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EDITORIAL

Oberta al mar

O

brir Mataró al mar ha estat una constant dels
ajuntaments democràtics de la ciutat. Una feina que
es va iniciar amb l’alcalde Joan Majó, i va tenir un
impuls decisiu a l’època de l’alcalde Manuel Mas.
Un impuls i una feina que no s’ha acabat, sinó tot el contrari.
La recuperació del front de mar és una de les prioritats de
l’Ajuntament de Mataró. El pas soterrat de la Laia l’arquera,
la urbanització del nou tram del passeig Marítim són noves
realitats a les que s’afegiran els nous projectes en marxa.
A l’exposició “Mataró millora, millora Mataró”, que aquests
mesos està oberta a l’antiga fàbrica Cabot i Barba –que es
convertirà en un nou equipament cívic- es poden veure els
grans projectes de transformació de la façana litoral de la
ciutat. Una transformació que permetrà doblar la seva longitud
i la recuperació i urbanització de sectors com el Rengle,
IVECO-Pegaso (l’antiga JORSA), la ronda Barceló i el Cafè
de Mar.
El nou Parc de Mar, la recuperació de la Farinera i el Cafè de
Mar, una nova escola, la construcció del TecnoCampusMataró,
habitatges de protecció pública, equipaments cívics i comercials,
noves instal·lacions hoteleres, són elements claus en aquest
procés de recuperació del front de mar. Un front de mar
transformat i viu, que sigui una oportunitat de progrés per a
la ciutat i la ciutadania.
I volem fer-ho sense descuidar la resta de la ciutat. Treballant
en tots i cadascun dels barris de Mataró tal com es pot veure
en els plafons informatius que aquests dies s’han instal·lat a
Cerdanyola, Cirera, La Llàntia i Rocafonda.
Per a què tot Mataró sigui Mataró.

Joan Antoni Baron i Espinar
Alcalde de Mataró
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Mataró millora, millora Mataró
Vols saber com serà la nova
façana marítima de Mataró?
On s’instal·larà el nou parc
tecnològic TecnoCampusMataró?
Quines actuacions
es faran al Cafè de Mar?

Vine a conèixer la transformació
del front de mar a l’exposició:
"Mataró millora, millora Mataró. El front de mar".
Fàbrica Cabot i Barba (plaça de Miquel Biada, s/n).
Del 3 de novembre al 30 de desembre de 2006.
De dimarts a dissabte de 18 a 21h i diumenges d’11 a 14h
(a les 12h visita guiada)
Visites guiades per a escolars i grups de dilluns a divendres
de 9.30 a 13.30h, cal concertar dia i hora trucant al
telèfon d'atenció ciutadana 010*

Si vols conèixer els nous equipaments i serveis als barris
visita les mostres al carrer:

Millora Cerdanyola.
A l’av. de Josep Puig i Cadafalch amb pg. de Ramon Berenguer III
i pl. d’Isla Cristina.

Millora Rocafonda-El Palau.
A l’av. del Perú amb pl. de Rocafonda i a la rda. de Rafael Estrany
davant del CAP.

Millora La Llàntia.
Al c. d’Irlanda amb pl. de la Roda de Andalucía.

Millora Cirera.
A la ronda de Frederic Mistral amb av. del Velòdrom.

www.mataro.cat
* (807.117.010 si truqueu des d’un mòbil o de fora de Mataró) Preu trucada: fix 0,55 euros + IVA cada 3 minuts. Mòbil o fora de Mataró: 0,31 euros+ IVA cada minut.
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El Ple de l’Ajuntament va aprovar el 7 de novembre els
treballs preparatoris per modificar el Pla General
d’Ordenació en tres àmbits de Cerdanyola amb una
superfície global de 280.522 m2: el sector del Sorrall, els
terrenys ocupats pel camp de futbol del Camí del Mig i el
solar on està instal·lat el Mercat de Cerdanyola. Respecte
al Pla Parcial del Sorrall, actualment en vigor, la proposta
de nou planejament destina entre el 90 i el 95% a sòl públic
i incrementa en més de 15.000 m2 el sòl previst per a nous
espais lliures i equipaments. A més, preserva la zona de
garrofers del Sorrall, que d’acord al planejament actual
quedava afectada pel traçat d’un nou vial.
Al Sorrall es preveu desplaçar uns 30 metres la carretera
d’Argentona en direcció a la Riera d’Argentona. Això
permet corregir el pendent de la ronda de Bellavista, tot
allargant el recorregut de la mateixa. Es defineix una plaça
urbana en l’encreuament de les rondes de Bellavista i de
Josep Tarradellas, un espai ocupat ara per tallers i
benzineres, que dignificarà l'entrada nord-oest de la ciutat
des del Vallès. Amb façana a la nova plaça i a la ronda de
Josep Tarradellas es preveuen dos nous equipaments, un de
caràcter cívic i un institut d'ensenyament secundari. A més,
es contempla el trasllat a aquest sector de les instal·lacions
esportives del Camí del Mig, amb la construcció de dos
camps de gespa. Respecte al sostre residencial, es preveu la
construcció d’uns 200 habitatges en els terrenys situats per
sota dels garrofers i per sobre del nou traçat de la carretera
d’Argentona.
Pel que fa a la zona del Camí del Mig, la proposta contempla
dos nous equipaments als terrenys ocupats ara pel camp de
futbol, integrats en un gran espai verd esglaonat: un
poliesportiu semisoterrat i un nou mercat o centre comercial
en substitució de l'actual Mercat de Cerdanyola, les
instal·lacions del qual han quedat obsoletes. Tocant al Camí
del Mig es preveu construir 200 habitatges més. Finalment,
als terrenys del Mercat de Cerdanyola s’ampliarà la zona
verda i s'hi concentrarà també una part del sostre destinat a
nous habitatges.
En conjunt, es preveu construir entre 400 i 450 habitatges a
tot l’àmbit afectat. D’aquests, entre 120 i 135 (un 30%) seran
protegits. Les edificacions tindran entre 5 i 7 plantes, excepte
dos edificis d’ús terciari que podran arribar a les 9 plantes.
La proposta es troba ara en exposició pública. Abans que la
modificació sigui efectiva haurà de superar els tràmits
d’aprovació inicial, provisional i definitiva i els respectius
terminis d’informació pública.
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L’Ajuntament proposa modificar el Pla General
en tres àmbits de Cerdanyola

1. Principals actuacions previstes als tres àmbits de Cerdanyola afectats per la
modificació del Pla General d’Ordenació.
2. Vista aèria de la zona dels Garrofers, al sector de Cerdanyola.
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EL PRESSUPOST MUNICIPAL PER AL 2007
112.545.716,28

112.545.716,28

12.065.385,52

12.065.385,52

Institut Municipal d’Educació

5.310.345,72

5.310.345,72

Institut Municipal de Promoció Econòmica

4.642.822,29

4.642.822,29

Escola Universitària Politècnica de Mataró

3.180.573,32

3.180.573,32

2.973.991,74

2.973.991,74

14.594.941,00
+1.689.449,00

12.905.492,00

Patronat Municipal de Cultura

Patronat Municipal d’Esports
Aigües de Mataró, SA

429.093,02

MATARÓ AUDIOVISUAL
209.707.827,46

Promocions Urbanístiques Mataró, SA

© AJUNTAMENT DE MATARÓ

Gestió Integral del Trànsit

64.828.920,79
+8.882.131,56

63.946.789,22

2.262.703,00

2.689.813,00
-427.110,00

893.457,00
+157.162,00

736.295,00
209.707.827,46
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El pressupost consolidat de l’Ajuntament
puja a 209,7 milions d’euros
El pressupost consolidat de l’Ajuntament de Mataró per a l’any
2007 és de 209.707.827,46 euros, el que suposa un increment del
23% respecte al del 2006. El Ple va aprovar inicialment la previsió
de despeses i els ingressos previstos per a l’any que ve el 2 de
novembre, moment en el qual es va obrir legalment el període
d’exposició pública i el termini de presentació d’al·legacions. El
Govern municipal va presentar a l’octubre el Programa d'Actuació
Municipal que acompanya aquest pressupost, després que les línies
estratègiques d’aquest fossin tractades pel Consell de ciutat, i el va
exposar en una Audiència pública perquè els ciutadans puguessin fer
propostes i suggeriments. En el moment de tancar aquesta edició
s’havien rebut 155 aportacions per part dels consells municipals de
participació, 140 de les quals han estat acceptades total o parcialment;
39 durant l'Audiència pública i 15 a través d’Internet. El procés
participatiu a través del web municipal està obert fins a l’aprovació
definitiva per part del Ple de desembre.

La recollida de la fracció orgànica
s’amplia a tota la ciutat

© MARGA CRUZ

Aquest mes s’estén a tota la ciutat la recollida de la fracció orgànica
dels residus domèstics, que s’ha vingut implantat des del passat mes
d'octubre a diferents zones de Mataró. Els ciutadans han de recollir
aquesta brossa selectivament a casa i dipositar-la en els contenidors
de color marró que estan distribuïts per la ciutat, a excepció del centre,
on la recollida es farà porta a porta. Una cinquantena d’agents
informadors participen en la campanya informativa dissenyada per
difondre el nou sistema de recollida selectiva, durant la qual s’han
repartit cubells i bosses especials.

