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Dilluns 5, dimarts 6, dimecres 7,
divendres 9 i dimarts 13 d’octubre

Dijous 15 d’octubre

TALLER D’EDUCACIÓ NUTRICIONAL

PRESENTACIÓ DE LES JORNADES

A l’aula d’educació sanitària del CAP 1 (la Riera,
5), de 10 a 12 h. Sessió pràctica a l’Escola de
Restauració i Cambreria de Mataró i Maresme
(Germans Thos i Codina, 43) de 15 a 18 h.
Com dur una dieta equilibrada, els grups d’aliments,
les tècniques culinàries, els aliments que creen
addicció i de la importància de fer activitat
física. També es dissenyarà un menú diari.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
al CAP 1. Places limitades.

A les 19.30 h. A càrrec de Carme
Esteban, consellera delegada de
Benestar Social, Salut i Consum.

Dimarts 6 d’octubre

DIADA DE GERMANOR
DE LA GENT GRAN
Punt de trobada al Parc Central. De 9.30 a 16 h
Informació i reserves: casals municipals
de la gent gran i referents dels grups
d’activitat física de l’Institut d’Esports.

www.mataro.cat
Telèfon d’Atenció
Ciutadana 010* (24h)

A Can Palauet

CONFERÈNCIES
A partir de les 19.40 h
“A menjar, també se n’aprèn. Consells per
a una bona compra” A càrrec de Carme
Bertral, metgessa de família. Fundación
para el Fomento de la Salud (FUFOSA).
“Què mengen els nostres infants?”
A càrrec d’Elena Zurilla, metgessa de
família. CAP 6 - Gatassa (Mataró). Primers
resultats de l’estudi “Mataró sense trans”.

Dissabte 17 d’octubre

A la plaça de Sta. Anna, de les 18 a les 20 h

EXHIBICIÓ D’UN NOU
ESPORT: TAMBORÍ
Alumnes i professors de diferents escoles
de la ciutat faran una exhibició d’aquest
exercici. Els assistents podran unir-se
a la pràctica d’aquest nou esport.
Hi col·labora: Institut d’Esports

MOSTRA I DEGUSTACIÓ
DE TASTETS SALUDABLES
Amb la Vocalia de Dones de l’AV Rocafonda,
l’AV La Llàntia i l’Escola de Restauració i
Cambreria del Gremi d’Hostaleria i Turisme de
Mataró i Maresme. Presentació i animació de
l’acte: Espartac Peran, periodista.
Preu: 2 tastets, 1€

Hi col·laboren: Associació de Venedors del Mercat
Plaça de Cuba i Comerç Mataró Centre

Dijous 22 d’octubre

TAULA RODONA “JOVES I
ESPORT A MATARÓ”
A Can Palauet, a les 19.30 h
Presentació i moderació de la taula a càrrec d’Ana
M. Barrera, consellera delegada de Joventut i
Dona i d’Ivan Pera, conseller delegat d’Esports.
Amb la participació d’esportistes de Mataró

Diumenge 25 d’octubre

CAMINADA POPULAR “DESCOBRIM
MATA I LES CINC SÈNIES”
Punt de sortida i arribada: Plaça de Puerto Rico
(davant el camí de les Cinc Sènies), a les 9 h.
Hi participa: Natura, entitat de medi ambient
Hi col·laboren: Marxaires Mataró - Canigó;
Cooperativa CONSUM i Can Pera - Cinc Sènies.

* Establiment de trucada: 0,28 euros + IVA. Cost: 0,21 euros + IVA/ minut. 807 11 70 10 des de fora de Mataró. Establiment de trucada: 0,09 euros + IVA. Cost màxim: 0,34 euros + IVA/minut
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Ajuntament transparent
Joan Antoni Baron i Espinar

| Alcalde de Mataró

Q

ue ho digui l’alcalde no té gaire importància doncs
evidentment sóc part implicada. El cas, però, és que
ho diu una entitat absolutament independent que es
dedica a mesurar el grau de transparència dels ajuntaments
espanyols. En un informe publicat just abans de vacances, i
del que es va fer ressò tota la premsa del país, l’Ajuntament de
Mataró ocupava el segon lloc en transparència entre els 110
municipis més grans d’Espanya. Així, l’organització Transparència Internacional valorava amb un 97’5, sobre 100, el
grau de transparència de l’Ajuntament de Mataró. L’any passat aquesta mateixa classificació ens situava en el lloc 33.
Governar significa prendre decisions de caràcter polític, gestionar amb la màxima eficàcia i eficiència els recursos dels
que disposem, fer-ho de forma transparent i retre comptes
als organismes competents i al conjunt de la ciutadania.

Molts són els mecanismes de control als que cal donar
comptes d’aquesta gestió municipal i als que els ciutadans
tenen dret a dirigir-se per plantejar les seves demandes i
queixes: el Defensor del Ciutadà de Mataró, el Síndic de
Greuges de Catalunya o la Sindicatura de Comptes per posar alguns exemples. De la mateixa manera com s’auditen
els comptes de l’Ajuntament i de les empreses municipals.
Amb puntualitat, rigor i transparència. Serveixi d’exemple
l’auditoria sobre la liquidació del Pressupost de l’any 2008
que de més de 158.000 apunts comptables només va rebre
una desena escassa d’observacions no substancials per part
dels auditors. Podem cometre errors de gestió, que els cometem, però sempre amb la voluntat del rigor, la transparència i
l’honestedat. I això és extensible al conjunt dels treballadors
i treballadores municipals que treballen per donar un bon
servei als mataronins i mataronines.
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NOTÍCIES

El Centre de Congressos del TecnoCampus
Mataró-Maresme rebrà 944.297 € d’Europa

©MARGA CRUZ

El

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder)
subvencionarà amb 944.297 €, la meitat de la inversió prevista, les obres del Centre de Congressos i Reunions que formarà part del parc tecnològic i de la innovació TecnoCampus
Mataró-Maresme, en construcció al polígon del Rengle. El
Departament de Governació i Administracions Públiques de
la Generalitat, que tramita les sol·licituds dels ajuntaments
per als ajuts europeus, ha fet públics els projectes aprovats.
El Centre de Congressos tindrà una sala d’actes per a 350
persones i un espai firal. El secretari general d’Universitats
de l’Estat, Màrius Rubiralta, va visitar el 7 de setembre les
obres del futur parc tecnològic, que es preveu entri en funcionament al tercer trimestre de 2010.
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La targeta T-12 permet fer viatges il·limitats
en transport públic als nens de 4 a 12 anys

© MARGA CRUZ

Aquest nou títol de transport permet fer un nombre il·limitat

de viatges amb el Mataró Bus i els transports públics que
formen part del sistema tarifari integrat i en desplaçaments,
a part dels interns per Mataró, als municipis d’Argentona,
Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac, Dosrius, Òrrius, Sant
Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt. Per obtenir
la T-12, que es pot utilitzar des del 14 de setembre, cal fer
un pagament previ de 35 € pels costos d’emissió i gestió del
títol, que és personal i es pot sol·licitar al web www.t-12.cat
i als estancs. A Mataró se’n poden beneficiar 10.761 nens i
nenes. L’Autoritat del Transport Metropolità i l’Agrupació de
Municipis amb Transport Urbà gestionen la iniciativa.
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©MARGA CRUZ

El curs 2009-2010 s’inicia amb
quatre edificis educatius nous

3

1. La construcció del Centre de Congressos permetrà explotar el segment 		
turístic de les reunions.
2. Els usuaris de la T-12 hauran de presentar el DNI o una fotocòpia del 		
mateix junt amb la targeta.
3. Els alumnes del CEIP Montserrat Solà han començat el curs al nou edifici,
al carrer d’Enric Granados.
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Entre el 8 i el 21 de setembre, 22.365 alumnes d’educació
especial, infantil de 1r i 2n cicle, primària i secundària obligatòria i postobligatòria van començar les classes. Una de
les principals novetats del curs són els nous equipaments: el
CEIP Maria Mercè Marçal i el CEIP Montserrat Solà han
estrenat edifici i s’ha obert una nova escola bressol municipal, Els Garrofers. Pel que fa a la formació no reglada,
l’Escola Municipal de Música inicia les classes a diferents
centres educatius i el Centre de Formació Permanent Tres
Roques ofereix més de 30 cursos en un nou edifici, situat a
Cerdanyola. Durant el curs està previst el trasllat del Centre
de Formació d’Adults Alarona al carrer de Sant Cugat.

NOTÍCIES

mésmataró

Comença el desmuntatge de Can Fàbregas previ
al trasllat i emmagatzematge de la fàbrica
fragmentar les parets de la fàbrica, els edicles i la xemeneia,
elements catalogats. Natur System, SL executa les obres per
encàrrec de l’empresa municipal PUMSA i tenen un import
d’1,4 milions d’euros (IVA exclòs). S’ha col·locat una estructura metàl·lica amagada per augmentar la solidesa de les
parets, s’ha retirat el sostre de la fàbrica i s’ha començat
a desmuntar la xemeneia. A la tardor es tallaran les parets
en porcions de 2,80 m a 3,20 m. Les peces es traslladaran
a un solar municipal del veïnat de Valldeix, on quedaran
emmagatzemades fins que, en un futur, es pugui procedir de
nou al muntatge de les edificacions a l’altra banda del carrer
de Miquel Biada, a la cantonada amb el carrer de Tetuán.
El desmuntatge i trasllat estaran enllestits a finals d’any.
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© MARGA CRUZ

A l’estiu s’han preparat les estructures a nivell intern per

L’Oficina Social d’Atenció Integral atén
més de 1.700 famílies entre maig i juny

2

© MARGA CRUZ

a finals de juny, l’Oficina Social d’Atenció Integral
(OSAI) havia atès 1.706 famílies. L’oficina es va posar en
marxa el 20 de maig davant el gran increment de demanda
que els serveis socials municipals van començar a detectar al
darrer trimestre de 2008, i és una de les mesures impulsades
per l’Ajuntament per atendre les persones més afectades per
la crisi. L’OSAI està ubicada provisionalment al Centre de
Formació Permanent Tres Roques. Entre les qüestions més
demanades durant les primeres setmanes de funcionament,
s’ha facilitat informació sobre el Programa de renda mínima
d’inserció, les prestacions d’atur i els ajuts a l’habitatge.
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© PUMSA

Fins

Acord entre l’Ajuntament i “la Caixa” per
fer pisos de lloguer per a joves al Rengle
L’Obra Social “la Caixa” construirà una promoció de 78 habi-

tatges de protecció pública en règim de lloguer assequible per
a joves al Rengle, concretament a la parcel·la situada entre
la carretera de Barcelona, el carrer de Cabrils, el passeig de
Marina i el passeig del Rengle. L’alcalde, Joan Antoni Baron,
i el director d’àrea de negocis de “la Caixa”, Xavier Sabater,
van signar a finals de juny un conveni de col·laboració per
tirar endavant aquesta iniciativa. Els pisos els podran llogar
joves de 18 a 35 anys, tindran 55 m2 i la renda mensual no
superarà els 300 € (IBI i despeses comunitàries a part). Els
lloguers seran de 5 anys. Aquesta promoció forma part del
Pla Local de l’Habitatge 2005-2015.

