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EDITORIAL

Una aposta decidida
per millorar la mobilitat

E

l nombre de desplaçaments diaris, a peu, en cotxe, en
transport públic, dels mataronins i mataronines no para
d’augmentar i la gestió de la mobilitat és una de les
principals preocupacions del govern municipal.
És per això que la construcció de nous aparcaments públics
ha tingut un especial impuls en les darrers anys amb el
desenvolupament del Pla d’Aparcaments contingut en el Pacte
per la Mobilitat.
En els últims 5 anys hem construït la meitat dels 11 aparcaments
públics que tenim a la ciutat: plaça de Granollers, parc Central,
plaça de Can Xammar, plaça de Tomás y Valiente, La Riera,
carrer de Montserrat, plaça de Santa Anna, Cinemes Òscar,
plaça de les Tereses, Hospital i Port de Mataró.
En els propers 2 anys ens proposem dedicar-nos bàsicament
a la construcció d’aparcaments per als residents; ja han començat
les obres al Parc de Cerdanyola i al carrer de Carlemany i a
la primavera començaran les de la plaça d’Occitània. Seguirem
durant el 2006 amb les de La Llàntia, El Tabalet, el carrer de
l’ Hospital, la ronda de Rafael Estrany, i el carrer de Terrassa.
En total, 1.200 places noves, a les qual se sumaran 320 més
en aparcaments en superfície al Port i a la ronda de Rafael
Estrany. Aquesta política d’aparcaments va acompanyada de
millores en el Mataró Bus, amb dos nous vehicles pel 2006,
i més de 5 milions de viatgers l’any 2005.
Una bona mobilitat interna, amb més transport públic, més
aparcament, més carril bici i millors itineraris a peu, fan de
Mataró una ciutat més sostenible.

Joan Antoni Baron i Espinar
Alcalde de Mataró
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L’estudi de la reforma del mercat de la plaça de Cuba
recomana instal·lar un supermercat i un aparcament
Econòmica de Mataró (IMPEM) va presentar l’estudi per a la reforma
del mercat de la plaça de Cuba que ha elaborat l’Institut Municipal de
Mercats de Barcelona (IMMB). Aquest estudi el va encarregar
l’IMPEM el març de 2005 i en les seves conclusions recomana una
reforma arquitectònica, la inclusió d’un supermercat de mig format en
el propi edifici per complementar l’oferta existent, l’execució d’un
aparcament de quaranta-dues places al propi mercat i un espai destinat a
la restauració. Els nous usos proposats comportarien una adequació de
les infrastructures generals i de serveis del mercat, com ara la
climatització o els accessos. Aquest conjunt d’actuacions servirien, a
criteri de l’IMMB, per adequar-se a les noves tendències de consum,
amb l’objectiu de poder realitzar la gran part de la compra quotidiana
en un sol acte, millorant així la competitivitat del mercat. L’estudi també
recomana un reajustament de l’oferta comercial per apropar-la al màxim
a l’oferta ideal que un mercat d’aquestes característiques hauria de tenir.
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La proposta de l’IMMB respon als criteris previs que van establir
l’IMPEM i els venedors actuals del mercat. Una característica important
del projecte és que la reforma es podria executar sense la necessitat de
traslladar provisionalment els paradistes a una ubicació alternativa,
garantint així una afectació mínima per a l’activitat comercial quotidiana.
Per extreure les conclusions de la proposta, l’IMMB ha analitzat la
situació actual del mercat, tant la seva infrastructura (instal·lacions,
serveis, logística, etc.) com els aspectes que defineixen actualment la
seva estratègia comercial (política de preus, competència a l’entorn,
origen dels productes, perfils de compradors i venedors, etc).
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Durant les últimes setmanes de 2005, l’Insitut Municipal de Promoció

El cost del projecte se situa al voltant dels quatre milions d’euros,
incloent-hi la reforma i també els estudis previs i altres aspectes jurídics
i de gestió. L’Ajuntament de Mataró, els operadors que continuïn la seva
activitat al mercat reformat i l’empresa que gestioni el nou supermercat
hauran de compartir aquest cost. L’estudi realitzat per l’IMMB és un
element indispensable per poder redactar el projecte bàsic de reforma
del mercat de la plaça de Cuba, un compromís que es recull al Pla
d’Actuació Municipal (PAM) per al 2006.
Reforma del mercat de la plaça Gran
L’IMPEM està treballant en paral·lel amb el procés de reforma del
mercat de la plaça de Cuba i la del mercat de la plaça Gran. Aquest espai
comercial també reorientarà i ajustarà la seva oferta comercial, responent
a una estratègia de diferenciació per producte i fomentant els productes
ecològics i de qualitat. El PAM per al 2006 recull el compromís
d’elaborar el projecte bàsic i executiu per a la reforma del mercat de la
plaça Gran.

1. L’estudi sobre la plaça de Cuba recomana ubicar-hi un supermercat
2. Actualment, l’oferta comercial de la plaça de Cuba es basa en el producte fresc
3. El comerç de la plaça Gran apostarà pel producte ecològic i de qualitat
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Més de 1.100 atletes prenen la sortida de la 8a
edició de la Mitja Marató Ciutat de Mataró
Un total de 1.156 atletes van fer bones les previsions de
participació i van prendre part, el passat 4 de desembre, a la
vuitena edició de la Mitja Marató Ciutat de Mataró, organitzada
pel Patronat Municipal d’Esports, el GA Lluïsos Mataró, el
Grup Maratonià Mataró, Maimakansu i el Centre Atlètic
Laietàniae. El guanyador absolut va ser el kenyà James Mibel,
amb un temps d’1h05’49”, mentre que en categoria femenina
la vencedora va ser la francesa Kenza Wahbi, amb un crono
d’1h14’45”, nou rècord de la prova. El primer mataroní va ser
Enrique Luque (quart classificat), mentre que Maimakansu i
GA Lluïsos van pujar al podi per equips. La jornada atlètica es
va completar amb la celebració de la dotzena Marató Escolar,
que va comptar amb la participació de 624 nens de 25 escoles
de la ciutat.

1

L’Ajuntament habilitarà un local de 630 m2
per a usos juvenils al carrer de Teià

© JORDI GASULL

L’edifici d’habitatges de lloguer per a joves que l’empresa
municipal Prohabitatge va promoure al carrer de Teià comptarà
amb un local de 630 metres quadrats per a usos juvenils. Es
tracta d’una planta semisoterrada d’aquesta finca, que es
dividirà en diferents espais, com ara una sala d’estudi, una salataller, una sala d’actes de prop de 80 metres quadrats, una
oficina de gestió interna, tres magatzems i serveis.
L’Ajuntament de Mataró destinarà més de 480.000 euros per a
aquests treballs, que abans d’iniciar-se han de superar els tràmits
d’exposició pública, licitació i adjudicació a una empresa
constructora.

