l’habitatge, i també en les instal·lacions que han de
promoure noves activitats que sustitueixin, almenys parcialmente, a la construcció.

Habitatges del carrer de Carlemany

Hem arribat novament a Nadal. La tradició popular, la
il·lusió dels infants i l’empenta del comerç mantenen
el Nadal com una de les festes més esperades per tots
nosaltres
Aquest any voldria felicitar especialmente a les famílies
que ja estaran ocupant els seus pisos de promoció pública al carrer de Carlemany, i també a les 30 persones que
hagin estat afortunades al sorteig dels pisos de HPO de
Can Gassol i també a les 94 persones que a començaments de 2009 podran ocupar els pisos de lloguer protegit al Pla d’en Boet.
Per a tots ells i per a tots nosaltres, demano que tinguem
un any ple de salut, de pau i de bon humor.
Bon Nadal!

Francesc Teixidó i Pont
Cap del Grup Municipal d’Esquerra

© MARGA CRUZ
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mesura que anava trascorrent l’exercici actual,
l’horitzó econòmic internacional el panorama
s’anava enfosquint.
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On és la responsabilitat social
de l’Ajuntament?

Les seves denúncies són aquestes:
Que hi ha contractacions de treballadores de només 3 hores diàries i d’altres que són a temps complet (8 hores) i que realitzen un excés d’hores extres
camuflades sota el concepte de “plus voluntari”.
Que, en període de vacances, 20 centres només han
estat coberts per tres contractes de substitució, amb
la qual cosa les treballadores han fet hores extres i
no han realitzat les vacances que els corresponien.
I, també, que no es compleixen els dies de vacances
estipulats en el conveni del sector de la neteja d’edificis i locals de Catalunya amb les treballadores que
substitueixen els contractes de relleu.
Que el preu brut de les hores extra d’una treballadora és de 6 euros, tot i que l’Ajuntament en paga
més del doble més IVA. Segons el mateix Ajuntament, el 2008 s’han pagat 1.324 euros en concepte
d’hores extres; de tota manera, resta sota sospita el
fet que l’empresa pugui haver presentat a l’Ajuntament factures amb més hores i més personal.
Que l’empresa ha deixat de pagar el plus d’activitat i assistència, assolit amb anterioritat gràcies a
una vaga de les treballadores.
Que l’Ajuntament ha desoït sistemàticament les
seves queixes.
30

En el seu dia, l’Ajuntament de Mataró va contactar els
serveis de CLECE SA, perquè era l’oferta més barata que tenien a mà. Malauradament, igual que passa
amb altres serveis públics municipals externalitzats,
l’Ajuntament se’n renta les mans i mira cap a una altra
banda quan els treballadors i les treballadores denuncien les condicions en què han de fer la feina. Conclusió:
els guanys de l’empresa augmenten, l’Ajuntament fa
veure que no passa res i la situació dels treballadors i
de les treballadores empitjora.
Aquesta situació es contradiu amb el discurs públic
dels partits polítics del Govern municipal, que, fa
uns dies, en el Fòrum Innova 360º, parlaven sense remordiments de l’ètica empresarial i la responsabilitat
social en les empreses per millorar la competitivitat
i la cohesió social. Bones paraules que a la pràctica
ja veiem que estan buides de contingut perquè quan
l’Ajuntament de Mataró externalitza un servei públic
acostuma, generalment, a desentendre’s de la part de
responsabilitat que li pertoca. Per tant, pensem que no
cal repartir premis ni fer grans discursos: simplement,
cal que l’Ajuntament prediqui amb l’exemple.
D’altra banda, també fóra bo de modificar la normativa
per la qual la ciutadania pot intervenir en el Ple Municipal de manera que qui es vegi directament implicat en les
qüestions que s’hi tracten, pertanyi o no a una entitat local,
hi pugui enriquir la informació i exposar com es viuen des
de la proximitat les situacions o els problemes tractats.
Així, les decisions es podrien prendre tenint en compte les
persones i no només les consignes dels partits.

Xavier Safont-Tria
Portaveu del Grup Municipal de la CUP
www.cup.cat/mataro
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ot i que les normes de participació ciutadana en el
Ple Municipal no permeteren la intervenció de les
treballadores de la Secció Sindical de CATACIAC de l’empresa CLECE, SA, que realitza les tasques
de neteja per a l’Ajuntament de Mataró en els seus edificis (ajuntament, oficines del Carreró, dependències de
la Policia Local, centres cívics, lavabos públics, centres
d’acollida, etc.), aquestes treballadores van denunciar
en el Ple Municipal del mes de novembre passat la situació precària de molts dels contractes laborals i l’excés
d’hores extres de les treballadores fixes.
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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

- Institut Municippal d’Acció Cultural. C. de Sant Josep, 9.
		 Tel. 93 758 23 61
- Institut 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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