1. El trallat de la fàbrica de Can Fàbregas deixarà el solar net per a l’arribada
del Corte Inglés.
2. L’Oficina Social d’Atenció Integral compta amb tretze professionals.
3. Imatge virtual del futur edifici amb el qual “la Caixa” posa en marxa el seu
programa d’Habitatge Assequible a Mataró.
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El Centre guanya carrers urbanitzats a
un sol nivell per prioritzar els vianants

© AJUNTAMENT DE MATARÓ

El carrer de Santa Marta, l’últim tram del carrer de Sant

Agustí que estava pendent d’urbanitzar, i la meitat del carrer
de Jaume Ibran, entre els carrers de Sant Agustí i de Jaume
Balmes, van estrenar al juliol paviment a un sol nivell, així
com la renovació del clavegueram, l’enllumenat i la xarxa
d’abastament d’aigua potable. La inversió al carrer de Santa
Marta ha estat de gairebé 300.000 €, mentre que les obres
fetes als carrers de Sant Agustí i de Jaume Ibran han costat
prop de 700.000 €. L’Ajuntament té previst acabar aquesta
tardor la reurbanització dels carrers de Jaume Ibran i de
Jaume Balmes, de la Muralla de Sant Llorenç, del tram del
Camí Ral entre el carrer de la Cooperativa i la ronda de Barceló, i dels carrers de Cristina i Sant Bru.

1

La plaça del Cafè de Mar està presidida
per una escultura de Marcel Camps

© AJLBERT CANALEJO

La peça es diu “Fluxus” i té forma de cap humà. L’escultura medeix 2,42 m d’alçada, 1,90 m de llargada i 1,30 m
d’amplada i pesa uns 1.500 kg. “Fluxus” evoca el moviment
de la ciutat a través de les seves vies de comunicació i el
moviment en el cap de les persones, que es representa amb
tires que simbolitzen els camins que s’entrecreuen, uneixen
i separen i que donen forma a un cap humà. La instal·lació
forma part de la rehabilitació feta per l’empresa municipal
d’urbanisme, PUMSA, a l’edifici del Cafè de Mar i entorns,
on provisionalment s’hi ubiquen els Serveis Territorials del
Maresme-Vallès Oriental d’Educació. L’Ajuntament destina
part del seu pressupost a la cultura, la rehabilitació i la recuperació del patrimoni de la ciutat.

2

© MARGA CRUZ

L’Oficina de Turisme de Mataró ven
articles de marxandatge turístic
Els productes estan relacionats amb Mataró i s’inspiren en el

3

1. El carrer de Sant Agustí ha estrenat pavimentació i ha prioritzat al 		
vianant.
2. Un primer pla de “Fluxus”, l’escultura de Marcel Camps situada davant 		
del Cafè de Mar.
3. Els articles de marxandatge sobre la ciutat es poden adquirir a l’Oficina 		
de Turisme, ubicada a l’edifici de l’Ajuntament, a La Riera, 48.
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paisatge, les festes i tradicions, els monuments i els edificis
característics de la ciutat. Entre altres, són a la venda titelles
i figures de paper maixé, joies i bijuteria, contes i propostes gastronòmiques. Molts dels articles són fets per artistes
locals i es venen també en els seus establiments i altres són
dissenyats en exclusiva per a l’Oficina de Turisme. Una altra
proposta nova és la posada en marxa d’una ruta audioguiada,
la Ruta comercial, que fa un recorregut pel centre de la ciutat
per donar a conèixer els comerços amb més tradició i l’oferta
comercial de la zona.

mésmataró

NOTÍCIES

Mataró Ràdio estrena nova temporada amb
més espai per a control, locutori i gravacions
disposa del doble de superfície, en concret 204 m2. A la zona
ampliada s’ha reubicat la redacció, el despatx de direcció i
l’administració, s’ha instal·lat un nou locutori, un nou control i una nova cabina de gravacions per als informatius. La
recepció es manté al mateix lloc i es compta amb un nou espai
per a magatzem. Les obres han tingut un cost de 153.941€,
mentre que les instal·lacions de baixa freqüència han tingut
un pressupost de 114.075€. Amb les instal·lacions renovades,
Mataró Ràdio va iniciar la nova programació el passat 1 de
setembre. Entre les novetats destaquen la incorporació d’un
informatiu a les 8 h, el canvi d’horari de l’informatiu migdia
i més programes de producció pròpia i en directe.
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© IVAN LLENSA

L’Ajuntament ha ampliat els estudis de Mataró Ràdio que ara

2

© SERGIO RUIZ

Els nous jocs funcionen des del passat juliol a la plaça de
Mossèn Joan Pau Pujol, dins del nou Parc Central. L’àrea
disposa de tres elements de joc controlats per un ordinador
central, a més d’un rocòdrom. Cada element interactiu té un
controlador i una pantalla tàctil per seleccionar les diferents
possibilitats de joc, ja que es pot jugar en equip, sol o contra
la màquina. Els jocs permeten treballar habilitats com l’agilitat, la velocitat, l’estratègia, la memòria, la força, la coordinació, la resistència o el treball en equip. D’aquesta manera,
trenquen amb el tòpic que els jocs d’ordinador fomenten el
sedentarisme. L’empresa Juegos Kompan, SA ha fet la instal·
lació per un import de 97.270 €.
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© AJUNTAMENT DE MATARÓ

El Parc Central posa en marxa una àrea
de jocs interactius pionera a Espanya

La Policia Local incorpora nous
vehicles i millores tecnològiques
Al parc mòbil s’han afegit 3 turismes, 3 escúters i 1 motocicleta: 4 en substitueixen d’antics i 3 són noves incorporacions. Quant a les millores tecnològiques, s’han adquirit 73
PDA (Assistents Digitals Personals) amb impressora que
permeten fer denúncies de trànsit i que el denunciat pagui
al moment via mòbil. La Policia Local també ha instal·lat un
nou sistema de comunicació, el truncking digital, amb enllaç
a la Xarxa de Comunicacions Rescat (serveis d’emergència). La Junta Local de Seguretat ha fet balanç dels primers
6 mesos de l’any, on destaca la disminució dels robatoris a
l’interior de vehicles i els realitzats amb violència. Per contra
han augmentat els delictes i faltes i els accidents.

			
1.
dels espais
de Mataró
Ràdio de
hal’hostaleria
afavorit la producció
1. L’ampliació
L’IMPEM treballa
per potenciar
el sector
i el turismepròpia.
de la ciutat
així com el comerç.
2. El nou model de jocs interactius del Parc Central només s’havia instal·lat
a Singapur,
Copenhaguesón
i Estocolm.
2. abans
La majoria
dels suggeriments
per temes de manteniment de la via 		
pública o elements del mobiliari urbà.
3. Alguns dels vehicles incorporats aquest any al parc mòbil
Policia Local.
3. de
A lalaimatge,
dues mares comprovant la llista d’un centre escolar de la ciutat.
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El projecte Mataró Marítim estudiarà 85
objectius estratègics del front de mar
La iniciativa vol potenciar el front litoral
com un dels motors de desenvolupament de
la ciutat. Al maig es van constituir tres grups
de treball dels diferents sectors o temàtiques
que es poden vincular al front de mar, i el
22 de juliol van presentar a la Comissió
d’Impuls del projecte Mataró Marítim 85
objectius estratègics perquè siguin estudiats.
Del global de propostes, 29 han estat
presentades pel Grup de Turisme i Oci i fan
referència a aquests àmbits d’actuació; 20
són del Grup d’Indústria Marítima, Serveis
Nàutics i Empreses Tecnològiques; 27 han
estat proposades pel Grup de Coneixement,
recerca, formació i capacitat, tecnologies i
ciències de la salut i benestar; i, per últim, hi
ha 9 objectius genèrics. Es valoraran totes les
aportacions i aquest any es vol enllestir un Pla
d’actuacions a curt termini.

La població de Mataró supera per
primera vegada els 120.000 habitants
A 1 de gener de 2009, la població era de
121.746 habitants. Aquesta dada representa
una variació de l’1,58% (1.888 habitants més)
respecte a l’any passat. En els últims 5 anys
l’augment ha estat de 7.140 habitants nous. Els
tres barris que més han incrementat la seva
població han estat l’Eixample 2,38%, Cirera
2,03% i Vista Alegre 1,98%, i el Pla d’en Boet
i Molins-Torner disminueixen un 0,92% i un
0,17% respectivament. Pel que fa a la població
estrangera, a inicis d’any n’hi havia empadronats 20.335, que representen un 16,70% de la
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població total. En un altre ordre de coses, al
2008 es van produir 1.729 naixements, 212
més que el 2007; no es registrava un nombre
tan elevat de naixements des de finals dels
anys 70. Els noms més posats per a nena han
estat Paula, Lucia i Carla, i de nen Marc, Pol
i Àlex. Quant a l’esperança de vida, la dels
homes és de 79,23 anys i la de les dones de
84,57 anys. Aquestes dades es recullen a l’Estudi de la Població elaborat pel Servei d’Estudis i Planificació de l’Ajuntament.

Programa pilot per dinamitzar
les cooperatives a Mataró
Mataró participa en un programa pilot de la
Direcció General d’Economia Cooperativa
i Creació d’Empreses de la Generalitat de
Catalunya per aprofundir en la realitat del
model econòmic i social de les cooperatives.
El programa, que impulsa l’Institut Municipal
de Promoció Econòmica de Mataró, va
començar al juliol amb la realització d’una
diagnosi sobre l’economia cooperativa a la
ciutat. Abans de final d’any es crearà una Taula
de Concertació amb entitats i organismes
vinculats al cooperativisme, i es dissenyarà
un Pla de Promoció Local per executar del
2010 al 2012.

La zona comercial de Peramàs disposa de
places d’estacionament amb horari limitat
El Servei de Mobilitat ha posat en marxa 30
places d’estacionament gratuït amb limitació
horària als entorns de la zona comercial de
Peramàs-Esmandies. L’objectiu és garantir la
rotació dels vehicles, per la qual cosa només

es pot estacionar un màxim d’1,5 h. L’actuació
s’ha consensuat amb l’Associació de Veïns de
Peramàs-Esmandies i amb els comerciants i
professionals de la zona, agrupats sota la marca
La Gran Botiga. Les places, senyalitzades al
terra amb pintura de color taronja, es troben
a la ronda de Leopoldo O’Donnell i al carrer
de Joan Larrea.

La campanya Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple
reuneix més de 500 persones
La Piscina Municipal (l’11 de juliol) i el
Centre Municipal d’Esports “El Sorrall”, el
Centre Atlètic Laietània i el Centre Natació
Mataró (el 12 de juliol) van ser els escenaris
on va tenir lloc una nova edició de la campanya Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple. Hi
van participar 543 persones que van nedar
278.350 m i es van recaptar 2.962,51 €. L’objectiu d’aquesta campanya solidària, en la
qual s’organitzen activitats lúdiques i festives al voltant de les piscines, és aconseguir
fons per als afectats per l’Esclerosi Múltiple a
més de sensibilitzar la població sobre aquesta
malatia.