2

La TecnoEscola prepararà una segona fornada
d’especialistes en tecnologies de la informació

© AJUNTAMENT DE MATARÓ

La TecnoEscola es prepara per afrontar la seva segona edició,
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1. 1.156 atletes van participar a la Mitja Marató Ciutat de Mataró.
2. Els joves comptaran amb un espai per a l’estudi al carrer de Teià.
3. La majoria d’estudiants de la primera promoció de la TecnoEscola s’havien
incorporat al mercat laboral abans d’acabar el curs.
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desprès dels bons resultats assolits amb la primera. Aquesta és
una iniciativa de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica
(IMPEM) i Tecnocampus Mataró que va néixer l’any 2003,
emmarcada dins el Pacte Local per a l’Ocupació de Mataró,
amb l’objectiu de formar en ocupacions de l'àmbit de les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).
L’anterior TecnoEscola va formar 37 alumnes treballadors. El
75% dels particpants ja s’havia incorporat al mercat laboral
abans de finalitzar oficialment el curs. El Departament de
Treball, Indústria i Turisme de la Generalitat de Catalunya, el
Fons Social Europeu i el propi IMPEM financien la
TecnoEscola.
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El projecte Spotbus guanya el primer guardó
a la cinquena edició dels premis Cre@tic
producció de material audiovisual i gestió de canals
audiovisuals i espais publicitaris en pantalles, va guanyar el
primer guardó de la cinquena edició dels Premis Cre@tic,
organitzats per l’Institut Municipal de Promoció Econòmica
(IMPEM), i dotat amb 6.000 euros. El jurat va valorar la
projecció de futur d’aquest treball i la seva viabilitat. De fet,
alguns autobusos de Mataró ja estan equipats amb el sistema
Spotbus. El segon premi, dotat amb 3.000 euros, va ser per
a Zen Programari Lliure, un projecte empresarial especialitzat
en solucions basades en programari lliure, així com connexió
de xarxes i veu IP, mentre que el tercer premi, de 1.500 euros,
se’l va endur Bambuc, un projecte orientat al desenvolupament
de software empresarial, externalització de serveis, disseny
web i consultoria en gestió d'informació. El jurat va fer també
una menció especial al projecte Tecno Artes, adreçat al disseny,
fabricació i comercialització de generadors elèctrics. En la
mateixa entrega de premis, celebrada el passat 14 de desembre
a la sala d’actes de l’IMPEM, l’Escola Universitària Politècnica
(EUPMT) va atorgar un accèssit al millor projecte de final de
carrera elaborat per alumnes del centre a Xavier Martín, per
un sistema per detectar esdeveniments acústics i transformarlos en teleindicadors per alertar a persones amb discapacitat
auditiva. Els Premis Cre@tic compten amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona, la Fundació TecnoCampus i el
Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM).
Els tres guanyadors d’enguany estaran instal·lats a la Incubadora
d’Empreses (carrer d’Herrera, 70).
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Spotbus, un projecte dedicat al disseny, desenvolupament i

L’Ajuntament retira les plaques amb simbologia
franquista dels antics habitatges de protecció oficial
plaques amb simbologia franquista dels antics habitatges de
protecció oficial que encara existeixen a Mataró. Abans de
procedir-hi, però, demana permís a les comunitats de veïns
adreçant una carta. Els símbols del jou i les fletxes que hi figuren
van ser derogats per la Constitució Espanyola de 1978 i la
informació que contenen les plaques és obsoleta. Aquesta
actuació es va aprovar al Ple municipal de desembre i compta
amb el suport de la Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament de
Mataró ja havia realitzat una campanya demanant a les
comunitats de veïns d’antics habitatges de protecció oficial que
retiressin les plaques amb simbologia franquista i des de
desembre de 2003 ja s’han retirat prop del 70% de les existents a
la ciutat.

2

1. Els guardonats a la cinquena convocatòria de Cre@tic s’instal·laran a la
Incubadora d’Empreses.
2. Des de desembre de 2003 ja s’han retirat prop del 70% de les plaques amb
simbologia franquista existents a Mataró.
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L’Ajuntament de Mataró està procedint a la retirada de les
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L’Ajuntament participa a les Jornades
de Codesenvolupament celebrades a Dakar
La Consellera Delegada de Participació,
Cooperació i Dona, Maria Rosa Cuscó, va
participar a finals de novembre passat a les
Jornades de Codesenvolupament que es van
celebrar a Dakar (Senegal). L’objectiu
d’aquestes jornades era reflexionar sobre les
noves alternatives de cogestió durables des
dels fluxos migratoris i des de les relacions
Nord-Sud, i estaven organitzades pel Fons
Català de Cooperació, el Ministeri de la
Cooperació Internaciaonal i de la
Cooperació Descentralitzada del govern de
Senegal i l’Agencia Española de
Cooperación Internacional. Les Jornades de
Codesenvolupament formen part del
Programa MIDEL, impulsat pel Fons Català
de Cooperació, la Fundation Rurale de
l’Afrique de l’Ouest, el Fons Mallorquí i la
Unió Europea per cercar un canal
d’intercanvi d’informació permanent entre
els col·lectius d’immigrants amb les seves
comunitats d’origen, implicar
estructuradament els immigrants a través
d’un espai permanent de cooperació amb els
col·lectius i associacions locals d’on
provenen, promoure la col·laboració entre
les autoritats, associacions d’immigrants i
comunitats d’origen, reforçar les estructures
institucionals dels col·lectius d’immigrants i
de les seves comunitats d’origen i elaborar
iniciatives de desenvolupament mitjançant
la participació de la diàspora i de les seves
comunitats d’origen en la seva formulació i
execució.

8

NOTÍCIES BREUS

Mataró rep una subvenció de la
Generalitat per desenvolupar plans
de participació ciutadana
L’Ajuntament de Mataró ha rebut una
subvenció de 17.000 euros per part del
Departament de Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya,
amb l’objectiu de desenvolupar plans de
participació ciutadana que permetin millorar
l’organització municipal, fer-la més
permeable a la ciutadania i a les entitats i
facilitar la seva participació en la vida de la
ciutat. Aquest ajut complementarà la
inversió que l’Ajuntament ja està fent per
fomentar la participació ciutadana, amb
iniciatives com el Consell de ciutat, els
consells territorials o els sectorials, creats a
mitjans de 2005, o els processos de
participació ciutadana al Programa
d’Actuació Municipal (PAM) i als
pressupostos 2006. L’Ajunatment té previst
utilitzar aquesta subvenció per
homogeneitzar els diferents consells de
participació ciutadana a nivell reglamentari

Una auditoria energètica proposa
mesures per estalviar un 12% del cost
del consum de l’enllumenat públic
La Junta de Govern de l’Ajuntament va
aprovar el passat novembre el projecte de
control tarifari i telegestió, que recull les
actuacions necessàries per implantar una
nova auditoria energètica. L’objectiu és
aconseguir un enllumenat públic amb les
millors condicions tarifàries possibles

gràcies a un millor control del consum de
cada quadre. Aquestes actuacions es
deriven de l’última auditoria energètica,
finalitzada el desembre de 2004, realitzada
per continuar reduint els costos del servei.
Aquest informe també recomana diferents
actuacions a desenvolupar entre els anys
2006 i 2008, com ara el canvi de
condensadors dels quadres, el canvi de
comptadors, instal·lant comptadors
electrònics adaptats al mercat liberalitzat, i
l’aplicació de la telegestió via mòdem GSM
per modificar selectivament el temps
d’encesa i apagada dels punts de llum en
funció de la luminositat ambiental i reduir
el temps de reparació d’avaries gràcies a un
sistema que detecta abans les anomalies.
Amb aquests canvis, que tindran un cost
aproximat de 710.000 euros, es podrà
aconseguir un estalvi anual d’un 12% sobre
el cost del consum elèctric, mantenint així
la tendència encetada l’any 1999. En aquest
sentit, l’enllumenat públic de Mataró ha
crescut un 28,52% en cinc anys (de 1999 a
2004), mentre que el cost energètic només
ha augmentat un 4,77%, una xifra inferior a
l’IPC d’aquest període. Així, en aquests
cinc anys Mataró ha passat de tenir 10.369
punts de llum a 13.327. Gràcies a la
contenció del cost energètic, un punt de
llum que l’any 1999 suposava una despesa
de prop de 80 euros havia reduït el seu cost
fins als 65 euros cinc anys després. La
davallada dels costos i l’augment de punts
de llum durant els últims anys ha vingut
acompanyada, a més, d’un augment en la
qualitat del servei.
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La Fundació Hospital prepara
l’Agenda Local per a la Solidaritat