2

El cèntric carrer de Sant Antoni i
la plaça del Beat Salvador es renoven

© VIC

El carrer de Sant Antoni va tornar a obrir-se al trànsit al novembre,

3

1. Detall del pressupost municipal per a l’any 2007.
2. Una de les sessions informatives organitzades per explicar el nou sistema de
recollida de la brossa
3. El carrer de Damià Campeny arribarà en breu fins al carrer de Sant Antoni.
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després de mesos d’obres per efectuar una renovació completa del
clavegueram i reurbanitzar-lo de dalt a baix. Aigües de Mataró es va
encarregar d’instal·lar el nou col·lector d’aigües pluvials, que té un
metre de diàmetre, i posteriorment s’han fet les obres de millora de
voreres i calçades, la instal·lació de nou enllumenat i de nou arbrat.
En aquests moments, ha començat un altre projecte a la zona per
permetre l’obertura i reurbanizació del carrer de Damià Campeny.
Però aquest no és l’únic carrer que s’ha renovat recentment al centre:
al novembre també es van inaugurar les obres de la plaça del Beat
Salvador, que relliguen el circuït de vianants entre la plaça Gran i la
plaça de Can Xammar.

mésmataró
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Comencen les obres de la seu
de la colla castellera Capgrossos
L’empresa municipal PUMSA s’encarrega de la construcció

Els recursos a les multes de trànsit
ja es poden presentar per Internet

1
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d’un nou equipament municipal que es convertirà en la nova
seu dels castellers. El projecte consisteix en un edifici de
1.040 m2 en dues plantes, al qual es podrà accedir des del
carrer de Francisco Herrera. L’equipament, que quedarà
situat al costat de la nova escola bressol municipal de Cal
Collut, representa una inversió d’1.669.920 € i està previst
acabar-se en un any aproximadament. A la planta
semisoterrània hi haurà la recepció, les oficines, una sala de
recuperació, una sala de música i una altra per a
instal·lacions i magatzem. A la planta baixa hi haurà una
habitació quadrada de 10 x 10 m i triple alçada per assajar
castellers de fins a 10 m d’alçada. Un bar, una sala polivalent
i uns vestidors completaran aquest pis.
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el primer a tot Espanya que permet presentar al·legacions i
recursos a les denúncies i sancions de trànsit fent servir la
signatura electrònica a través del web municipal. L'Àrea de
Via Pública de l'Ajuntament ha desenvolupat aquest projecte
pioner en el marc de l'aposta per apropar l'administració als
ciutadans i de la implantació efectiva de projectes d'eadministració. Amb aquest sistema, els interessats que
disposin de signatura electrònica podran presentar les
al·legacions des de l'apartat Tràmits del web de l'Ajuntament
(www.mataro.cat).
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Des del passat 8 de novembre, l’Ajuntament de Mataró és

La desena edició de la Nit del Futbol premia els
millors equips de la ciutat en totes les categories
El passat 10 de novembre es va celebrar la desena edició
de la Nit del Futbol, un acte que serveix per premiar als
equips més destacats de la temporada passada en
cadascuna de les categories amb representants locals. Els
clubs, a més, aprofiten per fer un reconeixement alguns
dels seus jugadors, directius, tècnics o col·laboradors. En
aquesta edició es va presentar el Pacte pel Futbol, assolit
pel Patronat Municipal d’Esports i la Comissió de Clubs de
Futbol i que detalla diferents accions per a la millora del
futbol base, la instal·lació de gespa artificial, la construcció
de nous camps de futbol i la millora de les instal·lacions ja
existents.

1. Projecte de la nova seu de la colla castellera Capgrossos de Mataró, al sector de
l’Escorxador.
2. Moment de la presentació oficial del nou sistema per presentar recursos i
al·legacions per internet.
3. Imatge general de l’última Nit del Futbol.
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Una xerrada i una exposició difonen
els Objectius del Mil·leni de les Nacions Unides
El dimarts 12 de desembre tindrà lloc, a les 19 h al
Centre Cívic Pla d’en Boet, la xerrada sobre “La
realitat dels Objectius del Mil·leni” que anirà a
càrrec de M. Àngels Mataró, directora general de
l’Associació de les Nacions Unides a Espanya.
L’acte és una de les activitats que formen part del
Pla de sensibilització i educació per a la solidaritat
i la cooperació internacional i que té com a finalitat
donar a conèixer els Objectius del Mil·leni de les
Nacions Unides que s’han de complir abans del
2015. Com a complement de la xerrada, de l’11 al
22 de desembre es podrà veure al mateix centre
cívic una exposició que mostrarà de manera
didàctica quina és la situació actual i quines són les
fites que s’han d’assolir l’any 2015. La xerrada,
organitzada pel Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació Internacional, clourà amb una actuació
musical de la Jove Orquestra de l’Aula de Música
Massafrets.

La 2a Mostra d'entitats reuneix
a més de 100 associacions de la ciutat
Entitats que treballen en diferents àmbits com
l’ajuda mútua, la cooperació internacional, la
cultura, l’esport, el medi ambient, la immigració,
la gent gran, el lleure, les associacions veïnals o
l’àmbit sociosanitari van aplegar-se el passat 24,
25 i 26 de novembre a l’espai firal del Nou Parc
Central en la 2n Mostra d’entitats. La mostra la va
organitzar el Servei de Participació de
l’Ajuntament que va comptar amb la col·laboració
directa i constant de totes les entitats a través d’un
procés obert i participatiu, en el qual tots hi van

NOTÍCIES BREUS

aportar idees. Al Parc Central s’hi va instal·lar una
carpa de 1.600 m2 on hi havia 45 estands i 24
plafons amb informació gràfica sobre les activitats
i finalitats de les 110 entitats participants i a més es
van fer 35 tallers i activitats per apropar d’una
manera més dinàmica les associacions al públic.
La primera mostra es va fer el 2002 i va reunir a
54 entitats. El dissabte 25 també va tenir lloc la 7a
jornada “Les associacions fan ciutat”.

Mataró acull i col·labora amb la
II Jornada Sida i Món Local a Catalunya
Mataró va ser la seu, el passat 7 de novembre, de
la II Jornada Sida i Món Local a Catalunya
organitzada per la Xarxa Sida i Món Local amb la
col·laboració de l'Ajuntament de Mataró, la Direcció
General de Salut Pública de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona. La trobada
s’adreçava a totes aquelles persones i organitzacions
interessades en promoure la implicació del món
local en l'abordatge del VIH/sida per reduir la
prevalença de la infecció i per al tractament dels
seus problemes associats. En la jornada es va
presentar el document elaborat per la Xarxa: "Model
d'intervenció en VIH /sida en l'àmbit local a
Catalunya", que té com objectiu facilitar l'elaboració
dels plans locals d'intervenció en VIH/sida que, en
la mesura que es vagin constituint els futurs governs
territorials de salut, s'hauran d'anar incorporant als
plans territorials de salut.

L'IES Miquel Biada ofereix un seguit de millores
pedagògiques que impliquen més qualitat en
l'ensenyament
En els últims 4 anys l’IES Miquel Biada ha

incorporat 7 professors més a la plantilla i una
educadora social que han permès introduir
millores pedagògiques que repercuteixen en la
qualitat de l’ensenyament. Així, s’ha creat l’aula
d’acollida per a nouvinguts on s’atenen els joves
que fa menys de 2 anys que viuen a Catalunya;
s’han desdoblat les assignatures de matemàtiques,
anglès i català i per tant les classes són de menys
assistents facilitant el treball entre professors i
alumnes; també es dediquen més hores a les
coordinacions pedagògiques i s’han ampliat les
hores del departament de psicopedagogia que atén
alumnes amb problemàtiques d’aprenentatge. Així
mateix, la incorporació de nous professors ha
possibilitat que el centre educatiu sigui un centre
d’atenció de nens i nenes amb deficiències
auditives.

Els actes del Dia internacional contra la violència
envers les dones incideixen en la prevenció
El Dia internacional contra la violència envers
les dones es va celebrar a Mataró el passat 25
de novembre amb activitats i espectacles que
feien especial incidència en la vessant educativa
i de prevenció adreçada al públic infantil. La
celebració va comptar amb tallers per a infants;
una visita guiada a l’exposició “On són les
dones?”; l’obra de teatre “Marina, la dona que
somniava volar” i l’espectacle de dansa i
poemes “Essències”. A les 19 h l’actriu Anna
Lluch va llegir el manifest consensuat pel
Consell Municipal per a l’Igualtat
d’Oportunitats. El dia abans, a les 12 h davant
de l’Ajuntament, la regidora de Participació,
Cooperació i Dona, M. Rosa Cuscó, va llegir el
manifest institucional.

www.mataro.cat/mataroradio
www.mataro.cat/mataroradio
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Les festes de Nadal porten a Mataró
un munt d’activitats per a grans i petits

© MARGA CRUZ

Les Fires de l’Infant, que són gratuïtes, la Fira de Pessebres i Ornaments, la
Fira d’Artesania i la Cavalcada de Reis tornen a ser els eixos principals d’un
extens catàleg de propostes obertes a tots els ciutadans.