Més de 400 dones han fet els cursos del Centre
d’Informació i Recursos per a les Dones
El darrer trimestre de l’any, el Centre d’Informació i Recursos per a les Dones ha
programat una quinzena d’activitats entre
tertúlies, xerrades i tallers. Des de la seva
inauguració, l’abril de 2007, més de 400
persones han participat en les diferents activitats organitzades que volen potenciar el
paper de la dona a la societat.

mésmataró

Mataró comença a elaborar el
pressupost municipal per al 2010
L’Ajuntament ha iniciat el procés per confeccionar el Programa
d’Actuació Municipal i el pressupost per a l’any que ve. Els comptes
generals estaran marcats de nou per la contenció en la despesa.
Consell de Ciutat, que el debat i en fa aportacions

1

Presentació als Consells de participació,
que el debaten i en fan suggeriments

Presentació de la primera versió
del PAM al Consell de Ciutat
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13 JULIOL Presentació del document de prioritats al

PLE MUNICIPAL

El procés d’elaboració del PAM dóna aquest any més rellevància al Consell de Ciutat com a òrgan de participació.

L

a primera proposta de Programa d’Actuació Municipal
(PAM) per al 2010, el full de ruta que guiarà les actuacions de l’Ajuntament durant tot l’any vinent, s’haurà
presentat a tots els consells municipals de participació, tant
sectorials com territorials, abans del 30 de setembre. Aquest
primer esborrany s’ha elaborat a partir de les aportacions del
centenar d’assistents a una reunió extraordinària del Consell
de Ciutat que es va celebrar el 13 de juliol al Centre Cívic Pla
d’en Boet. La sessió, que també era oberta als membres dels
consells sectorials i territorials, va donar el tret de sortida al
procés d’elaboració del PAM i el pressupost.
En aquella primera reunió, el govern municipal va presentar
als assistents un document amb les seves prioritats per a l’any
que ve. També va donar compte del marc socioeconòmic que

condiciona les futures actuacions i de l’estat d’execució del
PAM de 2009 durant el primer trimestre de l’any.
La situació de crisi econòmica viscuda en els darrers mesos
ha provocat un deteriorament generalitzat del mercat de
treball i un increment espectacular dels usuaris del Servei
de Benestar Social i del Servei d’Ocupació. Aquest marc
socioeconòmic condiciona i limita el pressupost municipal
per al 2010 en dos aspectes: d’una banda es preveuen menys
ingressos municipals i, de l’altra, cal continuar impulsant
polítiques per atendre la població que s’està veient més
afectada per la crisi. Aquest any l’Ajuntament ja ha dut a
terme actuacions en aquest sentit, com la posada en marxa
de l’Oficina Social d’Atenció Integral i el reforç del Servei
d’Ocupació de l’IMPEM.
9
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Es preveu que la davallada dels ingressos municipals vingui
donada per tres factors: el descens dels ingressos vinculats a
l’activitat immobiliària, el descens de les transferències d’altres administracions i per la intenció del govern municipal
de no incrementar els impostos al 2010. La previsió inicial
és que el pressupost de l’Ajuntament i els organismes autònoms arribi a 132 milions d’euros, un 3,5% menys que al
2009 (137 milions d’euros). Tot i que es mantindrà un nivell
d’inversió important, es preveu destinar a aquest fi uns 31,5
milions d’euros, quantitat un 6,5% menor que al 2009 (33,7
milions d’euros).

Les línies prioritàries
Les prioritats del govern municipal per al 2010 són l’atenció
social bàsica, l’escolarització, l’habitatge i mantenir l’ocupació. Es vol garantir una atenció social ràpida i àgil amb un
reforç dels serveis socials municipals. També es continuarà
treballant en la posada en marxa de noves escoles i equipaments educatius, així com en el desenvolupament del Pla
Local de l’Habitatge. Per últim, en l’àmbit de l’ocupació es
promouran les polítiques actives per facilitar la reincorporació al món laboral a les persones aturades.
El parc tecnològic i de la innovació TecnoCampus MataróMaresme continuarà sent el projecte emblemàtic que centrarà l’esforç inversor.

Paper estratègic del Consell de Ciutat
Aquest any, el procés participatiu per elaborar el PAM i el
pressupost dóna especial rellevància al Consell de Ciutat. El
proper 13 d’octubre la primera proposta de PAM amb les
aportacions dels consells de participació es presentarà de
nou al Consell de Ciutat. D’aquesta manera, amb dues sessions sobre el tema, es potencia el paper estratègic del Consell
de Ciutat com a òrgan de participació ciutadana.
El procés participatiu del PAM té enguany una altra singularitat. Els ciutadans que es van presentar voluntàriament i que
al juny van ser triats com a membres dels cinc consells territorials de participació s’estrenen en les seves funcions amb
la presentació de la proposta del PAM i el debat a l’entorn de
la mateixa. L’Ajuntament va dur a terme una campanya per
incentivar la participació dels mataronins en aquests òrgans
consultius de caràcter territorial. La iniciativa va tenir força
èxit i es van rebre 124 sol·licituds de persones interessades a
formar part del consell del seu barri. Els 60 membres definitius (12 per consell) van ser triats per sorteig.
Està previst que el pressupost municipal s’aprovi inicialment
el 28 d’octubre en un Ple extraordinari i que, junt amb la
proposta de PAM, es presenti en audiència pública el 3 de
novembre per recollir les aportacions ciutadanes. Els ciutadans i entitats podran presentar al·legacions formals a l’apro-

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
* Establiment de trucada: 0,28 euros + IVA. Cost: 0,21 euros + IVA/ minut. 807 11 70 10 des de fora de Mataró. Establiment de trucada: 0,09 euros + IVA. Cost màxim: 0,34 euros + IVA/minut.
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AJUNTAMENTS MÉS TRANSPARENTS
SOBRE UN ESTUDI DE 110 MUNICIPIS
Valoració de 0 a 100 punts.
Font: Transparencia Internacional-España
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Madrid

64
100

A l’apartat de “Retiment de comptes” del web municipal es poden consultar els PAM i els pressupostos dels darrers anys.
vació del pressupost fins al 18 de novembre. Per últim, es
preveu que el pressupost municipal de 2010 s’aprovi definitivament el 21 de desembre en un altre Ple extraordinari.

Millora de la transparència municipal
Els ciutadans poden consultar a www.mataro.cat els diferents documents informatius que es vagin generant durant el
procés d’elaboració del PAM i el pressupost. Aquest material
es pot consultar a “Retiment de comptes”, un nou espai del
web municipal que aplega informació destinada a informar
al ciutadà sobre l’activitat i les decisions de l’Ajuntament.
L’aplicació és accessible des del menú de funcions que,
durant la navegació pel web, els usuaris poden veure situat a
la dreta de la pantalla.
El nou espai al web permet millorar la transparència municipal, en facilitar l’accés dels ciutadans a aquest tipus de
documents. Precisament, un informe de l’organització no
governamental Transparencia Internacional situa l’Ajuntament de Mataró en la segona posició del rànquing dels ajun-

taments més transparents després d’avaluar els 110 municipis
més grans d’Espanya. Mataró obté una puntuació de 97,5
sobre 100, i està empatat amb els ajuntaments d’Alcobendas,
Avilés, Bilbao i Gijón. Només el supera l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès.
En concret, l’estudi analitza cinc àrees competencials dels
ajuntaments en relació a la informació que proporcionen al
ciutadà. Mataró ha obtingut la màxima puntuació (100) en
tres de les cinc àrees estudiades: l’àrea de Transparència
econòmicofinancera, l’àrea de Transparència en les contractacions de serveis i l’àrea de Transparència en matèria d’urbanisme i obres públiques.
A l’àrea d’Informació sobre la corporació municipal Mataró
obté 94,1 punts sobre 100 i queda empatat amb 13 municipis més. Només és superat per 7 ajuntaments que estan a
la primera posició. Per últim, a l’àrea de Relacions amb els
ciutadans i la societat, Mataró se situa a la segona posició
amb 95 punts, empatat amb 11 ajuntaments més, entre ells
Barcelona, Saragossa i L’Hospitalet de Llobregat.
11
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CRÒNIQUES DEL PLE

2 de juliol

Alguns interrogants de l’Operació
Wei s’aclareixen al Ple

L

’Operació WEI dels Mossos d’Esquadra contra
presumptes tallers il·legals xinesos va centrar bona
part del Ple de juliol, l’últim de la temporada a
l’Ajuntament. L’alcalde, Joan Antoni Baron, va respondre
a les més de 30 preguntes que portaven a la sessió els tres
grups de l’oposició. Tant CiU, PPC, com la CUP li van
retreure falta de contundència per mantenir l’honor de la
ciutat. Baron va demanar cautela fins que la justícia no emeti
un veredicte sobre el cas perquè, de moment, la investigació
es troba sota secret de sumari.

Un cop més i a diferència de la resta de grups, la CUP no va
condemnar l’últim atemptat d’ETA al·legant que ningú té la
raó absoluta.
El Ple de juliol també va viure el malestar de l’equip docent
dels PQPi, els Programes de Qualificació Professional
Inicial, pel mal estat de l’espai al carrer de Josep Punsola on
hi ha els despatxos, la sala de visites i el magatzem d’aquests
cursos, els actuals Programes de Garantia Social. Tot i que
les classes s’imparteixen a Can Noè, els professors consideren
que l’espai no té les condicions mínimes en matèria d’higiene
i seguretat i que, per tant, no és apte com a centre de treball.
Per part del govern, s’admet falta d’agilitat però van explicar
que no s’ha buscat un nou espai perquè la intenció és accelerar
els tràmits per poder vincular cadascun dels PQPI al curs de
formació professional del seu sector. Per tant es vol que cada
centre aculli els cursos PQPI del seu ram.
En el tram final de la sessió, l’alcalde va demanar excuses per
no haver explicat als regidors de la CUP i del PPC, abans que
es fes públic, el canvi d’usos de la Nau Gaudí. Aquest canvi
permetrà acollir el Museu Bassat de manera provisional fins
que no s’enllesteixin les obres de la ubicació definitiva a la
Farinera Ylla i Aliberch.
Oriol Debat, cap d’informatius
de Televisió de Mataró
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Dos moments de l’operació WEI feta al juny.

Acords de la sessió de juliol
Segueix l’actualitat dels Plens a

blogs.mataro.cat/blogs/croniquesPle
• Alguns treballadors de la fàbrica Iveco es van manifestar durant el Ple ordinari del passat més de juny. Un mes
després, el consistori mataroní ha acordat en conjunt donar
suport als treballadors de l’empresa, històricament vinculada a la ciutat, i fer el possible perquè l’activitat industrial
no marxi del país. 83 dels empleats de la fàbrica Iveco són
de Mataró i temen perdre el seu lloc de treball si l’empresa
decideix produir a l’estranger.
• Aprovat el text refós del Pla de Millora Urbana del sistema
dotacional públic de Figuera Major, segons un acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. L’acord ha
comptat amb els vots en contra del Partit Popular, Convergència i la CUP i els vots favorables de l’equip de govern.
• En referència a les declaracions institucionals, tots els
grups van acordar que sol·licitaran el Premi Nobel de la Pau
2010 per la Fundació Vicenç Ferrer.
• Pel que fa als dictàmens, s’ha atorgat la medalla de la ciutat
a les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül.