© FUNDACIÓ HOSPITAL

L’entitat publicarà un “Compromís 2006 per a la solidaritat” amb
objectius mesurables. La Fundació potencia la seva línia de formació
amb el Programa 2006 de Desenvolupament Personal i Professional

L’objectiu de la Fundació Hospital és la millora de la qualitat de vida de les persones que necessiten atenció psicosocial

a Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena
està ultimant la primera Agenda Local per a la
Solidaritat, un document que vol millorar la solidaritat
interna de la ciutat, a la vegada que vol atreure tant a
particulars com a empreses cap al terreny del voluntariat a
travès de les donacions de temps o recursos econòmics. La
Fundació està dissenyant el programa en col·laboració amb
les entitats sociosanitàries de la ciutat i preveu la publicació
d’un Compromís 2006 per la Solidaritat, amb objectius
quantificables a dos anys vista. Aquesta inciativa camina en
paral·lel amb el foment de la línia de formació de la
Fundació, que el passat desembre va presentar el Programa
de Desenvolupament Personal i Professional, una oferta

L

formativa per a tot el 2006 adreçada tant a particulars coma
associacions i amb un temari molt extens que inclou cursos
i conferències sobre tècniques de comunicació,
autoconeixement, relacions personals o autoestima, entre
d’altres. La pròxima primavera, la Fundació iniciarà un
programa formatiu adreçat a les empreses, amb l’objectiu
d’oferir eines per a la millora de l’entorn laboral.
Al marge d’aquestes novetats, la Fundació Hospital
continua desenvolupant el seu programa per a les persones
dependents, les famílies i l’entorn, al voltant de cinc vies
d’actuació bàsiques: els serveis de suport psicosocial; la
investigació, recerca i assessorament; la formació; la
9
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Serveis de Suport Psicosocial
La Fundació Hospital ofereix tota una sèrie de serveis de
suport directe adreçats tant als afectats i les famílies com als
professionals sociosanitaris, per tal d’aconseguir la millora
de la qualitat de vida de les persones dependents i la gent del
seu entorn. Gràcies a les seves vies de finançament, la
Fundació és capaç de cobrir una àrea que no té un programa
concret a la sanitat pública i que en l’àmbit privat no està a
l’abast de totes les butxaques, oferint atenció subvencionada
per a tots els ciutadans. Aquests serveis ofereixen
orientacions i assessorament personalitzat, suport psicològic
individual, grups d’ajuda mútua, grups de dol, reunions,
conferències...
Investigació, recerca i assessorament
La Fundació vol convertir-se en un centre de referència pel
que fa a la investigació i la innovació per a la millora del
coneixement de les necessitats i el desenvolupament de
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prevenció i el Centre de suport a les iniciatives socials. La
Fundació, financia les seves activitats mitjançant la gestió del
seu propi patrimoni (l’edifici de l’antic Hospital de Sant
Jaume i Santa Magdalena), les subvencions dels organismes
oficials (Ajuntament de Mataró, Generalitat de Catalunya i
Diputació de Barcelona), l’oferta de serveis i els convenis
empresarials o donatius amb els que algunes empreses
contribueixen.

La Fundació Hospital té la seva seu al carrer de Sant Pelegrí, 3

recursos de les persones dependents, de cara a augmentar la
seva autonomia. En aquest sentit, la Fundació i la Biblioteca
Pública Pompeu Fabra han signat un conveni per crear un
centre de documentació especialitzat en temes sociosanitaris
i, d’altra banda, s’ofereix un servei de recerca i
assessorament centrat en el desenvolupament de models
d’atenció sociosanitària. Una altra de les novetats en aquest
àmbit és la creació, en col·laboració amb Tecnocampus
Mataró, d’un premi a la innovació.

© COMPAGINA/FUNDACIÓ HOSPITAL

La Fundació Hospital ofereix suport psicosocial, programes de formació, conferències i acull d’Hotel d’Entitats sociosanitàries

Formació
Aquesta branca es troba en plena expansió, amb programes
complets que inclouen conferències d’assistència gratuïta,
cursos i programes de formació en pràctiques i que l’any
2006 abarquen des de persones afectades i famílies fins a
professionals i empreses.
Prevenció
La prevenció és una de les línies principals d’actuació de la
Fundació Hospital. Periòdicament, es plantegen campanyes
de prevenció que incideixen directament en els ciutadans del
Maresme, per tal de millorar les cotes de salut de la població
i la qualitat de vida de les persones dependents i els seus
familiars.
Centre de Suport a les Iniciatives Socials
Des de la seva seu al carrer de Sant Pelegrí, la Fundació
Hospital promou l’associacionisme sociosanitari oferint
instal·lacions i suport a diferents associacions. Així s’ha

format l’Hotel d’Entitats Sociosanitàries, inaugurat el juliol
de 2004 i que actualment compta amb catorze associacions
de l’àmbit sociosanitari de la comarca. Des d’aquesta branca
es gestiona també la captació de voluntaris i la seva formació
i organització.
La Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena és una
de les institucions més seculars de Mataró. Es va fundar l’any
1647 per atendre els ciutadans més necessitats, tant des del
punt de vista social com sanitari. En l’actual període, la
Fundació ha abandonat la gestió hospitalària i desenvolupa
un projecte per millorar la qualitat de vida de les persones
que necessiten atenció psicosocial, des d’una posició de
responsabilitat pública i, a la vegada, des de la titularitat
privada. Les línies d’actuació de la Fundació sorgeixen del
Projecte Estratègic 2005-2008 aprovat pel seu màxim
organisme, la Junta de Patrons.
Més informació: www.fundaciohospital.org

CRÒNICA DEL PLE
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Les famílies podran mantenir
l’ús dels nínxols durant 99 anys

La modificació del Reglament de cementiris municipals va ser un dels temes més destacats al Ple de desembre

ls nínxols dels cementiris municipals podran ser usats
per la mateixa família durant una llarga temporada,
concretament durant 99 anys. Fins ara només era possible
mantenir-ne la titularitat durant 50 anys, que és el màxim que
permet la llei a Catalunya, i l’Ajuntament de Mataró ho
organitzava en dos trams: un primer de 25 anys i un segon de
25 més com a pròrrroga d’aquesta mateixa concessió. Ara, el
ple municipal va aprovar la modificació del Reglament dels
Cementiris pel tal que l’ús dels nínxols es mantingui a la
mateixa família gairebé de per vida, tot i que la denominació
administrativa sigui diferent i s’organitzi en tres etapes: 25 anys
de primer tram de la concessió administrativa, 25 anys de