Els infants de Mataró gaudeixen d’una gran oferta d’activitats coincidint amb les dates nadalenques

M

ataró es prepara per gaudir com cal de les festes de
Nadal, amb tot un seguit d’activitats lúdiques, culturals
i tradicionals. Enguany, l’oferta torna a abarcar totes les
edats. Els més petits podran participar novament a les
Fires de l’Infant, organitzades pel Servei de Joventut de
l’Ajuntament, activitats lúdiques i educatives adreçades als
infants fins a 12 anys i a les seves famílies. Aquestes activitats són
gratuïtes i es faran del 27 al 31 de desembre i del 2 al 4 de gener
al Centre Cívic de Molins-Torner (c. de Nicolau Guanyabens, 2325), al Centre Cívic Pla d’en Boet (c. de Juan Sebastián Elcano,
6), al Centre Cívic de Rocafonda–El Palau (c. de Josep Punsola)

i al CEIP Camí del Cros de Cerdanyola (ronda del Cros, 13). Els
horaris seran: els matins d’11 a 13 h i les tardes de 16.30 a 20 h
a Molins i Pla d’en Boet i de 16 a 19.30 h a Rocafonda i
Cerdanyola.
Fira de Pessebres i Ornaments i Fira d’Artesania i Regal
La Fira de Pessebres i Ornaments de Nadal i la Fira d’Artesania
i Regal són dues cites indispensables per a aquestes dates,
organitzades des de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica
(IMPEM). La primera ocupa la plaça de Santa Anna des del 25 de
novembre al 23 de desembre i ofereix una àmplia oferta de
9
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Cavalcada de Reis
Una altra cita tradicional és la Cavalcada de Reis del 5 de gener,
a partir de les 17.30 h. Abans, el dilluns 2 de gener a les 17 h, al
Parc Central, arribaran en helicòpter els missatgers reials de Ses
Majestats els Reis d’Orient, que seran rebuts amb una actuació de
l’Agrupació Musical del Maresme. El lliurament de cartes està
previst que es faci el dimecres 3 i el dijous 4, de 18 a 20 h als
següents espais: plaça de l’Ajuntament, Centre Social Vista
Alegre (plaça de Vista Alegre, 5), Centre Social La Llàntia (c. de
Galícia, 56), plaça de l’Esglèsia de Cirera, Les Esmandies (ronda
de Leopoldo O’Donnell, 94), plaça d’Isla Cristina, Centre Social
de l’Associació de Veïns del Camí de la Serra (Torrent d’en
Pregària, 6) i Centre Cívic Pla d’en Boet (c. de Juan Sebastián
Elcano, 6). Aquests actes els organitza el Patronat Municipal de
Cultura.

Les Fires de l’Infant es faran a 4 espais diferents de la ciutat.

productes tradicionals de decoració per a les festes de Nadal.
Aquesta fira està oberta de dilluns a dijous, de 10 a 14 h i de 16 a
21 h, i divendres, dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14 h i de
16 a 22 h. La mostra, amb 31 parades, està considerada la segona
fira d’aquestes característiques de Catalunya. La Fira d’Artesania
i Regal de Nadal continua a l’emplaçament tradicional, La Riera,
i comptarà amb prop de 70 parades. Aquesta fira restarà oberta del
16 de desembre al 7 de gener. L’IMPEM també col·labora amb
diferents associacions de comerciants en les activitats dissenyades
específicament per al Nadal.

Reforços al servei d’autobusos
El servei d’autobusos amplia el reforç de la línia 5, i posarà un
autobús més els dies 6, 8, 17 i 24 de desembre per facilitar les
compres de Nadal i el dia d’inici de rebaixes. Per contra, els dies
24 i 31 de desembre a partir de les 21 h ja no es faran més serveis,
i el dia 5 de gener es produiran alentiments a totes les línies a
causa de la Cavalcada de Reis, a partir de les 16 h.
Punts de recollida per reciclar els arbres de Nadal
Un cop finalitzades les festes, l’Ajuntament habilitarà nombrosos
punts de recollida (veieu el plànol adjunt) a partir del 5 de gener
i fins al 18. El servei farà les recollides dels arbres els dies 9, 12
i 18 de gener. Els arbres es trituren i es converteixen en adob

Gràcies

a totes les entitats mataronines que han dipositat la confiança
en nosaltres per fer realitat els seus projectes de comunicació durant l’any 2006

Feliç
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2007

compagina
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a tothom

www.compagina.com
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diumenge 24 de desembre
Aquest dia, el trànsit es restringirà
de les 18 a les 21 h i només
tindran accés per la muralla del
Tigre els residents, els usuaris
de l’aparcament de la Riera, el
Mataró Bus i els taxis.
L’aparcament de La Riera tindrà
accés i sortida pel carrer d’en
Moles.

Can
Xammar

Cam

í Ral

orgànic per al manteniment dels parterres de la ciutat.
Mesures de seguretat intensificades
Durant els dies més concorreguts de les festes, la Policia Local i els
Mossos d’Esquadra intensificaran la vigilància pels carrers, amb una
presència més intensiva a les zones de major afluència de ciutadans i una
atenció preferent a les hores de tancament al públic dels establiments
comercials. A més, s’intensificarà el control als estacionaments de les
zones comercials.

© BESSONS

El web i el Nadal
Tota aquesta informació sobre les activitats, recomanacions de trànsit,
punts de recollida d’arbres o el recorregut de la Cavalcada de Reis, es
pot trobar al web de l’Ajuntament www.mataro.cat. A més de la
possibilitat d’enviar una nadala (representació d’un quadre de l’artista
Marc Prat); escriure la carta als Reis i fins i tot està previst instal·lar una
càmera en un dels punts de recepció dels patges reials que permetrà
capturar imatges de l’entrega de cartes dels nens i nenes.

La Cavalcada de Reis començarà a les 17.30 h a la plaça de Puerto Rico.

La primera banyada de l’any
El dia 1 de gener molts mataronins comencen l’any fent una cabussada
al mar. A les 12 h, davant el Centre Natació Mataró (CNM), es farà la
primera banyada de l’any que per primera vegada acabarà amb una
xocolatada. L’acte està organitzat pel Patronat Municipal d’Esports i el
CNM. Aquest any comptarà amb la presència de l’Àvia Remei.
11
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Els projectes urbanístics del Sorrall i
el front de mar centren el debat plenari

Detall de la maqueta del nou planejament proposat a l’àmbit del Sorrall, amb el complex esportiu i els futurs camps de futbol en primer terme.

ls temes urbanístics van centrar el Ple ordinari del mes
de novembre, celebrat excepcionalment en dimarts
després que el dijous anterior es fes un Ple extraordinari
d’aprovació inicial dels pressupostos. La modificació puntual
del Pla General d’Ordenació en l’àmbit del Sorrall i el Camí
del Mig va ser el punt més extens de l’ordre del dia, d’una
sessió que es va allargar una mica més de tres hores. La
proposta de l’Ajuntament, defensada amb consistència pel
regidor d’Urbanisme, Arcadi Vilert, contempla donar una
nova imatge a l’entrada de Mataró per Cerdanyola, així com
dotar de nous habitatges i nous equipaments la zona. Intentar
completar, en definitiva, la trama urbana del barri.

E

Els veïns de Cerdanyola van ser presents al Ple per boca del
president de l’Associació de Veïns del barri, Julián Hernández,
que va explicar que l’entitat que ell representa intenta mantenir
una posició conciliadora entre la proposta governamental i la
postura expressada per un gran nombre de veïns en una
assemblea celebrada el mes d’octubre, que es van mostrar
contraris a qualsevol creixement del barri.
Els dos grups de l’oposició es van posicionar en contra de la
proposta encara que no es van mostrar en desacord amb el
contingut de la mateixa. En el cas de Convergència i Unió, els
nacionalistes van reclamar més debat amb els veïns abans de
13
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tirar endavant el projecte, mentre que els populars es van
queixar de la pràctica que, segons ells, du a terme el Govern
municipal d’anar resolent “trossos” de la ciutat sense presentar
un dibuix global del municipi. De fet, el PPC va anunciar per
boca del seu president de grup, David Rovira, que no donarà
el seu vot a cap altra modificació del Pla General d’Ordenació
sense que es faci una presentació en públic de com concep el
Govern el conjunt de la ciutat.
L’alineament de l’oposició no es va reproduir, però, en el
segon tema que més temps va ocupar la sessió plenària: la
proposta de resolució sobre el front de mar, que recull en un
document de 8 pàgines el conjunt de les futures actuacions
municipals pel que fa a la façana marítima de Mataró, des de
la Riera d’Argentona fins al límit amb el terme municipal de
Sant Andreu de Llavaneres. Més enllà de l’urbanisme, les
actuacions previstes van des del camp econòmic fins al social,
mediambiental o tecnològic. Aquí Convergència i Unió i el
Partit Popular van divergir perquè, mentre els primers
celebraven que per fi es pensi globalment en l’àrea de baix
a mar, els populars es preguntaven pel sentit de la mesura un
cop s’han executat ja un gran número de projectes en aquesta
zona.
El tercer assumpte amb més transcendència política del Ple
–ja en el torn de preguntes al Govern- va ser la nova aturada
de les obres de la Nau Gaudí al carrer de la Cooperativa. Tant
el Partit Popular com Convergència i Unió es van mostrar
molt crítics amb la gestió política de l’afer per part de la
regidora d’Obres, Montserrat López, que va prometre la
màxima celeritat per resoldre-ho, tot i que no va posar sobre
la taula una nova data de finalització dels treballs.
En resposta a una pregunta del grup municipal de CiU
formulada per Maria José Recoder, el president del Patronat
Municipal de Cultura, l’ecosocialista Jaume Graupera, va
assegurar que per diferents motius no ha estat possible restaurar
i projectar una pel·lícula del cineasta mataroní Enric Fité per
a aquesta edició de la Mostra de Cinema. Enguany es
compleixen cent anys del naixement de Fité.
Paral·lelament a la celebració del Ple, membres de la
Candidatura d’Unitat Popular (CUP) es van manifestar davant
l’Ajuntament durant la sessió plenària per demanar el tancament
de la inicineradora de Mataró, protesta originada arran de
l’aparició d’un nou informe sobre els possibles efectes negatius
d’aquesta instal·lació.
Joan Salicrú
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Acords de la sessió plenària
del 7 de novembre de 2006
El Col·legi Mare de Déu de Lourdes
rebrà la Medalla de la Ciutat
El Col·legi Mare de Déu de Lourdes, més conegut com Les
Franceses, rebrà aviat la Medalla de la Ciutat, segons va
aprovar el Ple per unanimitat. Aquest reconeixement,
sol·licitat pels pares i exalumnes del centre, arriba l’any que
se celebren els 150 anys de la fundació de l’escola a Mataró.