© ROMUALD GALLOFRÉ

Serà llavors, va dir l’alcalde, quan ell mateix exigirà
responsabilitats polítiques a qui calgui. En una llarga
intervenció, el màxim representant del consistori també va
donar dades de la feina que s’està fent amb la comunitat
xinesa des de 2002.

mésmataró
3 de setembre

PUMSA porta la polèmica
al Ple de setembre

La preocupació per obrir la ciutat al mar va reaparèixer amb
una proposta de resolució de CiU a favor del soterrament
de l’actual línia de tren per eliminar la frontera que genera
entre la ciutat i la seva costa. El text va quedar aparcat en
busca de consens.
L’actualitat comarcal va arribar de la mà de la CUP amb
la proposta d’enviar una comissió d’observadors a la
consulta popular del 13 de setembre a Arenys de Munt.
Socialistes i populars van aturar-la, juntament amb ICV,
que va presentar el seu propi text de suport a la consulta,
que també va ser tombat.
El Ple va acabar amb un punt d’urgència on el regidor
d’Obres, Serveis i Manteniment, Francesc Melero, va donar
compte de l’estat de les platges després que el dia anterior
hi apareguessin taques de cru. El regidor va explicar que
el Pla d’actuació municipal per contaminació accidental
de les aigües marines ja s’havia desactivat però que no es
coneixia l’origen de les galetes de cru.

Marta Pedrico, membre de l’equip
d’informatius de MaresmeDigital TV

© TAVISA

L

’autorització a PUMSA per concertar un crèdit de 6
milions d’euros avalat per l’Ajuntament per finançar
part del projecte d’urbanització de Porta Laietana
es va convertir en un dels punts més calents de la sessió
plenària que ha servit per reprendre el curs polític. El fet
que els bancs no atorguin crèdit a PUMSA sense l’aval de
l’Ajuntament va fer que els grups de l’oposició asseguressin
que l’empresa manca de solvència. “PUMSA, que havia
estat una mina, s’està convertint en un pou” va sentenciar
el regidor del PPC, Juan Carlos Ferrando. Des de CiU,
Joan Mora animava a fer un pla de viabilitat realista i
consensuat per a PUMSA i proposava la unió d’aquesta
amb Gintra i Prohabitatge Mataró en una única entitat. Per
part de la CUP, Xavier Safont-Tria se centrava en l’operació
i qualificava de “disbarat” urbanitzar un nou sector de la
ciutat “quan encara no sabem quants pisos buits hi ha a
Mataró”. El regidor d’Urbanisme, Ramon Bassas, va ser
l’encarregat de defensar l’operació assegurant que sense
apostes estratègiques com aquesta es farà més difícil sortir
de la crisi.

El front de mar, amb el sector d’Iveco en primer terme.

Acords de la sessió de setembre
Segueix l’actualitat dels Plens a

blogs.mataro.cat/blogs/croniquesPle
• El Ple aprova el compte general de l’ajuntament de Mataró
corresponent a l’exercici del 2008 i integrat pels comptes de
l’Ajuntament, els seus Organismes Autònoms, les Societats
Mercantils i els Ens Públics Empresarials. Es tracta de l’últim tràmit pressupostari de l’exercici del 2008 que s’aprova
amb els vots favorables del tripartit, l’abstenció de la CUP i
els vots contraris del PP i CiU.
• El Ple aprova per unanimitat el calendari de festes locals
per l’any 2010. El dia 24 de maig, Pasqua Granada, i Les
Santes el 27 de juny seran de nou festius a Mataró.
• També per unanimitat el plenari mataroní dóna suport a
una declaració institucional a favor de la pagesia catalana.
El text demana la celebració d’una debat monogràfic al Parlament de Catalunya sobre la situació del sector agropecuari
i la pagesia al país.
• Els vots del Partit Popular sumats als del tripartit serveixen per aprovar definitivament el mapa de capacitat acústica
de Mataró. Es tracta d’un document tècnic sobre els nivells
acústics òptims que hi ha d’haver a la ciutat, que ha provocat
l’abstenció de CiU i PP Mataró.
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Dijous, 15 d’octubre

Ofrena floral
A les 19h, Av. de Lluís
Companys, davant el monument
a Lluís Companys. Amb motiu
de la commemoració del 69è
aniversari de la seva mort.

Conferència

“La Setmana
Tràgica a Mataró”
A les 20h, al Saló de Sessions
de l’Ajuntament, La Riera, 48
a càrrec del Dr. Joan
Giménez, historiador.
Organitza: Òmnium Cultural de Mataró

mésmataró

L’esport mataroní estrena
instal·lacions renovades

© MARGA CRUZ

Els camps de futbol de Pla d’en Boet i Cirera ja tenen gespa artificial, la pista
d’hoquei patins de Cirera s’està enllestint i l’Ajuntament treballa en la millora
del Camp Municipal d’Hoquei i al nou poliesportiu del carrer d’Euskadi.

La gespa artificial del Camp Municipal de Futbol Pla d’en Boet es va inaugurar el 5 de setembre amb el Torneig de futbol José López Miravete.

M

ataró estrenarà durant el darrer quadrimestre de
l’any les obres de millora que l’Ajuntament ha fet
o en aquests moments està executant a diferents
instal·lacions esportives. Els primers en veure el resultat de
les obres de millora han estat els usuaris del Camp Municipal de Futbol Pla d’en Boet i del Camp Municipal de Futbol
Cirera, que llueixen nova gespa artificial des d’aquest mes
de setembre. L’Ajuntament també està a punt d’acabar les
obres de la nova pista d’hoquei patins i futbol sala de Cirera
i, abans de final d’any, enllestirà la millora del Camp Municipal d’Hoquei. Les obres realitzades en aquests quatre

equipaments es finançaran íntegrament amb els ajuts del
Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) atorgats a la ciutat.
En concret, la inversió per dur a terme aquestes actuacions
arribarà a 2.310.000 €.
A més dels projectes realitzats gràcies al FEIL, les obres del
nou poliesportiu municipal del carrer d’Euskadi, a La Llàntia, avancen a bon ritme. Com cada any, l’Ajuntament ha fet
també diferents treballs de manteniment i millora d’algunes
instal·lacions esportives de la ciutat, com l’Estadi d’Atletisme
i la Piscina Municipal.
15
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Camp Municipal de Futbol Pla d’en Boet
La millora del Camp Municipal de Futbol Pla d’en Boet es
va inaugurar el passat 5 de setembre. L’equipament es troba
a la confluència entre l’avinguda de Lluís Companys i el
carrer de Ciutat Freta i ocupa 7.854 m2. El camp de futbol
ha canviat l’antic paviment de sorra per gespa artificial.
Ara s’hi poden fer partits convencionals amb onze jugadors
i, quan sigui necessari, el terreny de joc es pot dividir de
forma transversal en dos camps de futbol 7 dotats de mobiliari esportiu retràctil.
S’ha implantat la xarxa de recollida d’aigües pluvials
i la xarxa de reg per aspersió. A més, s’ha reformat la il·
luminació del terreny de joc i s’ha habilitat un accés adaptat per La
a persones
mobilitat
reduïda,
a més
d’eliminar
nova gespaamb
del Camp
Municipal
de Futbol
Cirera.
escales i esglaons aïllats. Els treballs de millora i adequació
d’aquesta instal·lació es van adjudicar a l’empresa Mondo
Ibérica, SA i han tingut un cost de 533.224 € (IVA inclòs).
El Club Esportiu de Futbol Pla d’en Boet utilitza per als seus
entrenaments aquest camp, que al 2008 va registrar 24.300
usos totals -cada vegada que un usuari el fa servir- de 192
esportistes diferents.

Camp Municipal de Futbol Cirera
El Camp Municipal de Futbol Cirera es troba a la carretera
de Cirera i té una superfície de 8.835 m2. La reforma de les
instal·lacions es va inaugurar el 19 de setembre, una actuació

que, com en el cas del Camp Municipal de Futbol Pla d’en
Boet, ha inclòs la substitució de l’antic paviment de sorra per
la nova gespa artificial. El terreny de joc també es pot dividir
quan calgui per fer dos camps de futbol 7. Els antics vestidors s’han enderrocat i en el seu lloc s’han instal·lat uns de
nous prefabricats. Els mòduls són metàl·lics i estan equipats
amb tot el mobiliari necessari i amb els aparells sanitaris de
dutxes i serveis. S’han fet les connexions a la xarxa d’aigües
residuals, s’han canalitzat les aigües pluvials, s’ha instal·lat el
reg per aspersió i s’ha reformat la il·luminació. Les obres es
van adjudicar a l’empresa Construcciones y Rebajes Arids,
SA per un import de 501.000 € (IVA inclòs). Aquest camp
és utilitzat per la Unión Deportiva Cirera i l’any passat el van
fer servir 224 esportistes, amb 28.350 usos anuals.
La millora dels camps de futbol Pla d’en Boet i Cirera es van
acordar dins del “Pla verd” del Pacte pel Futbol, que estableix
les actuacions de millora de les instal·lacions esportives.

Pista d’hoquei patins i futbol sala de Cirera
L’Ajuntament també està enllestint aquest mes la transformació de l’antic camp provisional de futbol 7 de Cirera, situat
a l’avinguda del Corregiment de Mataró, en una pista pavimentada on es podrà practicar hoquei patins, futbol sala i
patinatge artístic entre altres esports. La pista fa 40x20 m i el
recinte queda delimitat per una tanca d’1 metre d’alçada. La
reforma també inclou la col·locació d’un mòdul prefabricat
amb serveis, així com la millora de l’enllumenat. Pel que fa
al mobiliari, les porteries de futbol sala es col·loquen amb un
sistema que no perjudiqui el paviment i sense peces sobresortints que molestin els patinadors. Les porteries d’hoquei
seran desmuntables. L’empresa Servicios y Obras Barcelona,
SL executa els treballs amb un pressupost de 215.000 € (IVA
inclòs). Es preveu que la pista registri un promig de 18.000
usos anuals.

© MARGA CRUZ

Camp Municipal d’Hoquei

Resultat de les millores al Camp Municipal de Futbol Cirera.
16
16

També amb els ajuts del FEIL, l’Ajuntament està duent a
terme la millora del Camp Municipal d’Hoquei, que estarà
acabada a final d’any. L’equipament, situat a la cantonada
entre el Camí dels Contrabandistes i el carrer de Galícia,
tindrà gespa artificial amb reg automàtic. Una barana de 90
cm d’alçada protegirà els espectadors i la tanca perimetral
del recinte es substituirà per una de nova, metàl·lica i de 2 m
d’alçada. L’equipament tindrà també un nou sistema de drenatge de les aigües pluvials superficials. El camp tindrà nou
enllumenat que permetrà practicar l’esport a la nit.

© AJUNTAMENT DE MATARÓ

© MARGA CRUZ

mésmataró

La pista de Cirera per a hoquei patins, patinatge i futbol sala.

Estat de les obres del futur poliesportiu del carrer d’Euskadi.

Es reurbanitzaran els entorns del terreny de joc i es plantaran nous arbres. També s’instal·laran vestidors i serveis
provisionals. Les obres van ser adjudicades a l’empresa
ACSA per un import de 814.244,29 € (IVA inclòs). L’Iluro
Club Hoquei utilitza el camp per als seus entrenaments. Al
2008 va registrar 14.175 usos d’un centenar d’esportistes.

pista i 4 sales de magatzem de material esportiu. Les grades
tindran capacitat per a 404 persones. L’accés principal de
l’equipament estarà ubicat al carrer d’Euskadi, a nivell de
pista, però hi haurà dos accessos independents, a banda i
banda del pavelló, per conduir els espectadors directament
a la part superior de les grades si l’aforament previst de l’activitat ho fa necessari.