E

prórroga i 49 anys més de cessió “a precari”. Aquesta darrera
etapa és doncs la veritable novetat. Per allargar durant gairebé
un segle l’ús dels nínxols tan sols és necessari pagar els 21 euros
del corresponent tràmit de sol·licitud a l’Ajuntament en el
moment en que es passi de la concessió a la pròrroga. Per passar
de l’etapa de pròrroga a precari tan sols cal sol·licitar-ho
formalment: no s’ha de pagar res.
El govern va manifestar la voluntat de garantir a tothom que ho
sol·liciti l‘ús a precari dels nínxols en aquesta darrera etapa,
sempre i quan no es produeixin situacions extraordinàries
(trasllat del cementiri, la declaració de ruïna de sepultures,
13
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l'enderroc d'illes del cementiri…) i l’administració hagi de
rescatar la cessió donada a precari per motius de força major.
Segons el regidor de CiU Joaquim Fernández, però, caldria aclarir
quins són els futurs efectes econòmics que comportarà la mesura
per als usuaris, 'i evitar així malentesos'. Tot i això, la posició del
grup nacionalista no és d'oposició frontal a la nova mesura. Per la
seva banda, el portaveu del Partit Popular, Paulí Mojedano, va
anunciar que es presentarien al·legacions a alguns punts de la
modificació d'aquesta reglamentació de cementiris. Davant de
l'única petició concreta de CiU respecte als assumptes econòmics,
el regidor de Serveis Municipals, Francesc Melero, va explicar que
la intenció, com es reflecteix en la naturalesa de la mateixa
modificació, és que 'els condicionants econòmics no limitin la
vigència del reglament'. Tot i això, Melero va mostrar-se obert a
parlar més concretament sobre aquests temes que preocupen
l'oposició. A la fi, la modificació es va aprovar amb els vots del
tripartit (PSC-ERC-ICV) i l'abstenció de nacionalistes i populars.
El ple municipal, a més, va aprovar una altra modificació
relacionada amb els serveis funeraris de la ciutat. Es tracta de la
també aprovació inicial d'una modificació de l'ordenança
reguladora de la prestació dels serveis funeraris. Aquesta, assimila
l'activitat de forn crematori a la de cementiri. D'aquesta manera,
la futura instal·lació d'un crematori a la ciutat dependrà únicament
de l'Ajuntament, ja que com a activitat de competència municipal
s'haurà de realitzar en un equipament també municipal. El regidor
de Serveis Municipals, Francesc Melero, va comentar que aquesta
mesura es pren 'per reforçar la voluntat del govern municipal de
manifestar que el forn crematori s'ha de fer, en qualsevol cas, en
domini públic'. Aquesta modificació va ser aprovada pel govern
municipal, amb l'abstenció del PP i els vots en contra de CiU.
Joaquim Fernández, de CiU, va argumentar el vot contrari de la
federació nacionalista, en considerar que la maniobra del govern
'és fruit de l'oportunisme', després de denegar una sol·licitud de
llicència per a la instal·lació d'un forn crematori a les instal·lacions
del tanatori de la ciutat, propietat de l'empresa Cabré i Junqueras.
Fernández va insinuar falta de transparència en aquest assumpte:
'Si el govern té pensat fer modificacions s'hauria de començar per
compartir-ho amb els diferents partits polítics'. Davant de les
acusacions, Melero va apuntar que Cabré i Junqueras va esgotar
el període per interposar un recurs a la denegació de l'Ajuntament,
i va recordar que, a nivell polític, 'ara es torna a obrir un nou
període d'al·legacions'. Malgrat les argumentacions per part del
govern, el grup nacionalista continua sense veure-hi l'aigua clara
i, tot i demanar que s'obri un procés de debat, veu la batalla
perduda: 'Si s'ha d'acabar dient que la posició del govern és
aquesta, potser no caldria començar', va acabar sentenciant el
regidor Fernández.
Jordi Pujolar
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Acords de la sessió plenària
de l’1 de desembre de 2005
Mataró s’adhereix a una xarxa d’alcaldes
pel desarmament nuclear al 2020
Tots els grups municipals de l'Ajuntament de Mataró
van acordar, segons una resolució conjunta, adherir la
ciutat a la xarxa d'alcaldes per la pau, 'Mayors for
peace', que pretén assolir el desarmament nuclear l'any
2020. Segons aquest acord, Mataró haurà de conscienciar la ciutadania sobre l'amenaça de les armes nuclears, una política que ja es fa a més de 700 municipis
de 100 països d'arreu del món, impulsats pels alcaldes
d'Hiroshima i Nagasaki.

Continua el procés per ubicar el Corte
Inglés al carrer de Miquel Biada
La futura 'locomotora comercial' de Mataró continua
projectant-se al carrer Biada. L'aprovació provisional del
projecte de reurbanització de la ronda Barceló i l'illa
Fàbregas i de Caralt, que inclou la ubicació d'una gran
superfície comercial –es preveu que sigui El Corte Inglés–
al carrer Biada, va tenir el vots favorables del govern
(PSC-ERC-ICV) i de CiU. El PP, a qui li agrada més la
ronda Barceló per ubicar el futur centre comercial, s'hi va
abstenir.

L’Ajuntament farà un aparcament
de 82 places al costat del nou
poliesportiu de Cirera
De manera unànime, el ple també va fer l'aprovació de
l'avantprojecte per a la construcció d'un aparcament soterrat
per a 82 vehicles al carrer de Terrassa, en l’àmbit del futur
nou poliesportiu de Cirera. El projecte, que té un pressupost
aproximat d'1,1 milions d'euros, està previst ampliar-se i a la
coberta de l'aparcament s'hi projectarà un camp de futbol-7,
que completarà la nova zona esportiva.

L’Ajuntament s’adhereix a l’Observatori
Europeu de Ciutats i Pobles per a Tothom
Tots els grups municipals van consensuar una moció amb motiu
del Dia Europeu de la Discapacitat en la qual l’Ajuntament
s’adhereix a l’Observatori Europeu de Ciutats i Pobles per a
Tothom.
15
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La participació ciutadana,
motor
dels pressupostos
Un
compromís
ambmunicipals
la

mobilitat urbana
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Mataró guanyarà 1.520 noves places
d’aparcament en els propers dos anys

© VIC

L’Ajuntament preveu la posada en funcionament de 1.200 places
en aparcaments soterranis de diferents zones de la ciutat, la majoria per a
residents, a més de 150 places en superfície a Rocafonda i 170 més al Port

L’aparcament de Can Xammar, amb capactitat per a 313 vehicles, es va inaugurar l’any 2005

l Ple municipal de desembre va aprovar el projecte de
construcció d’un nou aparcament soterrat de 82 places, al
costat del nou pavelló poliesportiu de Cirera. Aquest és
l’última acció impulsada per l’Ajuntament de Mataró per
tal d’augmentar l’oferta d’aparcament a la ciutat, en consonància
amb un dels eixos bàsics del Pacte per a la Mobilitat de Mataró,
signat per grups polítics, associacions i entitats de la ciutat l’any
2001. La construcció d’aparcaments també queda reflectida al
Pla de Mobilitat Urbana, aprovat l’any 2005, que estableix els
objectius bàsics de l’Ajuntament. D’una banda, vetllar per assolir
una mobilitat sostenible, tot donant alternatives per a