L’oposició no recolza el Pla de Millora
de Ronda Barceló-Fàbrica Fàbregas
Ni convergents ni populars van recolzar en el Ple l’aprovació
provisional del Pla de Millora Urbana del Sector discontinu
Ronda Barceló-Fàbrica Fàbregas i de Caralt, presentat pel
regidor d’Urbanisme, Arcadi Vilert. Els regidors de CiU van
abstenir-se perquè l’empresa que s’ha d’instal·lar en aquesta
superfície –que podria ser el Corte Inglés- encara no ha
manifestat les seves intencions ni ha explicat clarament la
seva voluntat, segons va argumentar el convergent Antoni
Valls. Per altra banda, els populars van ser més taxatius i van
votar en contra d’aquests retocs del pla sense pal·liatius.

El Govern estudiarà un nou ús per al
xalet de Can Masjoan, de Jordi Capell
El Ple va instar el Govern municipal a estudiar una alternativa
d'ús al xalet Can Masjoan de Jordi Capell, amb l'objectiu de
dignificar la seva funció representativa i l'espai que ocupa en
el nou Parc Central. El futur ús haurà d’estar relacionat amb
el seu valor arquitectònic i patrimonial. La proposta, presentada
pel grup municipal de Convergència i Unió, va comptar amb
el suport de tots els grups.

L’Ajuntament farà una campanya sobre
la compra i el lloguer d’habitatges
El grup municipal del PPC va presentar una proposta aprovada
per unanimitat en què es demana al Govern l’elaboració i
difusió a nivell de ciutat d'una campanya informativa sobre
recomanacions a tenir en consideració abans d'adquirir o
llogar un immoble com a habitatge, i que destaqui la possibilitat
d'informar-se gratuïtament a través dels serveis corresponents
de l'Ajuntament de la situació urbanística d'una finca.
15
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1

TCM
3
2

1 El Rengle

2 Iveco-Pegaso

3 Ronda de Barceló

Residencial, empreses i campus universitari

Residencial i comercial

Residencial i comercial

388 habitatges (un 30%preu públic)

1.300 habitatges (un 30% preu públic)

684 habitatges (un 30% de preu públic)

TecnoCampusMataró

Escola de primària de dues línies

Edifici d’habitatges

2.650 noves places d’aparcament

Places d’aparcament privat

2.231 noves places d’aparcament

Parc del passeig de Marina

Zona verda entre pg. Marítim i de Marina

Pas soterrani per vianants directe al Port

El Mataró del futur, vora el mar
Els reptes socioeconòmics obliguen a repensar la ciutat per aconseguir nous
equipaments i habitatges, i per incentivar el teixit empresarial vinculat a les
noves tecnologies i la innovació. La façana marítima té aquest potencial per
fer de Mataró un lloc de referència en tots aquests sentits.

E

l futur de Mataró s’aixeca al front de mar, en els nous
sectors en desenvolupament del Rengle, d’IvecoPegaso, de la ronda de Barceló i la Cooperativa Agrària,
del Cafè de Mar, i del passeig Marítim i el Port, però també
als barris, on les iniciatives per dotar-los de més equipaments
i millors serveis comencen a fer-se realitat. Es tracta de
moltes obres que ja es poden veure i de serveis que els veïns
ja poden apreciar, però en tot cas, de fets que es constataran
abans del 2010. Ara és l’hora del front de mar, de començar
a veure com es tradueixen en realitat física aquells plànols
i maquetes que s’han anat dissenyant durant els llargs anys

16

de tramitació administrativa en què s’han posat les bases de
les zones que gaudiran de la primera línia de mar.
El marc en què s’han planificat aquests àmbits és el context
socioeconòmic de la ciutat: la regressió del tèxtil i el
sorgiment de nous jaciments d’ocupació vinculats a les
noves tecnologies i als serveis assistencials, la necessitat
d’habitatges, equipaments i serveis per a la població, i el
redescobriment del potencial de les platges de Mataró com
a atractiu i font d’ingressos. Així doncs, podríem dir que els
pares i mares del que veurem els pròxims anys al front de

mésmataró

4

5

4 Cooperativa Agrària, Cabot i Barba i Cafè de Mar

5 Nou tram passeig Marítim del Callao

Residencial i d’equipaments

560 m nous de zona d’oci i esbarjo

204 habitatges (un 30% de preu públic)

Aliniació del vial entre CN Mataró i Sant Simó

Equipament cívic a una nau de Cabot i Barba

Plaça pública davant edifici EUM

Noves places d’aparcament

200 noves places d’aparcament

Rehabilitació del Cafè de Mar

Conservació de les cases del Callao i dels bellaombres

mar són el Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social
i el Pla de promoció de ciutat, que han comptat ambdós amb
el suport unànime dels grups municipals i la implicació
d’empresaris, comerciants, sindicats i entitats.
Una exposició amb maquetes i un audiovisual
L’última presa de consciència col·lectiva al respecte va ser
l’aprovació al novembre per part del Ple de l’Ajuntament d’una
llarga proposta de resolució que porta per títol “El front de mar
de Mataró, una estratègia de desenvolupament”, que només va
ser rebutjada pel PPC. El contingut de l’acord aprofundeix en
el perquè estratègic de la transformació del front de mar, que
de manera més amena està explicada també en l’exposició que
està oberta fins al 30 de desembre a la fàbrica Cabot i Barba
(pl. de Miquel Biada, davant Renfe) i que porta per títol
“Mataró millora. Millora Mataró. El front de mar”.
L’exposició, que és d’accés lliure i gratuït, explica mitjançant
plafons i d’un audiovisual la història de la demografia i fisonomia
de Mataró des de l’arribada del primer tren i fins a l’actualitat,
i presenta en maquetes, dibuixos i plafons, els detalls dels
sectors en desenvolupament.

Tot comença a prendre forma
Tots els nous sectors estan ja en marxa: han començat les
obres del passeig de Marina del sector del Rengle, aquest
mes està previst que comencin les de TecnoCampusMataró,
es poden veure ja els primers edificis d’habitatges de la ronda
de Barceló i estan en peu les estructures dels blocs del sector
del Cafè de Mar i la rehabilitació de l’edifici catalogat,
l’empresa tèxtil Bonfil s’ha traslladat al polígon de Vallveric
deixant lliure la fàbrica Cabot i Barba, s’ha constituït ja
l’empresa mixta Porta Laietana SA per tirar endavant la
urbanització del sector d’Iveco-Pegaso, està en marxa el pla
especial del Port, i ja ha estat presentat al Ministeri de Medi
Ambient el projecte de l’últim tram del passeig Marítim.
Un 30% d’habitatges de protecció pública
Dels 2.600 habitatges que es poden arribar a fer en conjunt, un
30% tindran algun tipus de protecció pública amb l’objectiu
d’afavorir l’accés de joves, gent gran i col·lectius amb rendes
més baixes, donat que el preu dels habitatges estarà regulat. En
total, es tracta de diferents noves zones residencials que estaran
dotades de 6.000 noves places d’aparcament per a vehicles.
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Està previst una escola de primària al sector d’Iveco-Pegaso,
a més del trasllat de les dues escoles universitàries de Mataró
a un edifici del TecnoCampusMataró, creant un únic campus.
A més, entre els nous equipaments previstos hi ha un a la
fàbrica Cabot i Barba i un altre al Cafè de Mar, destinat a
la Fundació Cooperadors.
Dos hotels i noves zones comercials i empresarials
1

Un dels hotels està previst que s’ubiqui en un edifici del
sector d’Iveco-Pegaso i l’altre s’edificarà al mateix Port.
Ambdós estaran enmig d’un nou eix comercial, el que
recorrerà la ronda i s’endinsarà al Port a través d’un nou pas
soterrat per a vianants. La ronda es convertirà en una avinguda
tan ampla com Rambla Catalunya de Barcelona, esdevenint
un nou itinerari comercial que lliga el centre amb el Port.
Al sector d’Iveco i del Rengle els comerços i empreses de
serveis estaran tant en edificis singulars com en les plantes
baixes dels edificis i del campus universitari
TecnoCampusMataró.