Poliesportiu del carrer d’Euskadi
Una altra instal·lació esportiva que serà una realitat a la primavera de 2010 és el nou poliesportiu que s’està construint
al carrer d’Euskadi, a la Llàntia. Els treballs, a càrrec de
l’empresa Excover, SA, costen gairebé 5,5 milions d’euros.
Per executar l’obra, l’Ajuntament ha signat un conveni amb
la Diputació de Barcelona mitjançant el qual aquesta última
aportarà 2.285.000 €. Per la seva banda, el Consell Català de
l’Esport ha concedit a Mataró una subvenció de 715.000 €.

Pla anual de millora de les instal·lacions
A part de les obres de construcció o renovació d’equipaments
i de les actuacions d’urgència per solventar problemes sobrevinguts, l’Ajuntament inverteix aquest any 300.000 € al Pla
de manteniment i millora de les instal·lacions esportives
municipals. Els treballs es realitzen entre el Servei de Manteniment i l’Institut d’Esports.

El nou pavelló es construeix en un solar de 7.752 m2 que està
delimitat pels carrers d’Euskadi, Nou de la Mercè i Suècia.
La pista central, de 40x20 m, es podrà utilitzar en tota la
seva dimensió o bé dividir en tres pistes transversals de
26x14 m. A més, tindrà una sala esportiva de 27x15 m amb
aparells per a la pràctica de la gimnàstica.

Les instal·lacions on s’han fet més actuacions han estat la
Piscina Municipal i l’Estadi Municipal d’Atletisme. A la primera s’han fet obres de climatització, s’ha canviat el filtre
de la piscina gran, s’ha netejat el fons i s’ha arranjat la porta
d’emergència. A l’estadi s’ha comprat una nova màquina fregadora-secadora, mobiliari per als vestidors, material esportiu de competició i s’ha instal·lat la nova megafonia.

Entre altres dependències, hi haurà 8 vestidors per als
esportistes, 3 vestidors per a tècnics i àrbitres, 1 vestidor
amb farmaciola i consultori mèdic, 6 serveis a nivell de

També s’han arranjat els vestidors del Poliesportiu Municipal de Cirera i es millorarà la façana del Palau Municipal
d’Esports Josep Mora.
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torgament de la

Medalla
de la Ciutat
a les Filles de la Caritat de
Sant Vicenç de Paül
Dimarts 27 d’octubre, a les 19 h
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament

Acte de reconeixement públic a la tasca solidària
que han dut a terme a la ciutat de Mataró

ENTREVISTA

mésmataró

“Una llengua petita no sobreviu
sense un Estat al darrere”
La conferència amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya va anar a càrrec
del filòleg i lingüista Joan Solà. El doctor va parlar sobre el paper dels polítics,
els pedagogs i els lingüistes en el futur de la llengua.
Quina relació té el treball d’un polític amb el
d’un lingüista?
“El lingüista estableix amb criteris interns a la llengua
(dialectals, morfològics, sintàctics, lèxics, semàntics) i amb
criteris socials quines formes són les adequades per a la
llengua estàndard. El pedagog s’encarregaria de transmetre
adequadament aquestes formes als diferents nivells d’ensenyament. El polític ha d’establir les bases legals i ideològiques perquè la feina del lingüista i del pedagog sigui
possible i fructífera: avui una llengua de demografia petita
no pot sobreviure sense un Estat que l’equipari legalment i
socialment a les grans llengües”.

“Té dos problemes molt greus, derivats del fet que ens
fallen les bases polítiques esmentades: d’una banda, recula
de manera imparable de la vida pública; d’una altra banda,
es troba enormement barrejada amb el castellà, lingüísticament (interferència de formes a tots els nivells) i socialment
(«s’accepta» com a normal aquest poti-poti, que els mitjans
de comunicació utilitzen impunement)”.

Què es podria fer per potenciar l’ús del català?
“Només hi veig un remei: el canvi radical de les condicions polítiques. Només així serien possibles altres realitats
imprescidibles: programació més adequada dels ensenyaments, exigència real de la coneixença de la llengua en múltiples llocs de la societat, suport incondicional al català com
a llengua vehicular principal del territori (mitjans de comunicació, comerç, etc.)”.

L’any 2005 va rebre la Creu Sant Jordi i enguany
el premi d’Honor de les Lletres Catalanes...
“Això i el doctorat Honoris causa per la Universitat de Lleida
és molt més del que em mereixo. Però accepto satisfet i
agraït aquests honors, que han tingut un gran ressò entre
una capa molt àmplia de la nostra societat”.

© SERGIO RUIZ

Quin és l’estat de salut del català?

joan solà i cortassa
Nascut a Bell-lloc d’Urgell l’any 1940, va estudiar magisteri i després es va llicenciar en filologia
clàssica i es va doctorar en filologia catalana a la
Universitat de Barcelona (UB). Ha estat professor a
diferents universitats i des de 1984 és catedràtic de
llengua i literatura catalana de la UB.
És autor de nombrosos llibres i articles al voltant
de la llengua catalana, especialment sobre sintaxi
i història de la llengua. És codirector de les Obres
completes de Pompeu Fabra, ho va ser de la Gramàtica del català contemporani i des de l’any 1999 és
membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Col·labora
a mitjans de comunicació, des d’on fa una tasca
divulgativa. Entre els reconeixement que ha rebut
destaquen la Creu de Sant Jordi de la Generalitat,
l’any 2005, i el premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2009, distinció que atorga Òmnium Cultural
des de l’any 1969.
19

L A V E U D E M ATA R Ó N O VA T E M P O R A D A
dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

5h

COM llevar-se

5h

COM llevar-se

5h

COM llevar-se

5h

COM llevar-se

5h

COM llevar-se

7h

El dia a la COM

7h

El dia a la COM

7h

El dia a la COM

7h

El dia a la COM

7h

El dia a la COM

8h

Informatiu matí

8h

Informatiu matí

8h

Informatiu matí

8h

Informatiu matí

8h

Informatiu matí

8.30 h El despertador

8.30 h El despertador

8.30 h El despertador

8.30 h El despertador

8.30 h El despertador

10.05 h Viu la vida
dia a dia

10.05 h Viu la vida dia a dia

10.05 h Viu la vida dia a dia

10.05 h Viu la vida dia a dia

13.05 h Altaveu

13.05 h Galàxia llibre

13.05 h I... com
estàs de salut?

10.05 h Viu la vida
dia a dia

14 h

14 h

14 h

14.30 h Informatiu COM

13.05 h Construïnt
la convivència
13.30 h El portal
de la muralla

15.05 h Minuts poètics

Informatiu migdia

Informatiu migdia

14 h

Informatiu migdia

14.30 h Informatiu COM

14.30 h Informatiu COM

15.05 h Minuts poètics

15.05 h Minuts poètics

15.05 h Minuts poètics

15,10 h Perfils

15.10 h Adona-te’n

15.10 h Finestra al mar
/Gran country

15.30 h Amb una mirada nova

15.30 h El calaix
d’Arquímedes

16.05 h No deixis de somiar
/ Amb veu de dona
17.05 h Pàgines de ràdio

16.05 h La tertúlia

16.05 h Seguirem somiant
17.05 h Notícia de llibres,
música i DVD

14 h

19 h

Informatiu vespre.
Informatiu cultura

17.05 h L’hora de
la gent gran

18.05 h Educació
dia a dia

18.05 h Mataró,
cruïlla d’Europa

20 h

La veu dels barris

18.05 h Recordant el passat

19 h

Informatiu vespre.
Informatiu cultura

19 h

Informatiu vespre.
Informatiu cultura

21.05

Joves TV

19 h

20 h

La crònica

20 h

Tir lliure

20 h

23.05 h Les nits d’en
Robafaves

22.05 h Rumbo a Río

22.05 h Variacions

0h

23.05 h Una altra història

23.05 h Retalls de nit

1h

0h

Informatiu vespre. R

0h

1h

Buda club (COM)

1h

17.05 h Culturetes

15.10 h Rodamón

17.30 h L’hora del conte

21.05 h Chelsea hotel

16.05 h La guardiola

15.05 h Minuts poètics
16.05 h Peluts

21.05 h Mirant amunt

15.10 h Les escoles a la ràdio
/ Paraulofòbia*

14.30 h Informatiu COM

18.05 h Gent d’avui

Informatiu migdia

14.30 h Informatiu COM

Informatiu migdia

17.05 h Crónicas
desde mi azotea

22.05 h Jazz club

13.05 h Ones de mar

18.05 h Fal·lera gegantera /
Limitacció /
Per tot el món
19 h

Informatiu vespre.
Informatiu cultura

Informatiu vespre.
Informatiu cultura

20 h

La prèvia

Són al cine

22.05 h BPM

21.05 h Makina sound

21.05 h El racó

23.05 h Escena rock

Informatiu vespre. R

22.05 h 33 RPM

0h

Informatiu vespre. R

Buda club (COM)

1h

Buda club (COM)dio)

Informatiu vespre. R

23.05 h Borratxos
de música

Buda club (COM)

0h

Informatiu vespre. R

1h

Buda club (COM)dio)

dissabte

Butlletins informatius
horaris, de 9 a 23 h
R: Repetició / *: Emissió
durant les vacances escolars

diumenge

5h

Música punt cat (COM)

14.30 h Com Esports

5h

Calidoscopi (COM)

15.05 h El racó. R

6h

Amunt i avall (COM)

15 h

6h

Amunt i avall (COM)

16 h

Variacions. R

8h

L’efecte Papallona (COM)

15.05 h Amunt el teló

8h

17 h

Carnet esportiu FM

9h

L’hora del conte. R

17 h

Music sound de luxe

Paisatges
humans (COM)

18 h

Carnet esportiu FM
/ El Radiocassette

9h

Al sò de la tenora

20 h

El radiocassette

21 h

Zero absolut

21 h

Ilurion

Les músiques d’en Pol

La Sal Session

La xefla

22 h

22 h

13 h
14 h

Informatiu
Cap de setmana

23 h

Alerta otaku

0h

Banc de proves

1h

Quedem a la ràdio (COM)

3h

Bad music (COM)

9.30 h Altaveu. R
10.05 h Magical mistery tour
11.05 h El crit del col·lectiu
12.05 h Qui s’han cregut que som?
13 h

Radioactius

14 h

Informatiu cap de setmana

Minuts poètics. R

23 h

Etiqueta negra

0h

In session

1h

L’altra cara de la lluna (COM)

10.05 h 5 i la torna

14.30 h Com esports
15 h

Minuts poètics. R

CONVIU MATARÓ

mésmataró

Un miler d’estudiants fan activitats
de servei a entitats de la ciutat
Les experiències es recullen en el
blog http://apsmataro.blogspot.com

E

© INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ

© PEP ILLA

ls alumnes de 4t d’ESO de Freta van fer dues classes
sobre el funcionament dels mòbils als avis del Casal
Municipal de la Gent Gran de Rocafonda. Els avis
de Cirera van poder rebre formació sobre Internet gràcies
als alumnes de l’aula oberta de l’IES Satorras mentre que
alumnes de l’IES Puig i Cadafalch, l’IES Pla d’en Boet i de
l’escola Valldemia s’han format per portar a terme tasques
de guiatge i acompanyament als seus companys nouvinguts.
Aquests són tres dels exemples del programa “Aprenentatge
Servei” que es porta a terme a la ciutat des del 2006. Es
tracta d’una iniciativa de l’Institut Municipal d’Educació
(IME) en la qual participen centres educatius i entitats de la
ciutat amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aprenentatge
dels alumnes. Aquesta millora s’aconsegueix fent veure als
joves que els coneixements que adquireixen a les escoles són
útils a la societat ja que els apliquen a la vida real.
Durant el darrer curs, 1.000 alumnes van participar en 19
projectes basats en les noves tecnologies, la història i la
memòria oral, entre d’altres. Des del 2006, han participat 25
centres educatius i més de 70 entitats.