E

l’estacionament del vehicle privat, alhora que es potencia el
trasnsport públic i s’inverteix en altres tipus de desplaçament urbà.
D’altra banda, la construcció d’aparcaments contribueix també a
aconseguir fer compatibles els diferents usos que se’n fa dels
carrers de la ciutat (veïns, comerciants, visitants...).
Transformat en xifres, aquest doble compromís està suposant la
construcció de 1.200 places en aparcaments soterranis i 320 places
en dos aparcaments en superfície entre 2006 i 2007. En aquest
sentit, l’any 2006 és especialment significatiu, ja que està previst
l’inici de les obres dels aparcaments del parc de Cerdanyola (262
17
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places), La Llàntia (72 places), ronda de Rafael Estrany de
Rocafonda (267 places), carrer de Carlemany (80 places), plaça
d’Occitània (224 places), Camí Ral-carrer de l’Hospital (61 places),
escola bressol Tabalet (35 places), carrer de Terrassa (82 places) i
els aparcaments en superfície a Rocafonda (150 places) i el Port
(170 places). A l’inici d’aquests treballs s’ha d’afegir la continuació
de les obres que ja estan en marxa per a la construcció dels
aparcaments del Cafè del Mar (43 places), escola bressol Cal Collut
(30 places) i de l’avinguda de Jaume Recoder (40 places). Totes
aquestes actuacions estan incloses al Pla d’Actuació Municipal.
L’empresa municipal GINTRA, que gestiona el servei públic
relatiu a la mobilitat urbana, s’encarrega de promoure, construir,
edificar i condicionar es espais per destinar-los a l’estacionament
de vehicles i realitza la seva explotació directa o indirecta. En el
cas dels aparcaments esmentats, cal assenyalar que les obres al
Cafè del Mar, Camí Ral-carrer de l’Hospital i avinguda Jaume
Recoder es fan en conveni amb promotors privats, mentre que una
altra empresa municipal, PUMSA, promociona l’aparcament al
carrer de Carlemany. La inversió de recursos públics en aquests
treballs és molt important i permet que Mataró augmenti
progressivament la seva oferta de places d’aparcament. Així,
GINTRA va invertir 8,1 milions d’euros en els dos primers anys
de funcionament, i ha previst una inversió de 9,2 milions d’euros

només per als aparcaments del parc de Cerdanyola, la plaça
d’Occitània i la ronda de Rafael Estrany. La majoria dels
aparcaments de nova creació aniran destinats a residents en règim
de concessió, ja que en tractar-se de construccions sobre sòl públic,
no es pot plantejar la seva venda. A banda d’aquestes actuacions,
l’Ajuntament també té cura de prop de 34.000 metres quadrats dels
onze solars municipals que es destinen provisionalment a
aparcament, i permeten l’estacionament d’uns 1.500 vehicles. En
aquest sentit, i vetllant pel bon condicionament d’aquests espais, la
Junta de Govern va aprovar a finals de l’any passat el plec de
clàusules que regirà la contractació d’un servei de mantenirment
dels solars municipals que s’utilitzen per a aparcaments d’ús públic
per als pròxims dos anys.
La creació de places d’aparcament manté un creixement sostingut
des de mitjans dels 90, i avui en dia ja hi ha a Mataró 11 aparcaments
d’accés públic. Així, abans de l’any 1999 s’havien creat 1.319 places
d’aparcaments d’iniciativa pública o amb convenis amb inversors
privats, els més significatius dels quals van ser els de la plaça de
Santa Anna, la ronda de Rafael Estrany, la plaça de la Brisa, la plaça
de les Tereses o la plaça de l’Onze de Setembre. Posteriorment,
durant el mandat 1999-2003, es van enllestir 1.185 places d’aparcament en subsòl públic, a banda de la construcció del Centre Logístic.
19
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“La Medalla ens obliga a treballar
amb l’empenta de qui ens ha precedit”
El col·legi salesià Sant Antoni de Pàdua va rebre el passat 14 de desembre la
Medalla de la Ciutat per la tasca realitzada durant els seus 100 anys d’història.
Des de fa 3 anys, Joan Camps dirigeix el centre educatiu.

- Què representa rebre la Medalla de la Ciutat?
- “Rebre el reconeixement de la màxima institució de Mataró
omple de goig, perquè és una manera de dir-nos que s’ha treballat
bé. Però acceptar la medalla és per a nosaltres acceptar el repte
de treballar, en el centenari que ara comencem, amb la mateixa
constància, empenta i il·lusió que els que ens han precedit”.

© COMPAGINA

- L'aportació de Salesians a Mataró no es limita a l'àmbit
educatiu. En quins altres actua la institució?
- “La nostra institució té el col·legi, el Centre Juvenil de cap de
setmana, el Centre Obert, el Centre de Formació d’Adults,
l’associació d’Antics Alumnes, L’Associació de Pares i Mares
d’Alumnes, la confraria “La Verònica”, una comunitat cristiana
que celebra la seva fe cada setmana, El grup del Gegant “Ton”,
l’Associació de Maria Auxiliadora, les activitats extraescolars,
el Grup de cursets de cristiandat, l’Associació esportiva
Salesians Mataró i el grup de pregària i amistat”.

Nascut a Ciutadella (Menorca) el 24 d’abril de
1958, Joan Camps va treballar al Centre Juvenil
Martí-Codolar, al barri del Carmel de Barcelona
i va exercir set anys a Ciutadella com a professor
i animador de les activitats juvenils del col·legi
salesià. Durant sis anys, va ser rector de la
Parròquia de Sant Bernat de Claravall.
La trajectòria educativa de Camps l’ha portat
a dirigir, des de fa 3 anys, el col·legi Sant
Antoni de Pàdua de Mataró. Promogut per
Antoni Cuyàs i Maria de Sagarra, el centre es
va inaugurar el 24 d’abril de 1905 amb
l’objectiu original d’acollir i educar nens
desfavorits sota la cura de la Congregació
Salesiana. Cent anys després, és una institució
arrelada a la vida social i educativa de la ciutat.
20

- Per les seves aules deuen haver passat molts noms
coneguts...
- “Han passat molts alumnes, alguns d’ells força coneguts: Fabià
Estapé, Joan Majó, Antonio M. Javierre, Francesc Riu, Salvador
Puig Antich, Joan Pera, Joan Godayol, Gaspar Mora...”.
- I segur que 100 anys d'història donen per moltes
anècdotes. Algun record en especial?
- “Cada any, per la festa de Don Bosco, ens sorprèn el munt
d’antics alumnes que venen a saludar el professorat i a explicarnos com els va. És un dia molt bonic”.
- Com es presenta el futur, passat el centenari?
- “Els Salesians de Mataró volem ser casa que acull. Lloc de
referència d’ infants i joves perquè hagi estat per a ells lloc de
creixement personal, d’alegria, de convivència… Aquests són
els nostres desitjos, el futur que volem i pel qual treballem i
treballarem”.

mésmataró

CONVIU MATARÓ

Mataró fomenta la mobilitat
sostenible i segura
L’Ajuntament impulsa l’ús del transport
públic i extén el carril bici, per reduir
la utilització del vehicle privat
Mataró hi ha censats uns 68.000 vehicles. El Pla de
Mobilitat Urbana, que l’Ajuntament va aprovar l’any
passat i que serveix com a marc per a definir les
actuacions que cal dur a terme per potenciar la mobilitat sostenible
i segura, evidencia que cal reduir la utilització del vehicle privat.

A Mataró hi ha aproximadament 5 km de carril bici, i l’Ajuntament
preveu ampliar aquest circuit. Actualment comença a l’enllaç de la
riera d’Argentona amb el camí del Mig, per on continua fins a
l’Avinguda de Lluís Companys i enllaça amb el passeig Marítim.
El carril bici continua per les rondes de Joan d’Àustria i de Miguel
de Cervantes. També n’hi ha a les Hortes del Camí Ral i al Rengle.

© VIC

Mataró Bus disposa de 6 línies d’autobusos que cobreixen tota la
ciutat amb una freqüència de pas d’entre 15 i 20 minuts entre les
5.20 h i les 22.50 h. S’hi poden fer servir les tarjetes integrades
ATM, que permeten l’ús dels trens de rodalies, metro i tramvies de
Barcelona i autobusos interurbans. Pel que fa al servei de taxi,
l’Ajuntament té previstes subvecions per facilitar que s’adaptin 2
taxis a persones amb discapacitat, i fer aquest servei accessible per
a tothom. Aquest ajut complementarà els que està previst que donin
el Ministeri de Treball i Assumptes Socials i la Fundació ONCE.