© INSTITUT CARTOGRÀFIC

Escola, campus universitari i equipaments cívics

Sense oblidar els barris
Les esperances estan al front de mar, però la millora
progressiva de la qualitat als barris continua sent una
prioritat. Des de la posada en marxa del Pla integral
de Rocafonda, l’any 2001, l’Ajuntament ha anat
impulsant millores territorials per modernitzar els
barris -com el Pla especial de millora urbana de La
Llàntia o la creació de nous equipaments a Cirera-,
unes iniciatives que tenen continuïtat a Cerdanyola
amb l’arribada dels ajuts de la llei de barris a
Cerdanyola i també amb la planificació d’equipaments
al voltant de l’eix Herrera o el segon projecte de
millora per a Rocafonda-El Palau. Per explicar-ho,
l’Ajuntament ha instal·lat en el marc de l’exposició
“Mataró millora” uns quioscos informatius on figuren
els projectes, les inversions i les actuacions previstes
en cada àmbit geogràfic.

2

Rotonda
de Les Hortes
del Camí Ral

Edifici d’empreses
tecnològiques
i institucionals

Universitats
i serveis
complementaris

Incubadora
Centre Tecnològic
Fundació TCM

Porta
Laietana

Centre de Congressos
i de Reunions

Aparcament
públic

3
1. En aquesta fotografia àeria es pot apreciar part de la façana marítima de la ciutat.
2. Visitants mirant una maqueta de l’exposició “Mataró millora, millora Mataró. El
front de mar” que està oberta a la fàbrica Cabot i Barba fins al 30 de desembre.
3. Imatge virtual del TecnoCampusMataró dissenyat pel gabinet d’arquitectura d’Oriol
Bohigas, on es concentraran les dues escoles universitàries de Mataró per crear
un únic campus universitari dins el parc tecnològic.
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Entre les noves zones d’oci i lleure hi ha el nou parc del
passeig de Marina, que actualment està en obres i pel qual
es podrà passejar la primavera que ve. El nou parc tindrà
una escultura de grans dimensions feta per l’escultor mataroní
Llucià Gonzàlez i que s’anomena “Ondulacions”.

© MARGA CRUZ

Un parc a primera línia de mar
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ENTREVISTA

“Les músiques que interpreto
són meravellosament assequibles”
Jordi Savall va ser l’estrella principal de la Setmana de Música Antiga de Mataró,
que es va celebrar al passat mes de novembre. Savall no tocava a la ciutat des
de l’any 94, en un concert a la Basílica de Santa Maria.

Què li semblen iniciatives com la Setmana de Música
Antiga de Mataró?
“Aquests tipus de festivals són els que fan que Catalunya es
vagi posant al nivell de la resta d’Europa. Aquests tipus
d’activitats fan que el públic hi participi i, sobretot, tingui la
possibilitat d’escoltar bona música en directe molt a prop de
casa. Festivals com aquest haurien de ser habituals a totes les
ciutats de Catalunya, per això aquesta iniciativa forma part
d’una tasca molt important que s’està fent per tal que la
música en directe entri en una fase de normalitat”.

© FESFESTIVAL

Hi ha qui diu que la seva música és poc assequible per al
públic en general...
“Assequible? Crec que totes les músiques que oferim som
meravellosament assequibles, plenes de fantasia, de finesa, i
fins i tot les que es poden considerar més difícils es poden
entendre perfectament. La música que oferim té una part
molt important de creativitat i improvisació, i és una música
viva”.

Nascut a Igualada el 1941, Jordi Savall és un dels
principals intèrprets a nivell mundial de viola de
gamba, i a més està especialitzat en música antiga.
La seva discografia es composa de més de cent
gravacions, i des de 1998 edita els seus treballs
sota el seu propi segell discogràfic, Alia Box.
Ha estat nomenat Officier de l’Ordre des Arts et
des Lettres pel Ministeri de Cultura francès, i
també posseeix la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya i la Medalla d’Ort de les
Belles Arts atorgada pel Ministeri de Cultura de
l’Estat espanyol. El seu treball també inclou
bandes sonores de pel·lícules. Amb la partitura
de “Tots els matins del món”, va guanyar el César
(l’equivalent francès als Òscars) a la millor
música l’any 1992, i va ser també nominat l’any
1998 pel seu treball per a “Marquise”.
20

Així, doncs, la música antiga no té perquè ser música
difícil...
“En absolut, fins i tot diria que el nostre repertori hauria de
ser fàcil per al públic, perquè els remet a la dansa, al
virtuosisme, a sensacions que a tothom li agrada
experimentar... els temes que interpretem són fascinants i
t’aconsegueixen atrapar molt fàcilment”.
Diu Joan Vives, d’Unda Maris, que l’han convidat al
festival mataroní no només per la seva fama, sinó perquè
vostè és “un bon músic”.
“...suposo que sí! Moltes vegades el programa d’un festival
no inclou precisament els millors músics possibles, però
entenc que també se m’ha convidat perquè faig una aposta
clara per les músiques més interessants, del Renaixement i
del Barroc, i per donar veu a instruments oblidats”.

CONVIU MATARÓ

mésmataró

Mataró incentiva la tinença
responsable d’animals de companyia
No recollir les deposicions
dels gossos a la via pública
es pot sancionar amb multes
de 30 a 300,50 euros.

T

enir un animal de companyia comporta unes
obligacions cap a l’animal i cap al nostre entorn.

1

© VIC

Per controlar que les normatives aplicables a aquest tema es
compleixin, cada any la Policia Local amb el Servei de Salut
Pública de l’Ajuntament, en el marc del Pla de Civisme,
porten a terme la Campanya de Gossos a la Via Pública.
L’any passat es van aixecar 62 actes. L’import de les
infraccions pot anar des dels 30,05 als 2.500 euros.

2

© COMPAGINA

La responsabilitat passa per seguir unes normes de civisme
bàsiques, com tenir l’animal censat, portar-lo lligat a la via
pública, obtenir la llicència municipal necessària per a la
tinença de gossos considerats potencialment perillosos o
recollir sempre les seves deposicions (considerada una
infracció molt greu i que es pot sancionar entre 30 i 300,50
euros). És obligatori que els gossos constin en el Cens
Municipal d’Animals Domèstics. El tràmit s’ha de fer al
Servei de Benestar Social (carrer de Cuba, 47).

En aquest aspecte també el passat diumenge 12 de novembre
es va fer al Parc Central la jornada lúdica "Mascotes
Ciutadanes", una campanya informativa de sensibilització
educativa sobre la tinença responsable, identificació,
abandonament de mascotes i massificació als centres
d’animals, amb la voluntat d’aconseguir canviar actituds i
responsabilitzar més als propietaris de les mascotes.
Des de fa un any i mig, la Societat Protectora d’Animals de
Mataró gestiona el Centre d’Acollida d’Animals de
Companyia, la instal·lació municipal del carrer de Galícia, i
també Cal Pilé. Des de gener de 2006 fins a mitjan octubre
van entrar als dos equipaments 1.201 animals dels quals 784
han estat adoptats. La previsió és que a finals d’any s’arribi
a 1.000 animals adoptats.

1. Cal recollir les deposicions del nostre gos i llançar-les a les escombraries.
2. La Festa "Mascotes ciutadanes" va tenir lloc al Parc Central el 12 de novembre.
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Dansa Trànsit s’estableix com a
companyia resident a Mataró

© COMUNICART

“El salt de Nijinsky” és el projecte més important del primer any de residència
de la companyia. El procés de treball de l’obra es va presentar al públic el
novembre al Teatre Monumental i s’estrenarà la pròxima primavera.

La companyia Dansa Trànsit ha formalitzat la residència a Mataró

a signatura del conveni entre l’Entitat Autònoma de
Difusió Cultural de la Generalitat de Catalunya, el
Patronat Municipal de Cultura i la companyia Dansa
Trànsit formalitza la residència a Mataró de la companyia
de dansa que dirigeix la coreògrafa Maria Rovira.

L

Aquest conveni de col·laboració, per a l’any 2006, té com
a principal objectiu impulsar les activitats formatives, de
divulgació i dinamització relacionades amb el món de la
dansa. El conveni, però, es preveu que sigui vigent fins al
2008. La companyia Dansa Trànsit té un projecte de
residència que concreta activitats que van des de la
producció d’un espectacle fins al treball amb les escoles de
la ciutat. L’Entitat Autònoma de Difusió Cultural atorga al
Patronat Municipal de Cultura una subvenció de 50.000

euros destinada a la residència de Dansa Trànsit, a més de
50.000 euros més que hi destina l’Ajuntament directament.
El principal projecte per aquest primer període de
residència és la producció de l’espectacle “El salt de
Nijinsky” que s’estrenarà al Teatre Monumental la propera
primavera, i del qual ja se’n va fer una mostra de la seva
preparació oberta al públic el passat dia 24 de novembre,
incloent una aproximació a la figura l’excepcional ballarí
ucranià.
La companyia, amb vint-i-un anys d’història en dansa,
compta actualment amb 7 ballarins de diverses
procedències, que assagen i treballen en un espai de l’Aula
de Teatre reservat expressament amb aquest objectiu.
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Fins al 23
Fira
Pessebres i
ornaments de Nadal
Fira de pessebres i ornaments de Nadal

Recital de poemes
“3 anys sense tu.
Miquel Martí i Pol”
Dirigit per Josep M. Cusachs.
Arranjament musical de Genís
Mayola.