Aquest projecte continuarà endavant el curs 2009-2010 per
demostrar als joves que els estudis i nous coneixements són
útils més enllà de les aules i reverteixen en la comunitat a
través de les entitats. L’experiència mataronina es va donar
a conèixer a la II Trobada per a la promoció de l’Aprenentage-Servei a Espanya que es va celebrar a Portugalete el
10 de setembre.

© AJUNTAMENT DE MATARÓ

La realització de tots els projectes s’ha fet mitjançant el treball en xarxa que ha permès la coordinació entre els centres
educatius i les entitats. També hi ha tingut un paper important la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena a
través de l’Agenda de la Solidaritat Local ja que des d’aquest
servei s’han pogut detectar les necessitats de les entitats i
s’han fet les propostes. El Consell Municipal de la Gent
Gran i el Servei de Nova Ciutadania de l’Ajuntament també
van participar en el darrer curs.
1. Alumnes de l’IES Satorras van fer de guies sobre la Muralla Moderna de Mataró
a diferents col·lectius: mares nouvingudes i avis.
2. Un moment de les classes “Apunta’t al mòbil” que van rebre els avis del Casal
Municipal de la Gent Gran de Rocafonda.
3. L’acte de cloenda que es va fer a l’Ajuntament amb gran part dels 		
participants en el projecte “Aprenentatge Servei” .
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CULTURA

Josep Pla i el terrorisme a
la temporada de teatre

© DAVID RUANO

L’Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC) ha programat dues peces de diferent
tipologia però de temàtiques actuals: una obra basada en “El quadern gris” de
Josep Pla i una història sobre un director que fa un film sobre terrorisme islàmic.

D’esquerra a dreta, un moment d’“El quadern gris” i el cartell de “Product”.

E

l darrer trimestre de l’any, el Teatre Monumental
acollirà dues peces teatrals que s’han pogut veure
amb anterioritat als escenaris barcelonins. La primera és “El quadern gris”, obra de teatre basada en el dietari de joventut de Josep Pla però que conserva una gran
actualitat tant temàtica com d’estil. L’espectacle, dirigit per
Joan Ollé, compta amb els actors Joan Anguera, Ivan Benet
i Montserrat Carulla. Aquesta obra del Teatre Lliure arribarà a Mataró el 12 d’octubre a les 19 h. Una setmana més
tard, el 17 d’octubre, a les 21 h, el públic de la ciutat podrà
veure “Product” que explica la història d’un productor de
cinema que tracta de convèncer una jove actriu, que travessa
un mal moment professional, perquè interpreti el paper protagonista del seu proper projecte: un film d’acció que barreja una tòrrida història d’amor amb el terrorisme islàmic.
Els actors d’aquesta obra, dirigida per Julio Manrique, són
David Selvas, Mireia Aixalà i Norbert Martínez.
Els espectadors podran comprovar que el Teatre Monumental és més accessible després del projecte de millora del ves22

tíbul, una de les actuacions del Fons Estatal d’Inversió Local
(FEIL). Les obres, que van començar a l’abril i es preveu
finalitzar a principis d’octubre, han suposat la construcció
d’una nova escala d’accés pel costat de llevant a l’amfiteatre,
per millorar el pas i facilitar l’evacuació contra incendis, amb
l’obertura d’una nova porta al vestíbul. També s’han eliminat les barreres arquitectòniques de l’entrada principal i s’ha
anivellat el vestíbul a l’altura del carrer. D’aquesta manera el
terra de l’entrada tindrà el mateix pendent de la via pública.
La coberta del teatre se substituirà per una que sigui impermeable. La taquilla se situarà a la Riera i s’instal·larà nova
retolació. Una altra de les millores que s’està portant a terme
de forma paral·lela al projecte del FEIL és la millora de
l’acústica de la sala, una millora amb un cost de 186.900€.
El preu de les entrades és de 17€ a platea i de 14€ a l’amfiteatre i es poden comprar a través del Telentrades de Caixa
Catalunya, a l’oficina de l’IMAC i un hora abans de cada
obra en el mateix teatre. Els abonaments tenen un cost de
20,40€ a platea i de 16,80€ a l’amfiteatre.

mésmataró

EXPOSICIONS EN MARXA
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Totes les exposicions són gratuïtes. www.cultura.mataro.cat
Ca l’Arenas.
Centre d’art del Museu de Mataró
Carrer d’Argentona, 64.

Inauguració de la temporada
Dijous 8, a les 20 h
Art i guerra és el títol de l’eix temàtic de les exposicions de la nova temporada de Ca l’Arenas.

Primera planta
Destrucció, espoli i salvaguarda del patrimoni
durant la Guerra Civil; l’exemple de Mataró

Museu de Mataró
El Carreró, 17.

La missió arqueològica del 1907 als Pirineus
Fins al 18 de d’octubre
Mostra dels documents generats per l’expedició
científica als Pirineus organitzada per l’Institut
d’Estudis Catalans, i que tenia com a principal
missió recopilar informació històrica i artística.
Visites guiades de l’exposició els
dissabtes 3, 10 i 17, a les 19 h.

Del 8 d’octubre al 12 de setembre de 2010
L’exposició que romandrà tota la temporada al 1r pis
del centre mostra la salvaguarda del patrimoni artístic
durant la Guerra Civil, en els àmbits nacional, català,
i sobretot el local. L’exposició ha estat comissariada
per Assumpta Montellà, historiadora i escriptora.

Sales d’exposicions
de Can Palauet

Menjador
Impressions de guerra

Del 2 d’octubre al 15 de novembre
Inauguració el divendres 2, a les 20 h
Exposició col·lectiva comissariada pel Museu d’Art
Contemporani de Barcelona. Amb obres de Joan
Brossa, Leandre Cristòfol, Antoni Llena, Robert Llimós,
Miralda Muntadas, Carlos Santos i Francesc Torres...

Del 8 d’octubre al 13 de desembre
Dibuixos, aquarel·les i olis de Jordi Arenas que
mostren la visió d’un noi de 15 anys davant
uns fets, la Guerra Civil, que li van marcar per
sempre la vida i, de retruc, la seva professió.

Sala 1
Perecoll. Markale, Sarajevo. 5 febrer 1994

Del 8 d’octubre al 13 de desembre
L’artista mostra la seva particular visió sobre la guerra,
en una interpretació de la massacre del mercat de
Markale de Sarajevo del 5 de febrer de 1994.

Sala 2 i La galeria
Para Bellum 12mm. 1a Intervenció.

Del 8 d’octubre al 18 de desembre
“Para Bellum 12mm” és un cicle d’exposicions que
mostren el treball de dotze artistes que, prescindint
de l’imatge explícita de l’horror, mostren l’experiència
bèl·lica des dels flancs a vegades invisibles de la
vigília i la seqüela. Cicle comissariat per Martí Peran
i Andrea Aguado. Amb vídeos de Yael Bartana,
Mapasonoro / Domènec, i Lamia Joreige.

Espai f

Carrer Nou, 11.

Taller de gravat

Del 16 d’octubre al 29 de novembre
Inauguració el divendres 16, a les 20 h
Exposició del treball dels alumnes del Taller
de Gravat de l’IMAC (curs 2008-2009),
dirigit per Jordi Rosés i Pilar Lloret.

Carrer d’en Palau, 32.

Més enllà de l’objecte.
Obres de la col·lecció MACBA

‘We can Xalant’
‘Zona Intrusa 3’

Presentació: dimecres 7 d’octubre, a les 20 h
A l’Espai Can Xalant hi haurà la presentació dels
projectes ‘We can Xalant’, desenvolupat al Centre de
Creació i Pensament Contemporani de Mataró durant
els mesos de juny i juliol, i ‘Zona Intrusa 3’, que es
durà a terme durant els mesos d’octubre i novembre
amb itinerància setmanal per 8 IES de la ciutat.
Diversos indrets

Zona Intrusa

Portes Obertes
Tots els divendres, de 16 a 18 h
Zona Intrusa és un projecte pedagògic i cultural
que es realitza als centres d’educació secundària de
Mataró, en el qual una rulot trasllada d’institut en
institut el que els alumnes han treballat a classe.
Els divendres a la tarda Zona Intrusa s’obre al barri,
amb el que anomenem Portes Obertes, per mostrar el
seu treball instal·lant la rulot-exposició davant l’IES.
Aquest projecte comissariat per Oriol Fontdevila i
LaFundició, amb el suport del programa Artwork’09.
Divendres
Divendres
Divendres
Divendres

9: FRETA
16: IES Miquel Biada
23: IES Thos i Codina
30: GEM
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Nou butlletí
informatiu en
el vostre correu
electrònic!
NOTÍCIES, AGENDA, ANUNCIS OFICIALS...
Amb aquest butlletí electrònic us informarem de
les notícies, les activitats institucionals, les campanyes, els anuncis oficials
i més endavant el trànsit a la ciutat i la informació metereològica.
Subscriviu-vos!
Cada dia de dilluns a divendres rebreu un correu
electrònic amb la informació del dia.

Subscriviu-vos!

www.mataro.cat
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Pel futur de Mataró,
tu també hi comptes

El balanç que n’hem fet és positiu. Hem avançat en totes
i cada una d’aquestes prioritats: tenim més escoles, l’any
que ve obrim el TecnoCampus i la plaça de Cuba renovada, arriba El Corte Inglés, avancen les reformes urbanes i la dotació d’habitatge accessible, s’ha pactat què fer
amb la immigració, hi ha millors camps de futbol, un
equipament esportiu a La Llàntia acabant-se, comencem
la nova Biblioteca Antoni Comas, tenim la Nau Gaudí...
i nombroses actuacions més. I hem avançat en l’autoestima i el lideratge: som els primers en TDT local, tindrem
Museu Bassat i organitzem esdeveniments de qualitat
com el Cruïlla o el festival Shakespeare.

exemple ¿sabrem utilitzar la nova posició que tindrem
gràcies a les noves connexions ferroviàries (4 estacions
més que ens uniran a tota la regió de Barcelona en pocs
minuts)? ¿Tindrem prou atractiu per generar les dinàmiques d’innovació empresarial i universitària que calen
perquè el TecnoCampus sigui un element de canvi a la
nostra economia? ¿Sabrem respondre a la societat diferent que fan ja els nostres joves, interconnectats i amb
una realitat demogràfica diferent a les generacions anteriors? De tot això, els socialistes, volem ja començar a
parlar-ne. El dissabte 17 d’octubre, al matí, hi reflexionarem amb tothom qui vulgui. Pots inscriure’t-hi o enviar
ja les teves idees o propostes a través de www.baron.cat
o http://mataro.socialistes.cat o trucant al 93 790 49 00
(tardes). Pel futur de Mataró, tu també hi comptes.