1

2
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L’Ajuntament ha dut a terme diferents iniciatives per reduir els
riscos que comporta moure’s en cotxe. Així, per exemple, Mataró
va acollir una prova pilot del projecte PROSPER de la Unió
Europea per experimentar limitadors intel·ligents de velocitat del
vehicle. Després de realitzar la prova, 18 dels 20 conductors que
van provar els sistemes valorava la idea positivament. A més,
l’estudi va comprovar que un cop desinstal·lats els limitadors els
conductors no tornaven a assolir velocitats tan altes com abans.
Hi ha altres opcions per moure’s per la ciutat. Els itineraris a peu
s’han anat adaptant progressivament a les necessitats de les
persones amb discapacitat. A més, hi ha carrers de vianants i
zones verdes que fan més agradable anar a peu. L’Oficina Agenda
21 de Mataró indica que cada mataroní té una zona verda de, com
a mínim 1.500 m2, a menys de 400 m de casa seva.

3
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1. Mataró Bus disposa de 6 línies que cobreixen tota la ciutat.
2. L’Ajuntament preveu ampliar els 5 km actuals de carril bici.
3. Cada mataroní té una zona verda de, com a mínim 1.500 m2, a menys de
400 m de casa seva.
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“Sólala” inicia la nova temporada
de teatre i dansa al Monumental

© PMC

La programació inclou també “Ricard 3r”, “Paradís”, “La Cabra o Qui és
Sylvia?”, “Adreça desconeguda”, “Romeo i Julieta” i “Carnaval”. L’abonament
pels 7 espectacles representa una rebaixa del 40 % del preu.

Els actors Jordi Bosch i Ramon Madaula són els protagonistes d “Adreça desconeguda”, que es podrà veure el 21 d’abril.

E

l Patronat Municipal de Cultura aposta per la varietat
i qualitat de la programació per a la nova temporada
teatral, que s’inicia dissabte 14 de gener, amb “Sólala”.

A banda d’aquest espectacle, que és el muntage de la
companyia Pez en Raya que va guanyar el Premi al Millor
espectacle de sala a la Fira de Teatre de Tàrrega, la
programació d’espectacles al Teatre Monumental inclou
l’adaptació de l’obra de Shakespeare “Ricard 3r” de la
Companyia del Teatre Lliure, dirigida per Àlex Rigola.
L’obra està prevista pel dissabte 25 de febrer. Pel mes de
març, el divendres 10, hi haurà el muntatge musical
“Paradís” i l’espectacle més provocador del moment, “La
cabra o Qui és Sylvia?”, amb Josep M. Pou, com a director
i protagonista. Els actors Jordi Bosch i Ramon Madaula són

els protagonistes d’”Adreça desconeguda”, una obra basada
en un clàssic literari poc conegut. La dansa arribarà el
dissabte 6 de maig de la mà de la Companyia Metros i el
muntatge “Romeo & Julieta”, i tancarà la temporada estable
del Monumental “Carnaval”, el dissabte 20 de maig, obra
escrita per Jordi Galceran i dirigida per Sergi Belbel.
Durant el desembre es va iniciar una campanya
d’abonaments basada en la fidelització dels antics abonats i
en transmetre la idea de que l’abonament al teatre és un bon
regal per aquestes dates, ja que permet l’entrada a un total de
7 espectacles amb una reducció del 40% en el preu. La data
límit per abonar-se és el dimarts dia 10 de gener.
Més informació: www.cultura.mataro.org/teatre
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Trobar feina en una ciutat
d’economia potent: Mataró
n Pacte pel futur de la ciutat
“Em proposo impulsar un pacte pel desenvolupament
econòmic i social a Mataró” va dir l’Alcalde Joan
Antoni Baron al seu discurs d’investidura, fa un any i mig.
De moment, ja ens hem posat d’acord tots els grups
municipals i els agents econòmics i socials de Mataró.
L’Alcalde recorda sovint que Mataró es la ciutat de
Catalunya, després de Barcelona, que te més persones
treballant a la mateixa ciutat. Per sort som bastant lluny de
ser una ciutat dormitori i, mica en mica, l’economia de la
ciutat es diversifica després d’un passat brillant al gènere
de punt. Però l’Ajuntament ja pren mesures per fer de
Mataró una veritable capital comercial, per impulsar la
indústria tèxtil i per acollir empreses de base tecnològica
a Mataró.

U

L’Institut de Promoció Económica (IMPEM)
L’IMPEM, que és un organisme amb deu anys d’experiència
i un conjunt de professionals dedicats portar a la pràctica
les iniciatives de l’Ajuntament per tal d’impulsar l’economia
mataronina. Al llarg del 2006, entre d’altres, recolzarà totes
aquelles polítiques, tant de reciclatge com d’orientació
professional. “En aquest moment Mataró és una ciutat molt
dinàmica, que veu, a més, com s’incrementa l’ocupació i
com va reduint les xifres d’atur, descens que durant el segon
trimestre de l’any ha estat el major des de 1998. És una
molt bona dada que va en paral·lel amb les xifres d’Espanya
que, amb el Govern Zapatero, viuen un bon moment per a
l’economia i el treball”, segons Alicia Romero, presidenta
de l’IMPEM.
El TecnoCampus
“El TecnoCampus, un gran centre de creació i de treball
de tecnologia al nou polígon del Rengle, facilitarà als
emprenedors la creació d’empreses altament competitives,
i crearà un pol d’atracció per tal que altres empreses
tecnològiques decideixin instal·lar-se a Mataró”, ha dit la
regidora Pilar González, presidenta del TecnoCampus.

.
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Ramon Bassas i Segura
Portaveu del Grup Municipal Socialista
http://mataro.psc.es

De dalt a baix: Joan Antoni Baron, impulsor del Pacte per
al desenvolupament econòmic i social; així serà
TecnoCampus; Pilar González, presidenta de TecnoCampus
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Participació vs Comunicació

’any que acaba ha estat l’any de la posada en funcionament
del Consell de Ciutat i el de la confecció del primer
pressupost participatiu. De tot se n’ha d’aprendre, però per
ara, els resultats no són prou satisfactoris. Com en qualsevol
balanç, uns mateixos números es poden explicar de moltes
maneres diferents, però la veritat és que els resultats de la
participació ciutadana de cara a la confecció del pressupost pel
2006 no divergeixen gaire dels obtinguts en els processos anteriors,
quan es convocaven audiències temàtiques. Fins hi tot, hi ha un
important grau de frustració pel gran treball de voluntariat fet per
moltes persones i des de moltes entitats que no s’ha vist reflectides
en els documents finals. Caldrà esforçar-s’hi molt per millorar
aquests treballs si no volen acabar definitivament amb la
participació. Per altra banda, els participants han de sentir-se
motivats i han de saber que les seves aportacions seran tingudes
en compta de forma seriosa, en lloc de ser rebutjades a priori. En
els documents aprovats podem trobar moltes accions formulades
des dels Consells Sectorials i Territorials, però no hi ha ni una sola
inversió que s’hagi incorporat o prioritzat la seva realització pel
2006 a partir d’aquestes propostes. Moltes bones paraules, però
poques realitats. Han existit debats molt interessants en determinats
organismes autònoms, però el vint per cent dels consells sectorials
ni tan sols s’han reunit. Això només es pot entendre perquè hi ha
membres del govern municipal que no creuen en la participació
dels ciutadans i ciutadanes en el procés de definició de la ciutat.