Foment Mataroní
A les 18.30 h

2 · dissabte
Teatre
“Clarobscur”
Companyia IT Dansa.
Dirigida per Catherine Allard.
Teatre Monumental
A les 22 h
Platea: 9 euros
Amfiteatre: 7,50 euros

3 · diumenge

16 · dissabte
Fira
Artesania i regal de
Nadal
FINS AL 7 DE GENER

La Riera
De dl. a dv. de 17 a 22 h
Ds., dg. i festius de 10 a 22 h

Inauguració
Espai Jove de
La Llàntia
Carrer de Teià, 5
A les 19 h

17 · diumenge
Inauguració
Avinguda de Josep
Puig i Cadafalch

Sortida de la pl. d’Espanya
A les 10 h

Nova urbanització de l’av. de Josep
Puig i Cadafalch, entre l’av. de la
Gatassa i la rda. de Bellavista.
Reforma de les places de Tomás
Ribas i Julià i d’Isla Cristina i
conversió en zona de vianants dels
carrers de Sicília i de Mallorca.

Música
“La cantata del cafè”

A la confluència del carrer Germà
Doroteo amb l’avinguda de Josep
Puig i Cadafalch
A les 12 h

Cursa
9a Mitja Mataró

A càrrec de: Maria Hinojosa
(soprano), Xavier Mendoza
(baríton), Xavier Martínez (tenor)
i el Conjunt barroc del Cafè.
Dramatització de Josep Pujol.
Amb Quim Lecina i Llorenç Blasi.
Cantata de J.S. Bach sobre la que
va ser nova moda a l’Europa del
s. XVIII: prendre cafè. Amb motiu
de la XXV Setmana de Música
Antiga.
Capella del Roser de la Basílica
de Santa Maria
A les 21 h

24

E

1· divendres

Sala d’actes de Can Palauet
A les 20.30 h

Exposició “Identitats” d’Albert Ibanyez

R

En record d’un dels poetes més
estimats del país, amb música
en directe.

Presentació del llibre de Ramon
Salicrú sobre la història dels noms
dels carrers de Mataró.

Companyia IT Dansa. “Clarobscur”

B

Pl. de Santa Anna
De dl. a dj. de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
Dv., ds., dg. i festius de 10 a 14 h
i de 16 a 22h

Presentació
publicació
"Mataró, carrer a
carrer. Nomenclator
de la ciutat"

Exposició ”Peca” de Verónica Aguilera

M

Preu: 8,50 euros

19 · dimarts
Acte públic
Atorgament de la
Medalla de la Ciutat
al col·legi Mare de
Déu de Lourdes
Amb motiu de la commemoració
del centenari d’aquesta institució.
Saló de Sessions de l’Ajuntament
A les 19.30 h
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Totes les exposicions són gratuïtes. www.cultura.mataro.cat

Sales d’Exposicions de Can Palauet Ca l’Arenas. Centre d’art
del Museu de Mataró
Empelts socials o altres interseccions entre l’art
i l’esfera pública
Inauguració divendres 15, a les 20 h
Carrer d’en Palau, 32-34.
Del 15 de desembre al 25 de febrer de 2007.
Mostra de diverses pràctiques artístiques que s’acosten o
denuncien i reflexionen sobre allò social. Els artistes participants
són Tatiana Donoso, Miquel García, Margarita pineda, Laia
Solé/Glòria Safont-Tria, La Fiambrera Obrera.

Museu de Mataró
Guinovart. Terra i memòria
Inauguració dijous 14, a les 19.30 h
El Carreró, 17. Del 14 de desembre al 28 de gener de 2007.
Mostra gràfica de l’artista català Josep Guinovart, que consta
d’una col·lecció de 41 gravats (litografies, serigrafies i altres
tècniques d’aiguaforts) pertanyents a diferents períodes en la
seva trajectòria.

Espai f
Stylus. Verónica Aguilera
Inauguració divendres 22, a les 20 h
Carrer Nou, 11. Del 22 de desembre al 4 de febrer de 2007.
Exposició individual de Verónica Aguilera (Barcelona, 1976),
artista guanyadora de la 5a Mostra d’Art Jove i resident a Can
Xalant. Un treball en procés que compta amb la col·laboració
de diverses copisteries de Mataró i que anirà generant, amb
incorporacions setmanals establertes, el resultat final de
l’exposició.

Fàbrica Cabot i Barba

Carrer d’Argentona, 64.

Exposició de la Col·lecció
Senyors i Senyores. Mirades contra el temps.
El retrat a les col·leccions del Museu de Mataró
Fins al 9 de setembre de 2007.

Menjador
Autoretrats dels germans Arenas
Fins al 21 de gener de 2007.

Sala 1
Jordi Puiggalí. Retrats.
Fins al 17 de desembre.

Josep Palau i Fabre. Retrats de la Fundació
Palau
Inauguració dijous 21, a les 19.30 h
Del 21 de desembre al 25 de febrer de 2007.
Mostra d’art català del segle XX que conserva la Fundació Palau.

Sala 2
Mercè Gallifa
Fins al 17 de desembre.
Exposició de l'artista Mercè Gallifa (Mataró, 1967).

Albert Ibanyez
Inauguració dijous 21, a les 20 h
Del 21 de desembre al 28 de gener de 2007.
Exposició d’Albert Ibanyez (Mataró, 1988), artista resident a
Cant Xalant. instal·lació que reconstrueix la identitat passada
de la sala com a habitació. Inclou el vídeo “Identitats”.

Mataró millora, millora Mataró. El front de mar

La finestra / La galeria
N.A.S. Jordi Lafon

Plaça de Miquel Biada, s/n. Fins al 30 de desembre.
La mostra recull les principals actuacions que es desenvolupen
i projecten a la façana marítima de Mataró, que representen
una important transformació urbana, però també representen
el futur econòmic i social de la ciutat.

Finsl al 17 de desembre.
Instal·lació del projecte en procés de Jordi Lafon (Barcelona,
1967) on l'artista retrata persones que tenen una implicació
en la seva trajectòria vital i artística amb un nas de pallasso.

Piscina Municipal /Centre Municipal
d'Esports El Sorrall
Piscin_art 02
Piscina Municipal, av. del Velòdrom, 25. Centre Municipal
d'Esports El Sorrall, rda. de Josep Tarradellas, 103.
Fins a l'11 de febrer de 2007

La galeria
Peca. Verónica Aguilera
Inauguració dijous 21, a les 20 h
Del 21 de desembre al 28 de gener de 2007.
Projecció de la vídeo-performance Peca (2002) en què la
protagonista actua amb el seu rostre i la seva identitat. Dins
el cicle “Senyors i senyores. El retrat” de la temporada 20062007.
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Mataró crea llocs de treball
enir feina és molt important per a la qualitat de vida de les
persones. Actualment, Mataró gaudeix del més alt nombre
de persones ocupades, creix cada any el nombre de nous
contractes i cada mes redueix les xifres de persones a l’atur.

T

La bona situació econòmica del país hi ajuda, amb el Govern
espanyol aplicant una política de rigor i el Govern català
impulsant un Acord de Competitivitat. L’Ajuntament de Mataró,
que també ha pactat amb les forces polítiques i socials el seu
desenvolupament estratègic, també ha impulsat un seguit de
polítiques orientades a la creació de nous llocs de treball. Com?
D’una banda, ajudant a la innovació i la formació del nostre
teixit productiu, com hem vist en la recent Fira Innovàtic, la
creació de noves empreses en sectors emergents i també incidint
en el sector dels serveis, en una ciutat com la nostra, ben dotada
de comerç i desplegant un programa de promoció turística.
Mataró ha vist néixer un milió de metres quadrats nous de
noves zones industrials, que han permès esponjar la ciutat i
dignificar-la. Ara cal assessorar bé aquestes empreses, i
potenciar-les.
Per als socialistes, aquest increment de l’ocupació ha d’anar
acompanyat de mesures que el consolidin. Per exemple: ens
cal treballadors i treballadores més preparats, més propensos a
la innovació i a emprendre, amb un ambient que hi ajudi. El
TecnoCampus, però també el conjunt de serveis de tota mena
que presta la ciutat, van en aquesta direcció. En aquest sentit,
també hem promogut la reconversió de zones industrials encara
no urbanitzades, com el Sorrall o el Rengle, en zones mixtes
perquè hi visquin la natura, l’oci, la vida diària i l’activitat
empresarial d’alt valor.
I per últim, de nou, cal aprofitar el canvi en infraestructures
que viu el nostre entorn. La millora del transport ferroviari,
amb una línia orbital projectada que ens portarà al conjunt de
la regió metropolitana en pocs minuts. O l’AVE. O les
carreteres que falten, o la millora de les comunicacions amb
els aeroports del Prat i de Girona.... Tenim força oportunitats.