© PSC
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quest curs polític obre la darerra etapa del mandat
municipal 2007-2011, que iniciàvem amb un nou
acord polític de les esquerres que tenia una sèrie
de prioritats. Una era l’aposta per l’educació i la formació com el millor mecanisme per al civisme, la cohesió
social, la millora de la feina. L’altra, impulsar les grans
opcions estratègiques que ens han de posar molt més
enllà d’on som (i assegurar el futur econòmic): la innovació i el coneixement, especialment amb el TecnoCampus,
el front de mar, l’arribada d’El Corte Inglés, la reforma de
la plaça de Cuba... Una tercera seria abordar amb eficàcia
el futur dels nostres barris: dotant-los de més habitatge
públic per millorar-ne l’accés, reformant-los integralment, atendre el fenomen de la immigració des de la
perspectiva de drets i deures, dotar-los d’equipaments
que permetin més qualitat de vida (esportius, culturals,
cívics...). I potser una quarta, donar més valor als atractius de la ciutat, estimar-nos-la més.

L’alcalde, Joan Antoni Baron, en una recent visita al TecnoCampus.

La crisi econòmica ha obligat a fer dues coses. Una, a
accelerar els canvis estratègics i les inversions que generin economia productiva: hem de sortir millor que hem
entrat de la crisi. El Pla Zapatero també ens hi ha ajudat.
Dues, hem d’atendre les persones que abruptament han
quedat en atur i tenen greus problemes: ara és l’hora de
més solidaritat.
Queda feina per fer, en veurem molta. Feina que no es
queda aquí, que obre nous horitzons per la ciutat. Per

Ramon Bassas i Segura
Portaveu del Grup Municipal Socialista
psc@ajmataro.cat | http://mataro.socialistes.cat
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Salvem l’estació del tren!

A més, i tant important com l’anterior, hi ha la potencialitat que un traçat circular té en permetre recuperar en
el futur els trens semi-directes en convivència amb la
connexió que pràcticament ens permetria formar part de
la línia metropolitana de Barcelona.
Mataró és la Gran Porta Nord de Barcelona i no
ens podem permetre anar enrere. Recordem que ja
hem perdut el tren directe a l’aeroport i hem de lluitar per millorar el transport públic i, particularment,
els serveis ferroviaris i, de cap manera, podem permetre anar a menys.
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Vull aprofitar també per recordar el fet que ja fa uns mesos
vàrem presentar les nostres pròpies al·legacions a la
línia orbital, demanant que s’estudiés la proposta que la
nova línia sortís del tram urbà (sota la ciutat) per la carretera de Mata fins a resseguir els laterals de l’autopista
i situar els tallers darrera del Turó d’Onofre Arnau, de
forma que quedessin allunyats de la ciutat.
La proposta, que deixava clara l’aposta a favor del soterrament de la línia de la costa entre les rieres d’Argentona i
de Sant Simó, per tal de garantir un correcte desenvolupament urbanístic del front marítim, incloïa la voluntat de
modificar, davant el Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques, el text de les al·legacions presentades
pel govern municipal al Pla Director Urbanístic per a la
concreció i delimitació de la reserva de sòl per a la LÍNIA
ORBITAL FERROVIÀRIA (LOF). Condició necessària
perquè la posició municipal quedi clara.
Després del debat al Ple, la proposta va quedar sobre la taula
i vull pensar que és perquè hi ha una veritable voluntat de
rectificar del govern i arribar a un consens en el redactat. Si
no fos així, la ciutat perdria l’oportunitat de soterrar la
línia de la costa, que pot no tornar-se a donar mai més,
i quedar-se sense l’estació de baix a mar.
Cal que tots fem el que estigui a les
nostres mans per salvar l’actual estació del tren.
Joan Mora i Bosch
President del Grup Municipal de CIU

© CiU
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bans de l’estiu ja vaig alertar sobre el fet que el
govern de la ciutat havia dit que l’estació actual
de tren “NO ÉS IMPRESCINDIBLE”. Ho afirma
en les al·legacions que s’han presentat davant la Generalitat i em sembla una mostra de debilitat monumental,
ja que significa obrir la porta a que altres administracions decideixin eliminar-la. És per això que al darrer Ple
Municipal vàrem demanar a tots els grups polítics que es
posicionessin davant d’aquesta afirmació que, a la nostra
manera d’entendre, no reflecteix el sentiment de la majoria de la Ciutat. Des de CiU, la volem soterrada, amb les
noves quatre estacions possibles (Pla d’en Boet, Cerdanyola, Parc Central i Rocafonda) però no volem que el
greuge que durant molts anys han patit les persones
que viuen a la part alta de la Ciutat (distància a l’estació) es repeteixi en el futur amb els ciutadans que avui
viuen a la part baixa (Centre, Eixample, Havana).
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Un govern de tots i per a tots

A mi al menys em costa entendre com en aquesta conjuntura les forces polítiques municipals no hem estat capaces de fer una anàlisi conjunta de la situació i, el que és
més important, posar-nos d’acord en quines accions hem
de realitzar. Per part del meu grup municipal ho hem
reclamat de forma insistent. Ara bé, és cert que aquest
acord no pot ser una fal·làcia. S’ha d’estar disposat a realitzar aquelles reformes que son necessàries per guanyar
el futur. Amb molta valentia. Per una banda, atacar de
veritat la despesa municipal, departament per departament, acció per acció. Això ha d’afectar a tots els àmbits
de la gestió municipal en el seu conjunt. Reducció del
nombre de regidors del Govern amb dedicació exclusiva; eliminant càrrecs de confiança; treballant en base
a programes i objectius; més rigor en les contractacions
de personal; revisant inèrcies adquirides en els proces-

sos de treball; agilitant i essent més flexibles en la gestió,
sobre tot en aquelles que tenen una relació directe amb
l’activitat econòmica (la nostra proposta de creació d’una
Finestreta Única per als tràmits i atenció als emprenedors
anava en aquesta direcció), etc, etc. Són moltes les mesures que es poden prendre per reduir despesa sense descuidar l’atenció social, tan necessària en aquests moments.
Per altra banda, i molt lligada amb l’anterior, afrontar
d’una vegada la tan necessària reorganització municipal. Menys Govern i més eficàcia; un marc institucional
més capaç de generar confiança i de despertar la creativitat i l’impuls de la societat civil; un Govern capaç de fer
una lectura pluridimensional de la realitat local i global.
Però el nostre Govern municipal es resisteix a enderrocar
alguns murs i algunes velles certeses sobre el seu paper.
I, el que és més greu, amb un lideratge massa emparat
en convencionalismes i absent de perspectiva, mentre al
nostre voltant les aigües ens comencen a cobrir. La política del futur, ha d’estar menys pendent de la gestió directa
que d’impulsar acords, iniciatives, cooperació, mobilització ciutadana, objectius comuns, el que vol dir “menys
Administració i més ciutat”. Aquest és l’únic camí per
innovar. Si recuperem la POLÍTICA amb majúscules el
futur serà sempre obert.

Paulí Mojedano Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC

© PPC
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l Ple Municipal està essent l’escenari, els darrers
mesos, d’intensos i durs debats entre l’oposició i
el Govern sobre la situació econòmica de la ciutat
i de les finances municipals. Crec no equivocar-me si
dic que Mataró, a mes dels efectes de la crisi financera
internacional i d’una greu crisi immobiliària comú també
a la resta del país, té altres problemes afegits. Un teixit
industrial pràcticament desaparegut; una situació social
complicada, amb un índex d’atur superior a la mitjana
catalana; molta gent depenent d’ajuts socials; un fort component d’immigració, concentrat en determinats barris;
un baix nivell formatiu de la joventut. No som pocs els
que pensem que, en aquesta situació i amb els possibles
efectes a curt termini, s’haurien de prendre per part de
la direcció política de la ciutat decisions excepcionals
que generessin acords polítics i socials que poguessin
ser eines essencials per pal·liar els efectes d’aquesta crisi.
Penso que vaig ser el primer en proposar aquest camí.
Recordo ara les meves paraules en el discurs de Constitució del nou Ajuntament en aquest mandat. Cito textualment: “...si per alguna cosa s’hauria de caracteritzar
aquest mandat seria per la capacitat que tinguéssim
els qui tenim la representació del poble d’arribar a
acords en les grans qüestions que ens esperen i la decisió de tirar-les endavant plegats”.
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L’Estatut i els ajuntaments

E

nguany vivim moments d’esperances i de preocupacions, de reptes i d’oportunitats. ICV-EUiA
ha defensat des del primer dia l’Estatut sorgit del
pacte entre els governs de l’Estat i de Catalunya, referendat de forma majoritària pel poble català, que ha permès
tancar finalment l’acord de finançament, que ha de servir
per millorar les condicions de vida de tots els catalans i
catalanes.

Però seguim reclamant al Govern de l’Estat que superi les
inèrcies centralistes i respecti escrupolosament el vigent
Estatut de Catalunya, sense oblidar que si el finançament
de Catalunya era una urgència nacional, el finançament
dels ajuntaments comença a ser inajornable i imprescindible per al benestar de la ciutadania. També els governs
de la Generalitat i de l’Estat han de continuar realitzant
totes les mesures de suport als ajuntaments, ja que estem
en la primera línia de la lluita contra la crisi i venim
arrossegant dificultats cròniques mentre assumim grans
responsabilitats en el desenvolupament de les polítiques
educatives, socials i d’ocupació.

tralitzats els conflictes amb el poder central formen part
del panorama polític quotidià. I la tercera és que ni el cansament social ni la desafecció ens seran de gaire utilitat
per assolir els importants reptes que encara ens queden
per completar el desplegament estatutari.
No obstant, però, cal encara molta feina, de tots i totes,
per superar una Constitució que al mateix temps que
impedeix referèndums, als quals qualsevol poble hauria
de tenir dret, permet manifestacions de feixistes, que tant
mal han fet i fan al nostre poble.
Aquest present i futur ens fa recordar tots els companys
que han lluitat per les llibertats d’aquest país, per una
Catalunya més lliure, més justa i on hi cap tothom,
especialment pels companys Pep Manté, Joaquim Font i
Rossend Dalmau que ens han deixat recentment.

De tot aquest procés se’n poden extreure tres conclusions.
La primera és que la via iniciada amb l’Estatut ha estat
un encert. No hauria estat possible un nou finançament,
ni l’augment de les inversions de l’Estat en infraestructures ni els traspassos realitzats sense l’impuls polític i
jurídic de l’Estatut. La segona és que amb el suport de
la societat, amb constància i quan la llei i la raó estan de
la nostra banda és perfectament possible aconseguir els
objectius que ens hem proposat. En tots els estats descen-
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ICV-EUiA està convençuda que el procés estatutari ha
valgut la pena. Però també tenim clar que l’Estatut no és
un punt i final sinó un punt de partida. La defensa de l’Estatut en la seva plenitud, i del seu desplegament íntegre,
han de ser objectius compartits per la societat catalana,
les forces polítiques i les institucions del país. Aquesta
defensa s’ha de basar en la unitat a l’entorn del que va
decidir el poble de Catalunya, evitant divisions fonamentades en interessos sectaris o partidistes.