L

Convergència i Unió es va presentar a les darreres eleccions
municipals amb el compromís que la participació ciutadana fos
una nova forma de viure i de treballar, substituint la cultura de
la queixa per la de participació. Prometíem dotar la ciutat dels

mecanismes necessaris per aconseguir-ho, i és per això que vam
col·laborar activament en la redacció dels reglaments dels
Consells Territorials i del Consell de Ciutat, anant més enllà del
que va fer el govern municipal i demanant que es tingués en
compte la veu dels que, havent participat del joc democràtic a les
eleccions municipals, no havien aconseguit representació en el
Consistori. Proposta no acceptada per la por a la discrepància i al
debat dels que estan en el poder. Però és impossible una
participació realment enriquidora si no hi ha una adequada i
correcta informació. És per això que comença a ser preocupant
tot el que envolta l’àmbit de la comunicació a l’Ajuntament.
Convergència i Unió ja proposava, en el seu programa electoral,
la creació d’un emissora local de ràdio i va donar suport,
inicialment, a la creació d’un butlletí municipal. Però aquestes
eines també cal fer-les amb la participació ciutadana i cal decidirse per unes o altres. Contràriament, el govern posarà en
funcionament una emissora sense comptar amb la Plataforma per
la Ràdio a Mataró i ho està fent coincidir tot: Butlletí Municipal,
Ràdio Municipal i millora del Web Municipal, al final d’un
mandat en que el partit majoritari ha de promocionar una nova
persona per encapçalar la seva candidatura al 2007. Per si fos
poc, encetem el debat de la TDT (Televisió Digital Terrestre), en
el que l’alcalde de la ciutat lidera un grup de poblacions per
assumir la gestió d’un dels dos canals públics que properament
tindrà la comarca i, alhora, inverteix en la Televisió Local ja
existent i que persegueix un del canals privats.
En definitiva, sempre ens trobaran al costat dels defensors de les
polítiques de participació ciutadana i de les que sorgeixin del
treball d’aquestes, però no compartirem una política de
propagandisme en lloc d’una correcte informació al ciutadà. No
podrem permetre que els diners públics siguin utilitzats per a la
promoció d’uns quants i alhora no es donin les eines als demés
per fer la feina que, com a representants públics, també els hi ha
estat encomanada. Encara que aquesta sigui de seguiment i
control de la gestió municipal. No prioritzarem mai un ventall de
mitjans de comunicació municipals i públics desproporcionat i
en un sol sentit, quan encara hi ha ciutadans que no tenen resoltes
determinades necessitats fonamentals i a la ciutat li falten
equipaments que, per a nosaltres, són bàsics.
Joaquim Fernández i Oller
Regidor del Grup Municipal de CiU
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Propósito para el nuevo año
Por nuestra gente mayor, necesitada de atención y de la
oportunidad de ser útil de alguna forma a la comunidad. Más
que hacer por los jóvenes que piden oportunidades de futuro.
Más por nuestros barrios tradicionales, que exigen una mayor
calidad de vida para no distanciarse de las nuevas zonas de
la ciudad.

stas fiestas tienen, inevitablemente, un aspecto nostálgico.
Solemos recordar los años más tiernos de nuestra infancia,
y guardamos todavia las escenas de la Navidad de
entonces. Las melodías de los villancicos en las calles, las
alegres luces, el enorme árbol navideño de aquella casa….La
mágica noche de fin de año, con los nuevos propósitos de
mejora para el futuro. ¡Y cuánto deseábamos llegar a casa la
noche de reyes esperando haber merecido los juguetes que
ansiosamente habiamos pedido en la carta! Eran tiempos de
ilusión y también de esperanza. Acariciábamos grandes sueños
entonces, y el futuro se alzaba para todos como un faro de
libertad y también de oportunidad.

E

A veces tengo la sensación de que deseábamos tanto ese futuro
que no supimos disfrutar del viaje, y que quizá ahora no
valoremos lo suficiente el presente que con gran sacrificio de
muchos se ha conquistado. Hemos de estar agradecidos por
el legado recibido, conscientes de que los sueños de nuestros
padres viven también en nuestros hijos. Y esta época de
nostalgia navideña es un buen momento para reafirmar nuestra
deuda con los que estuvieron antes, y con los que vinieron
también de otras partes de España o del mundo dejando todo
atrás para hacer grande esta ciudad. Estos son los valores y
compromisos que los ciudadanos y ciudadanas de Mataró
tenemos que asumir, y mantenerlos frente a cualquier circunstancia.
Veremos cómo nos ponemos a su altura, a la de los sueños de
los que nos precedieron, de tanta gente anónima que hizo
grande esta ciudad, y a la altura también de la promesa de las
futuras generaciones. Queda mucho por hacer. Por las trabajadoras
y trabajadores del textil que han perdido su puesto de trabajo.
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Quiero que se me entienda. No es labor sólo del gobierno
municipal resolver todo esto. Todos tenemos que trabajar duro
para lograrlo. Y los ciudadanos no esperan que el gobierno
municipal resuelva todos sus problemas. Pero también es
verdad que, en lo mas profundo de su corazón, piensan que
los que tenemos alguna responsabilidad pública debemos
cambiar nuestras prioridades y tener la capacidad de pensar
en grande. Saben que podemos hacer algo mejor. Y eso es lo
que nos piden. Por fortuna, ahora podemos decir y escribir
lo que pensamos, podemos participar en el proceso político
sin temor a nada y tenemos la posibilidad de cambiar un
gobierno cuando lo creamos conveniente. Pero la prosperidad
no está asegurada. Y para que nuestra ciudad pueda abrazar
el futuro con la convicción necesaria necesitamos otro ingrediente.
Necesitamos la creencia de que todos los ciudadanos y
ciudadanas de Mataró estamos conectados por un proyecto
común, necesitamos recuperar la fe en los sueños simples de
nuestra gente. Es esa creencia fundamental la que hará posible
que demos el salto hacia nuestro destino mas grande. La
creencia en que habrá dias mejores. En que podremos tomar
las decisiones correctas y encarar los retos que se nos presentan.
En nombre de Mataró, esa es la tarea que nos espera, y en la
que el PPC pondrá todo el esfuerzo.

Paulí Mojedano Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC
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PAM i pressupost 2006.
Un gir a l’esquerra
polítics, socials i culturals de la ciutat, reforçant, com a
conseqüència, el valor de la corresponsabilitat de tots i
totes en els afers públics.
I és que el 2005 és l’any en què es comencen a veure els
primers resultats de la feina feta durant aquests dos primers
anys de mandat. Així, en poc temps veurem més escoles
bressol, més equipaments culturals, més habitatge de
protecció, més serveis sanitaris, més reformes urbanes i
eixos cívics de barri…

niciem el 2006 amb un nou pressupost que consolida
el gir cap a l’esquerra que nosaltres sempre hem
pregonat. Un gir que incrementa les partides que
afavoreixen la cohesió social i la sostenibilitat, en matèria,
sobre tot, de benestar social, cultura i educació. D’aquesta
forma és amb la nostra presència al govern que s’impulsa
un pressupost, fruit del nostre perfil d’esquerra nacional,
per fer front a totes aquelles polítiques que tenen com a
beneficiari principal les persones.

I

I en això estem.
· Pressió per continuar avançant per desplegar polítiques
d’esquerres al servei de les persones.
· Perseverança per impulsar i engegar una nova manera
de fer les coses, d’entendre la política, més asserenada,
més participada, més inclusiva i orientada a les persones.