Ramon Bassas i Segura
Portaveu del Grup Municipal Socialista
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1) L’alcalde Joan Antoni Baron, i el delegat del Govern,
Joan Rangel, obrint al trànsit la nova zona industrial de
Porta Laietana.
Autor: Albert Canalejo / El Tot Mataró
2) L’alcalde, Joan Antoni Baron, la regidora de l’IMPEM,
Alícia Romero a la Fira Innovàtic, els acompanya el científic
Jorge Wagensberg
Autor: Marga Cruz
3) Creixement de la contractació anual.
Font: Observarori del Mercat laboral, IMPEM (2006)
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CIU vota en contra
de la modificació
del Pla General
d’Ordenació del Sorrall
iU va votar en contra del Pla General d’Ordenació
del Sorrall, un Pla que preveia la construcció de
més de 400 habitatges en un barri que està mancat
de molts equipaments. Per CiU Cerdanyola es mereix
mantenir un espai de zona verda i la construcció de
nous equipaments.
Cerdanyola va acollir en el seu dia molta immigració. Va
tenir un desenvolupament urbanístic absolutament mancat
de programació (en paraules del Sr. Vilert en una recent
inauguració. “Segurament no es podia fer pitjor”). És un
barri amb tants o més habitants que la segona ciutat de la
nostra comarca, però amb una gran manca de serveis i
equipaments els quals una ciutat d’aquestes dimensions
hauria de tenir.
CiU creu que és pràcticament impossible que les arques
municipals, ni que sigui comptant amb l’ajut d’altres
administracions, es faci càrrec de la compra de terrenys,
urbanització i construcció d’equipaments de la zona del
Sorrall. És per aquest motiu que la proposta de l’Associació
de Veïns, d’utilitzar l’espai de l’actual camp de futbol del
Camí del Mig, fent-hi habitatges, la considerem molt
responsable i demostra una voluntat de col·laborar amb el
Consistori, sobretot si tenim en compte que en assemblees
veïnals s’ha demanat el creixement zero en polítiques
d’habitatge.
El que ha fet el Govern Municipal és utilitzar la proposta
de l’AV per construir-hi 200 habitatges al camp de futbol
del Camí del Mig i a més a més, la construcció de 200
habitatges més a la zona del Sorrall on estava prevista
la construcció de 400 habitatges.
El Grup Municipal de CiU creu que cal més temps abans
d’iniciar un procés d’aprovació d’aquestes característiques,
perquè el Pla té uns terminis fixats i d’aprovar-se, es
començaria a executar.

C

El PMC no homenatjarà
Enric Fité

D

urant l’any 2006 se celebra el centenari del naixement
del cineasta mataroní Enric Fité, autor de diversos
films amateurs premiats a molts festivals internacionals
i actiu membre dels moviments de represa artística i cultural
que es desenvoluparen al Mataró de la postguerra. Fité,
juntament amb altres artistes de divers tarannà, com el poeta
Josep Punsola o en Terri, creà el grup CIDASS Films
(Companyia Il·limitada d’Artistes Sense Sou), doncs entre
tots feien els films, fent de guionistes, actors, etc. Molts
mataronins creiem que l’Enric Fité mereixeria un
homenatge de la seva ciutat, en el marc, per exemple, de
la Mostra de Cinema que se celebra al novembre. Entre
ells, la presidenta de “Cinema Rescat”, Encarnació Soler,
que porta un any intentant que el Patronat Municipal de
Cultural assumeixi el cost de restaurar “Noces a Muntanya”,
on Fité filmà el casament de Josep Punsola i Arcàdia Mitjans
amb la presència de molts mataronins. La incapacitat del
PMC per preparar cap homenatge a Fité i el donar
llargues a restaurar aquest film, provocà que el grup
municipal de CiU presentés una pregunta al respecte al
Ple del mes de novembre.
La resposta fou insultant: el PMC no té previst fer cap
homenatge a Fité i si no han continuat parlant amb la Sra.
Soler per restaurar “Noces a muntanya” és perquè “no tenen
el seu número de telèfon i esperen que sigui ella qui els
torni a trucar”. Realment Mataró es mereix aquesta gestió?
No puc entendre com el regidor de Cultura d’aquesta ciutat
no pren la iniciativa per homenatjar Fité.

Joaquim Fernàndez Oller

Maria José Recoder Sellarès

Regidor Grup Municipal de Convergència i Unió

Regidora Grup Municipal de Convergència i Unió
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El Mataró del segle XXI (I)
El Govern del poble
partits tradicionals, sinó fer coses diferents. A canviar no només
alló que és anecdòtic de la política, sinó la seva pròpia naturalesa
essencial.
Democràcia, com ja deia Lincoln, no és només govern
representatiu, sinó el govern del poble. El govern representatiu
intenta de ben segur governar per al poble, però sovint s’ha
convertit per al ciutadà únicament poder escollir cada quatre anys
entre unes opcions que són modulacions accidentals d’una
mateixa forma d’entendre la política. Política exercida, per cert,
per uns polítics molt menys evolucionats que la pròpia societat.
La participació ciutadana, que sovint ens ven el govern local
ortem mes de vint-i-set anys d’ajuntaments democràtics.

com una gran novetat i conquesta, no serveix per a res si es

Durant aquest temps, els ajuntaments han donat un servei

limita a allò formal i limita la participació a una part petita

P

important als ciutadans. Un servei proper en el que han

de la ciutadania. Per això, la veritable participació ha de ser fer

hagut de demostrar una capacitat de gestió, més o menys eficaç, i

responsable a la població. El que vol dir que ha de participar

de vegades sense tenir ni les competències ni els recursos. En

per determinar les grans opcions i els mitjans per assolir els

aquesta primera etapa, que podríem dir que a Mataró va durar fins

objectius escollits.

el 1999, s’havia “d’ordenar” la ciutat. A tal efecte, s’han anat creant
serveis i una estructura municipal, que a Mataró per cert és enorme.
En aquests moments, ja en ple segle XXI, estem en els inicis
d’una societat nova, diferent. Amb nous valors i referents. I en
unes ciutats en les quals la societat civil voldrà un protagonisme
més important, en part perquè els polítics han deixat de parlar
dels problemes reals de la gent. En resum, en aquest nou escenari,
els municipis han de respondre a nous reptes, millorar els serveis
públics donant més qualitat, una millor gestió dels recursos, la
delimitació de les competències i el seu finançament i, sobretot,
respondre a les demandes i noves exigències reals dels ciutadans.
La qüestió central està en demanar-se com podrem elaborar, en les
ciutats del segle XXI, nous instruments per assolir i conciliar els
objectius de desenvolupament econòmic, solidaritat social i
participació política dels seus habitants.
Les burocràcies polítiques tenen una forta resistència a canviar
d’hàbits. El Partit Socialista porta vint-i-set anys governant la
ciutat i, ja sigui sol o en coalició, mostra en la seva forma de
governar la continuïtat d’una cultura política que amaga sota el
paraigües dels grans conceptes el que no és més que un pur exercici
de manteniment del poder. La creixent abstenció, que tenim el risc
que vagi a més en les properes municipals, expressa de forma crua
que aquesta cultura política no motiva els ciutadans i que, a hores
d’ara, la solució no és només dir coses diferents al que diuen els
28

Paulí Mojedano i Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC
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Més recursos per a una educació
de qualitat per a tothom
Anxaneta a la plaça de l’Havana i del CEIP Antonio
Machado, prop de la Via Europa. I aviat podrem començarne dos més: el CEIP Maria Mercè Marçal, a Figuera Major,
i el CEIP Montserrat Solà, a la zona de Cal Collut.
Moltes més places d’escola bressol

es de l’inici de l’actual mandat municipal la
voluntat dels tres partits que formem el govern
ha estat prioritzar l’educació com un dels principals
eixos de la nostra acció, tal com vam expressar en l’acord
signat l’any 2003.