Sergi Morales Díaz
Representat d’ICV-EUiA a la comissió de seguiment del
Pacte pel desenvolupament econòmic i social
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

euiamataro@gmail.com

www.iniciativa.cat/mataro

www.euiamataro.blogspot.com
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El nou finançament
i el Pla d’Habitatge
El nou finançament: les xifres de l’acord
• Reducció d’1/3 del dèficit fiscal
• Fixació de l’aportació a la solidaritat i…
• …increment de recursos per competències pròpies
• Criteri de càlcul despesa: la població
• Establiment fons especial bilingüisme
• Millora en l’ordinalitat de CAT respecte els altres

Pla d’Habitatge: continua el seu desplegament

• Es treballa per ultimar la proposta de 30 habitatges
dotacionals modulars a la riera de Figuera Major.

• S’han sortejat ja els 94 habitatges de lloguer per a
joves situats al Pla d’en Boet i els 9 de venda al carrer de
Cosme Churruca
• L’Ajuntament i la Caixa han signat un conveni per la construcció de 78 habitatges de lloguer per joves a Mataró.

© MARGA CRUZ

• La planta baixa de l’edifici acollirà un espai de 727 m 2
destinat a equipament

Francesc Teixidó i Pont
Cap del Grup Municipal d’Esquerra
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
La Riera 48, Segon pis, 08301 Mataró

erc@ajmataro.cat

/

Tel. 93 758 26 62
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Comencem a decidir. Per la
independència dels Països Catalans

L’aposta de la CUP i de l’esquerra independentista passa per la
ruptura democràtica amb l’Estat espanyol, mitjançant l’exercici de l’autodeterminació, amb el propòsit de constituir un
estat propi que reuneixi tots els Països Catalans. Pensem que
la independència ens permetria superar la crisi, l’espoliació
econòmica i articular polítiques sobiranes (sense intermediaris i, per tant, més eficaces) en matèria de llengua, recursos
energètics i naturals, cultura, infraestructures, cohesió social,
sanitat, educació, etc.
El problema rau en el fet que l’Estat espanyol es nega a reconèixer el dret democràtic a l’autodeterminació i mobilitza
sense treva tots els seus aparells polítics, judicials, mediàtics,
policials, econòmics i culturals per atemorir la societat catalana a còpia de prohibicions, repressió, menyspreu, insults,
mentides, amenaces i odi. El seu objectiu és impedir que el
poble dels Països Catalans opini i decideixi lliurement el seu
futur col·lectiu.
Per aquest motiu, la Judicatura espanyola, per instruccions del
govern Zapatero, i per mitjà d’una jutgessa i un advocat de
l’Estat exmilitant de Falange Espanyola, s’abraonà contra la
celebració de la Consulta per la Independència de Catalunya
del 13 de setembre a Arenys de Munt, argumentant que era
“manifestament contrària a l’interès general dels espanyols”,
malgrat el caràcter no vinculant de la mateixa. Paral·lelament,
la vicepresidenta del Gobierno español, justificà el veto a la
consulta arenyenca dient que en la seva Constitució no hi cap
la reivindicació de l’autodeterminació ni la independència.
I què va fer el Govern de la Generalitat de Catalunya? Doncs
en comptes de vetllar per l’autonomia municipal i el dret de la
ciutadania a expressar la seva opinió, va exigir la submissió
de l’Ajuntament d’Arenys de Munt al dictat espanyol i va permetre inicialment un escenari de confrontació ciutadana amb
l’autorització d’una manifestació de la Falange pels carrers
d’Arenys de Munt.
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L’Estat Espanyol i la Generalitat de Catalunya tenen por que
perdem la por. L’Estat, perquè és aliè a la democràcia; el govern
de la Generalitat de Catalunya, perquè tem perdre la seva poltrona benestant.
Tot i alguns aspectes positius, la Llei autonòmica de consultes
que promou el conseller de Governació, Jordi Ausàs (ERC), no
serà massa útil per a l’exercici de l’autodeterminació si en última
instància es continua demanant permís a La Moncloa perquè la
nació catalana (o més ben dit, només una part dels Països Catalans) pugui simplement opinar. Així no anem enlloc.
No cal una Llei de consultes. Allò que ens cal és voluntat política i una aposta decidida de tots els càrrecs electes a favor de
l’alliberament de tota la nació catalana (els Països Catalans).
Per això, és motiu d’alegria que Arenys de Munt no hagi esperat
a comptar amb el vistiplau de l’Estat espanyol i hagi estat el
primer poble a posar en pràctica el dret d’autodeterminació i
fer-ne pedagogia. Després de l’empenta arenyenca serà el torn
d’Argentona, Seròs, Sant Pere de Vilamajor... i d’un llarg etcètera. Malauradament, a Mataró caldrà continuar treballant des
de la base i a peu de carrer, colze a colze amb el teixit associatiu, ja que el PSC i el PPC sumen a cada Ple municipal una
majoria espanyolista sense fissures que impedeix que prosperi
cap proposta de ruptura amb l’Estat espanyol. Trencar amb
l’Estat Espanyol és obrir un procés de construcció nacional i
social, des de la base, a favor dels interessos populars, a favor
del territori, a favor de la gestió directa dels recursos naturals i
de les nostres infraestructures, a favor de la cohesió social... en
definitiva, s’obre un nou cicle de maduresa, on no caldran excuses per assumir el repte de governar un país que vol recuperar
el seu lloc en el món.
En aquest sentit, des de l’assemblea de la CUP de Mataró prenem
el compromís d’impulsar espais de debat i d’opinió ciutadana
que afavoreixin la realització d’un referèndum d’autodeterminació als Països Catalans. Sortosament, el cas català no és una
excepció. En el món actual no estem pas sols, ja que a països
com el Quebec, Escòcia, el Sàhara o Palestina també tenen clar,
igual que nosaltres, que l’autodeterminació és el millor instrument democràtic per millorar la qualitat de vida i aprofundir en
les llibertats individuals i col·lectives.

Xavier Safont-Tria
Portaveu del Grup Municipal de la CUP
www.mataro.cup.cat

mataro@cup.cat
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’autodeterminació és l’acció per la qual un poble decideix lliurement el seu futur polític i el seu exercici és,
doncs, un dret fonamental i està reconegut a la Carta
de les Nacions Unides. L’autodeterminació, que és un dret
històricament reivindicat pel poble català, pot contribuir a clarificar l’actual conjuntura política i social, la qual està marcada
per l’esgotament de l’autonomisme després de trenta anys i de
les reformes estatutàries del 2006.
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INFORMACIÓ CIUTADANA

* Establiment de trucada: 0,28 euros + IVA. Cost: 0,21 euros + IVA/ minut. 807 11 70 10 des de fora de Mataró. Establiment de trucada: 0,09 euros + IVA. Cost màxim: 0,34 euros + IVA/minut

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 Municipal 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 de Mataró.
		 C. de Francisco Herrera, 70. Tel. 93 758 21 31
- Institut Municipal d’Educació.
		 Bda. de Les Figueretes, 1. Tel. 93 758 23 31
- Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. C. de Vallveric, 85,
		 1r, locals 3 i 5. Tel. 93 741 49 60. www.tecnocampus.com
- 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
- Urgències sanitàries. Tel. 061
- Mossos d’Esquadra. Av. de Lluís Companys, 87. Tel. 088
- Policia Local. Pl. de Granollers, 11. Tel. 092
- Bombers. Via Sèrgia, s/n. Tel. 112
- Cos Nacional de Policia. Av. de la Gatassa, 15. Tel. 091
- Creu Roja Mataró. C. de l’Energia, 11. Tel. 93 741 02 25
- Hospital de Mataró. Ctra. de Cirera, 230.
Tel. 93 741 77 00
- Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.
		 C. de Sant Pelegrí, 3. Tel. 93 741 91 60
- Agència d’Atenció a la Gent Gran i a les Persones
		 amb Dependència. C. de Cuba, 47. Tel. 010*
- Oficina Social d’Atenció Integral (OSAI).
		 C. de les Tres Roques, 21. Tel. 93 758 23 18
- Centre Municipal d’Acollida. C. de Sant Simó, 13.
		 Tel. 93 755 14 53
- CAP d’Urgències. Camí del Mig, 36. Tel. 93 741 20 40
- Oficina Integral de la Seguridad Social. C. de Jaume
		 Balmes, 34. Tel. 93 755 67 12. www.seg-social.es
EMPRESES PÚBLIQUES MUNICIPALS

EQUIPAMENTS CULTURALS
- Teatre Monumental. La Riera, 169. Tel. 93 798 54 60
- Museu de Mataró. El Carreró, 17. Tel. 93 758 24 01
- Can Palauet. C. d’en Palau, 32-34. Tel. 93 758 21 01
- Ca l’Arenas. Centre d’art del Museu de Mataró.
		 C. d’Argentona, 64. Tel. 93 741 29 30
- Espai f. C. Nou, 11
- Can Xalant. Centre de creació i pensament contemporani.
		 C. de Francesc Layret, 75. Tel. 93 741 22 91
- Biblioteca Pública Pompeu Fabra. Pl. d’Occitània s/n.
		 Tel. 93 741 229 20
- Arxiu Municipal de Mataró. C. d’en Palau, 32.
		 Tel. 93 758 21 00
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
- Jutjats de Mataró. Pl. de Francisco Tomás y Valiente, 1.
		 C. de Pablo Iglesias, 63. Tel. 93 741 56 10			
		 Tel. 93 741 73 24
- Prohabitatge. C. de Pablo Iglesias, 63. Tel. 93 757 85 38
- Port de Mataró. Pg. Marítim del Port, s/n.
- Gestió Integral de Trànsit.
		 Tel. 93 755 09 61
		 C. de Pablo Iglesias, 63. Tel. 93 757 85 38

Sr. Jordi Puigderrajols. C. de Llauder, 2, baix. Tel. 93 758 24 99. defensor@ajmataro.cat
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O C T U B R E
DIVENDRES, 23 D'OCTUBRE
A la Sala d’actes de la Caixa Laietana
(c. de Santa Teresa, 61).

A les 19 h Conferència:
"El ferrocarril en temps de crisi
a través de la literatura i les arts"

2 0 0 9

•

1 6 1

DIUMENGE, 25 D'OCTUBRE
A la plaça de Santa Anna.

ALTRES ACTIVITATS
DE L'1 AL 25 D'OCTUBRE

De 9 a 20 h Recorregut en trenet
amb locomotora a vapor viu del Centre

Exposició de modelisme ferroviari

Modelisme Ferroviari Sabadell.

A càrrec del Sr. Jordi Font-Agustí,
enginyer. A continuació inauguració
de la maqueta modular de modelisme
ferroviari del Grup Ferroviari de
Mataró. Exposició oberta ﬁns
al diumenge 1 de novembre.

A N Y S

DIMECRES, 28 D'OCTUBRE
A la plaça de Miquel Biada.

A les 12 h Ofrena ﬂoral
al monument a Miquel Biada.

DISSABTE, 24 D'OCTUBRE
A la plaça de Santa Anna.

D’11 a 20 h Fira Ferroviària.
Recorregut en trenet amb
locomotora a vapor viu del Centre
Modelisme Ferroviari Sabadell.

A les 18h Ballada de sardanes.
Amb la Cobla Ciutat de Mataró.

A les 19 h Sorteig i lliurament
de premis de la Gimcana de modelisme
ferroviari Comerç Mataró Centre.

COL·LABOREN

GRUP
FERROVIARI
DE MATARÓ

a diferents establiments de
Comerç Mataró Centre. Fins al 20
d’octubre es podrà concursar a la
Gimcana de modelisme ferroviari
Comerç Mataró Centre.