I la feina no s’acaba aquí, al llarg del 2006 veurem com es
porten a terme moltes d’aquelles polítiques treballades i
impulsades per als diferents agents culturals i socials de la
ciutat i que han participat en els processos participatius per
a l’elaboració dels pressupostos i el pla d’actuació municipal
per aquest any que comença.
És doncs, important continuar treballant amb tots i totes
per l’impuls de més polítiques socials, més polítiques
transformadores que treballin a favor de la cohesió social
i de la sostenibilitat.
Igualment, destacar que el mésmataró està esdevenint un
bon mitjà per a comunicar i alhora per generar debat entorn
de les polítiques municipals que es volen impulsar, les que
s’estan portant a terme o per difondre els plens municipals
de l’Ajuntament. És doncs, un bon moment per a reconèixer
la feina feta i animar a continuar avançant per fer les coses
més fàcils, més transparents,… base de la participació i de
la corresponsabilitat en els afers públics.

· Presència per aportar, a més, un estil de fer política, lluny
de la bronca i de l’enfrontament gratuïts, una manera de
fer que parteix de la certesa que els ciutadans i les
ciutadanes han confiat amb nosaltres per treballar i no per
donar espectacle.
És en aquest context que els avenços fets en matèria de
participació només s’entenen amb la nostra presència al
govern de la ciutat. És doncs, un bon moment per
reivindicar que l’actitud d’ICV-EUiA a l’Ajuntament de
la ciutat permet afavorir el diàleg entre tots els agents

Jaume Graupera i Vilanova
Cap del Grup Municipal d’ICV-EUiA
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Harry Potter encara no ha après català
per poder viure en la nostra llengua les aventures de "Harry
Potter i el calze de foc", "Oliver Twist" o "Chicken Little".
Cal pensar actuacions dirigides a acostar el català al públic més
jove, que són els qui garantiran el futur de la nostra llengua. En
aquest objectiu, el cinema és –per la quantitat de públic que
reuneix- fonamental. Tan fonamental com ho va ser fa més de
vint anys el fet de tenir un canal de televisió en català. Ja és hora
que Harry Potter aprengui, com va fer al seu dia J.R. Ewing, el
català.
Maria Rosa Cuscó i Alberó
Regidora del Grup Municipal d’ERC

BREUS
a flama del Correllengua, que va passar per Mataró
aquesta darrera tardor, ha tornat a recordar-nos la
necessitat de mantenir viu el català, potenciar-ne l’ús
social i convertir-lo en la llengua d’acollida als nous catalans. Hi
ha àmbits, però, en què la presència del català no supera –en el
millor dels casos- la testimonialitat.

L

Un dels exemples més clars és el cinema: es poden comptar amb
els dits d’una mà les pel·lícules en català que es poden veure a
les sales de la nostra ciutat. La principal dificultat que ha
d’afrontar el cinema en català, a més de la poca producció que
es fa de cinema en la nostra llengua, és la reticència de les majors
nord-americanes (productores de la gran majoria de films que es
projecten als cinemes) a doblar al català les seves produccions.
Argumenten que en castellà ja les entén tothom, també a
Catalunya.
Des de fa anys, la Generalitat de Catalunya concedeix ajudes
per al doblatge, copiatge i la promoció de pel·lícules en català.
Tampoc així sembla que les grans empreses considerin rendible
doblar les pel·lícules al català. I, si se’n fan còpies, sempre se’n
fan menys que en castellà. Això provoca (a Mataró ho hem
viscut nombroses vegades) que els espectadors hagin de
desplaçar-se a una altra ciutat (Granollers, Barcelona, Girona)
per veure en català una pel·lícula que es projecta al costat de casa
(en castellà, evidentment).
L'exemple més clar l'hem pogut viure durant aquestes festes
nadalenques. Cap de les principals pel·lícules infantils es podia
veure en català als cinemes mataronins. Calia marxar de la ciutat
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Mataró rebutja la violència de gènere
El ple municipal va donar suport a una proposta impulsada per
ERC sobre al Dia Mundial contra la Violència envers les Dones
que va celebrar-se el passat 25 de novembre. La violència
masclista és una greu vulneració dels drets humans més
elementals que a Catalunya ha causat diverses morts durant el
2005. És per això que els grups municipals van acordar recolzar
les polítiques encaminades cap a la tolerància zero als
maltractaments. Des de la nostra ciutat i per aproximar-nos al
tema s’han fet xerrades, cineforums, conferències, una exposició
de pintura, i concentracions, qualsevol eina és bona per
concienciar i denunciar a la ciutadania sobre la violència que
massa sovint encara pateixen algunes dones. Aquests successos
tant violents ens han de fer obrir els ulls per seguir lluitant des
de tots els àmbits possibles. Des del nostre ajuntament vetllarem
per ampliar els serveis dirigits a la dona, i unificar-los mitjançant
el ja tant reivindicat Casal de la Dona.
ERC impulsa la retirada dels símbols franquistes
ERC va iniciar des del govern de la ciutat una campanya l’any
2003 de retirada de les plaques amb símbols franquistes dels
habitatges de protecció oficial. Entre 2003 i 2004 es van retirar
97 de les 140 que hi havia a la ciutat. En una decisió que va
rebre el suport de tots els grups municipals, l’ajuntament va rebre
una subvenció al Departament de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat per tal de retirar les plaques que queden. A canvi,
s’hi col·locarà l’emblema de la Generalitat.històrica. La proposta
també demanava al Govern de la Generalitat seguir treballant en
aquest sentit..
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INFORMACIÓ CIUTADANA

Adreces d’interès
ATENCIÓ CIUTADANA
* Preu trucada: des d’un fix 0,55 euros cada 3 minuts o fracció, més IVA. 807 117 010 si truqueu des d’un mòbil o des de fora de Mataró: 0,31 euros cada minut o fracció, més IVA.

· 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

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.

(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.org
· Per telèfon, trucant al número 010* (24 h)

C. de Francisco Herrera, 70. Tel. 93 758 21 31
- Institut Municipal d’Educació.
Bda. de Les Figueretes, 1. Tel. 93 758 23 31
- Tecnocampus Mataró. 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

SEGURETAT I ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

Tel. 93 757 44 04

- Urgències. Tel. 112
- Mossos d’Esquadra. Av. de Lluís Companys, 87. Tel. 088
- Policia Local. Pl. de Granollers, 11. Tel. 092
- Bombers. Pg. de Ramon Berenguer III, 42. Tel. 085
- Cos Nacional de Policia. Av. de la Gatassa, 15. Tel. 091
- Creu Roja Mataró. C. de l’Energia, 11
Tel. 93 741 02 25 – 93 741 02 50
- Hospital de Mataró. Ctra. de Cirera, 230
Tel. 93 741 77 00
- Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.

EMPRESES PÚBLIQUES MUNICIPALS
- 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

C. de Sant Pelegrí, 3. Tel. 93 741 91 60
- Agència d’Atenció a la Gent Gran i a les Persones

TRANSPORTS

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
EQUIPAMENTS CULTURALS
- Teatre Monumental. La Riera, 169
- Museu de Mataró. El Carreró, 17
- Can Palauet. C. d’en Palau, 32-34
- Espai F. C. Nou, 11
- Biblioteca Pública Pompeu Fabra. Pl. d’Occitània s/n

- CTSA – Mataró Bus. C. de Francesc Layret, 72. Tel. 010*
- RENFE. Pl. de Miquel Biada. Tel. 902 240 202
- Empresa Casas. C. de Remallaires, 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 Sant Jaoquim, 3. Tel. 93 757 96 18
- Jutjats de Mataró. Pl. Francisco Tomás y Valiente, 1
Tel. 93 741 73 24
- Port de Mataró. Pg. del Callao, s/n. Tel. 93 755 09 61

- Arxiu Municipal de Mataró. C. d’en Palau, 32

Sr. Jordi Puigderrajols. C. de Llauder, 2, baix. Tel. 93 758 24 99. defensor@ajmataro.es
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