D

Millorar l’educació, complir els compromisos
Així, en assumir des d’ICV-EUiA la responsabilitat de la
presidència de l’Institut Municipal d’Educació, hem
procurat aconseguir per a la ciutat nous equipaments
educatius públics per respondre de forma adequada a
l’increment de les necessitats d’escolarització que Mataró
té i per complir els compromisos amb què vam presentarnos a les eleccions. I ens hem esforçat a fer-ho amb la
implicació dels diversos agents educatius i de les famílies
i amb consensos amb les altres forces polítiques
representades a l’Ajuntament. La col·laboració i l’entesa
amb el Departament d’Educació i Universitats de la
Generalitat de Catalunya ha estat també un factor decisiu
per aconseguir-ho.
Nous Centres d’Educació Infantil i Primària a la ciutat
D’aquesta manera hem pogut signar amb la Generalitat
diversos convenis singulars pels quals podem agilitar molt
la construcció de les noves escoles que ens són necessàries.
Amb aquest procediment, que és gairebé únic a tot
Catalunya i que permet que l’Ajuntament faci el projecte
i executi les obres i que la Generalitat les financiï, hem
pogut avançar la construcció del nou edifici del CEIP

L’aposta decidida, que ve de lluny, que Mataró té per
comptar amb una xarxa d’escoles bressol municipals que
donin resposta adequada a la demanda cada cop més gran
d’aquest servei educatiu per part de les famílies, s’ha vist
aquest darrers anys reforçada amb la construcció de dues
noves escoles. La dels Menuts, situada al carrer d’Herrera,
entrarà en funcionament el proper mes de gener i la que es
dirà Elna, al Torrent de la Pólvora, pel setembre vinent.
Després en vindran dues altres al barri de Cerdanyola, la
del Molí de Vent i la dels Bombers, i ja n’estem preveient
una altra a la zona nord-est de la ciutat. També hem posat
en funcionament l’Espai Infants i Família a l’edifici de La
Riereta.
Tot això, junt amb l’ampliació del nombre d’educadores i
de la dotació i la capacitat de les escoles bressol ja existents,
voldrà dir que en molt poc temps haurem pogut disposar
d’unes quatre-centes places més. En aquest punt cal dir
també que haurà estat possible gràcies a un augment
important de l’aportació econòmica de la Generalitat.
Cohesió social i equitat
Ara bé, l’esforç inversor i les millores aconseguides hauran
de continuar. Cal seguir avançant en l’aplicació de polítiques
educatives de major equitat. Perquè l’educació ha de ser
garantia de cohesió social i d’incorporació i d’acceptació
de tothom en la nostra col·lectivitat. Per això, entre altres
mesures, estem tirant endavant ja un pla de xoc per garantir
l’èxit escolar dels nostres infants i joves i estem implantant
més beques i nous ajuts a les famílies.

Jaume Graupera i Vilanova
Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EuiA
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La importància de
l’associacionisme a Mataró

a vida i el batec d’una ciutat són, no descobrim la sopa
d’all, els seus habitants, els seus ciutadans, les seves
persones. I també les unitats econòmiques (fàbriques,
botigues, tallers, serveis i organismes públics i privats,
entitats financeres, etc.) en què treballen, a partir d’un cert
moment de la seva vida o de la seva edat, per poder obtenir els
recursos econòmics necessaris per dur una vida digna.
I aquesta vida i aquest batec també es construeix, dia rere dia, en
els diversos centres formatius a què accedeix una bona part de la
població que, per la seva edat i característiques, cal que s’estigui
educant, que estigui aprenent, per tal de poder, en un futur més o
menys proper, accedir a la vida laboral mitjançant les unitats que
hem esmentat abans.
També construïm la ciutat mitjançant les entitats o associacions
de caire laboral (sindicats, associacions d'empresaris), religiós o
polític, que recullen l’esperit gremial, ètic o filosòfic que moltes
d’aquestes persones volen remarcar, compartit o expressar
públicament. Però hi ha un tipus d’entitat, d’agrupació,
d’ASSOCIACIÓ en la millor accepció del mot, que és la que
realment fonamenta el batec profund, voluntari, exprés de la
ciutadania: em refereixo a les associacions civils, a les entitats
ciutadanes. Al nostre país tenen una vitalitat, una importància i
una extensió a la vegada extraordinària i sorprenent; segurament
perquè les circumstàncies històriques i polítiques han fet que,
permanentment, el nostre poble hagi recorregut a elles per tal de
poder expressar allò que tenia limitat per un altre costat. Tenen
però, un caràcter diferencial molt important: la pertinença a
organitzacions laborals o educatives, gairebé sempre, és
d’obligada adscripció; o la pertinença a les entitats de tipus
religiós, econòmic o polític essent voluntària, pressuposa un grau
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molt alt d’homogeneïtat dels seus membres (per la coincidència
de les seves idees); i tot s'ha de dir, persegueix en major o menor
grau l’adhesió de part de la població i per tant obeeix a un interès
particular. En canvi, la pertinença a les entitats ciutadanes,
associacions civils grups de voluntaris, organitzacions no
governamentals, etc., es defineix, en la majoria dels casos, per
una gran transversalitat: qualsevol persona de qualsevol condició
econòmica, política o religiosa en pot formar part; i ho fa per
absolut altruisme, per proïsme, per gaudir de la companyonia; de
manera absolutament voluntària, sense pretendre cap recompensa
que no sigui la purament ètica o moral. Tenint en compte la
importància d’aquest fet, d’aquesta circumstància, hem emprès
dues actuacions per tal de reconèixer la singularitat i rellevància
de les entitats ciutadanes i, a la vegada, encoratjar les mateixes a
continuar amb el seu esforç pel batec de la nostra ciutat; i també
facilitar que els ciutadans, les persones, estiguin en disposició de
conèixer i, si volen, participar d’aquest esforç:
D’una banda, hem posat en marxa el “Portal d’Entitats”, que
forma part de la tasca de suport a les associacions que el Servei
de Participació Ciutadana ha reforçat en l'últim any i que,
mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament, té l'objectiu molt clar
de donar a conèixer l'abast del teixit associatiu de Mataró, difondre
experiències innovadores, divulgar les activitats de les entitats,
etc. En aquest moment, fins a un total de prop de 50 entitats hi
són presents al portal. També hem celebrat durant el passat mes
de novembre la Mostra/Jornada d’Entitats, amb una participació
extraordinària de més de cent organitzacions, on totes elles han
pogut donar-se a conèixer, explicar els seus objectius, mostrar les
seves realitzacions. Les mataronines i els mataronins han pogut
conèixer més (i en alguns casos descobrir) quines entitats tenen a
prop, si en algun cas se senten motivats a participar-hi i, també i
molt important, comprovar l’extensió i abast extraordinaris de les
nostres entitats ciutadanes.
No sempre la política, ni que sigui la petita política dels
Ajuntaments, és freda i distant, com diu el tòpic. Hem demostrat
i heu pogut comprovar que a l’Ajuntament treballem persones
que volem també fer-vos arribar el batec i la cara més amable de
tots aquells que laboren per causes nobles, generoses i altruistes,
sense esperar que ningú els hagi de reconèixer obligatòriament
res; o en tot cas, potser, que sapiguem que hi són i que tots som
convidats a participar-hi.
Maria Rosa Cuscó
Regidora del Grup Municipal d’ERC

mésmataró

INFORMACIÓ CIUTADANA

Adreces d’interès
* 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.

ATENCIÓ CIUTADANA
· 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
SEGURETAT I ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
- Urgències. Tel. 112. Urgències Policia. Tel. 092
- Urgències sanitàries. Tel. 061.
- Mossos d’Esquadra. Av. de Lluís Companys, 87. Tel. 088
- Policia Local. Pl. de Granollers, 11. Tel. 93 758 23 33
- Bombers. Pg. de Ramon Berenguer III, 42. 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*
- 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
EMPRESES PÚBLIQUES MUNICIPALS
- Mataró Ràdio. C. de Juan Sebastián Elcano, 6.
Tel. 93 536 13 10
- Aigües de Mataró, SA. C. de Pitàgores, 1-7.
www.aiguesmataro.com. Tel. 93 741 61 00
- Promocions Urbanístiques Mataró, SA. www.pumsa.com
C. de Pablo Iglesias, 63. Tel. 93 741 56 10
- Prohabitatge. C. de Pablo Iglesias, 63. Tel. 93 757 85 38
- Gestió Integral de Trànsit.
C. de Pablo Iglesias, 63. Tel. 93 757 85 38

ORGANISMES AUTÒNOMS
- Patronat Municipal de Cultura. C. de Sant Josep, 9.
Tel. 93 758 23 61
- Patronat Municipal d’Esports.
C. d’Enric Prat de la Riba, 110. Tel. 93 758 23 71
- Institut Municipal de Promoció Econòmica.
C. de Francisco Herrera, 70. Tel. 93 758 21 31
- Institut Municipal d’Educació.
Bda. de Les Figueretes, 1. Tel. 93 758 23 31
- TecnoCampusMataró. C. de Pablo Iglesias, 63.
www.tecnocampus.com. Tel. 93 741 49 60
- Escola Universitària Politècnica de Mataró.
Av. de Josep Puig i Cadafalch, 101. www.eupmt.es
Tel. 93 757 44 04
EQUIPAMENTS CULTURALS
- Teatre Monumental. La Riera, 169
- Museu de Mataró. El Carreró, 17
- Can Palauet. C. d’en Palau, 32-34
- Ca l’Arenas.Centre d’art del Museu de Mataró.
C. d’Argentona, 64
- Espai F. C. Nou, 11
- Can Xalant. Centre de creació i pensament contemporani.
C. de Francesc Layret, 75
- Biblioteca Pública Pompeu Fabra. Pl. d’Occitània s/n
- Arxiu Municipal de Mataró. C. d’en Palau, 32
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 11 00
- Taxi Mataró. C. de Vista Alegre, 39. Tel. 93 798 60 60
ALTRES ADRECES
- Organisme de Gestió Tributària.
C. de Mossèn Jacint Verdaguer, 77. Tel. 93 758 91 35
- Jutjats de Mataró. Pl. de Francisco Tomás y Valiente, 1.
Tel. 93 741 73 24
- Port de Mataró. Pg. Marítim del Port, s/n.
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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