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EDITORIAL

De cara al mar

A

ixí que arriba el bon temps, la nostra ciutat es gira
de cara al mar. Un mar i unes platges que tenim tot
l’any, però que a l’estiu gaudim plenament.

El treball de recuperació del front marítim fet durant els darrers
anys ha anat configurant una façana litoral de la ciutat de
primera categoria. La recuperació de les platges, la urbanització
del passeig Marítim, la construcció del Port, el sanejament de
les aigües, els nous accessos, han suposat que, després de
molts anys de viure d’esquena al mar, Mataró recuperi
plenament la seva condició de ciutat costanera.
I continuem treballant per millorar la façana marítima de la
ciutat. Més sorra a ponent del Port, millores en els sobreeixidors,
urbanització d’un nou tram del passeig Marítim, més
aparcament...
I un munt de nous projectes per potenciar, encara més, el
caràcter mediterrani de la ciutat. En pocs anys doblarem la
façana marítima urbana de la ciutat i guanyarem nous espais
per a l’oci de la ciutadania.
Quan comença una temporada d’estiu cal posar a punt moltes
coses: neteja de la sorra i de l’aigua, seguretat, socorristes,
dutxes, passeres, transport públic, instal·lacions esportives a
la sorra, guinguetes de gelats i entrepans. Tot plegat, un esforç
important dels diferents serveis municipals per convertir la
platja, el passeig Marítim i el Port en un gran espai per al
passeig, per al bany, per a l’esport, per a la cultura i per a la
festa. I un espai que volem sigui també motor econòmic de la
ciutat.
En definitiva, un gran espai per als ciutadans i ciutadanes.

Joan Antoni Baron i Espinar
Alcalde de Mataró
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L’Ajuntament reinverteix a la ciutat prop de
2,4 milions d’euros de romanent de tresoreria
resultat un romanent de tresoreria de 2.399.904,34 euros que
l’Ajuntament reinvertirà a la ciutat. Aquests recursos es distribuiran
en diferents actuacions, algunes de les quals ja estan contemplades
en el pressupost de 2006 i altres són noves. Així, es destinaran
1.410.383,20 euros a noves inversions que serviran per desenvolupar
un total de 32 actuacions, entre les quals destaquen la reurbanització
del carrer de Sant Antoni (380.000 euros); l'execució de millores
urbanes al Palau (158.000 euros); la instal·lació de pèrgoles al passeig
del Desviament (106.475 euros); la millora de sistemes de
comunicacions de l'Ajuntament (70.000 euros) o la inversió en
reformes estructurals a l'IES Miquel Biada (62.5000 euros).
El romanent també permet destinar a més d’una dotzena d’accions
del Pacte per al Desenvolupament Econòmica i Social (PDES)
600.000 euros, entre les quals hi ha el Pla de promoció de ciutat
(147.000 euros) amb la posada en funcionament de l’Oficina de
Turisme o el suport promocional al festival “Cruïlla de Cultures”;
el Pla de xoc del sector tèxtil (108.000 euros) que posarà en marxa
nous serveis integrals que permetran atendre a 30 empreses i a 180
persones; el Pla de xoc contra el fracàs escolar (71.000 euros) que
se centrarà en els alumnes de 1r i 2n d’ESO dels sis instituts públics
i les seves famílies o el projecte “La ciutat on es pot viure en
anglès” per promoure aquest idioma com a tercera llengua (25.000
euros). I finalment 389.521,14 euros aniran destinats a la
regularització de contractes i fer algunes accions del Programa
d’Actuació Municipal 2006.
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La liquidació del pressupost municipal de 2005 ha donat com a

La Fira d’atraccions s’instal·la al nou
Parc Central del 2 a l’11 de juny
Del 2 a l’11 de juny, la tradicional Fira d’atraccions estarà situada
al nou Parc Central, en un espai una mica més reduït que el de
l’any anterior a causa de l’ocupació parcial del Parc per part de
l'escola ubicada a l'esplanada de l'avinguda de Mossèn Jacint
Verdaguer. Enguany, la principal novetat és la implementació
d’un pla específic municipal d’emergència dissenyat pel Servei
de Protecció Civil per a la Fira d’atraccions. L’oferta firal també
disposa d’un espai gastronòmic en la zona de bars i la Fireta de
primavera. A la zona de bars, els dissabtes 3 i 10 de juny hi haurà
ball amb orquestra, i dimecres 7 de juny una cantada d’havaneres,
entre d’altres actuacions. Durant la Fira, el trànsit es tallarà
puntualment a l’avinguda del Corregiment, entre l’avinguda de
Mossèn Jacint Verdaguer i el Camí de la Geganta. Per facilitar
l’accés a la zona firal, l’empresa municipal de transport públic
Mataró Bus ofereix un servei gratuït d’autobús els dissabtes i
festius de 18 a 23 h. Aquest servei farà el mateix circuit que la
Línia 0.

1. El Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social preveu un Pla de xoc per als
treballadors i empreses del tèxtil.
2. L’Institut Municipal d’Educació posarà en marxa un pla per lluitar contra el
fracàs escolar.
3. Una de les atraccions per a infants que l’any passat va instal·lar-se al nou Parc
Central.
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Mataró obre l’Oficina de Turisme
a la planta baixa de l’Ajuntament

© IMPEM

Mataró compta, des del 16 de maig, amb una Oficina de Turisme
permanent, ubicada a la planta baixa de l’Ajuntament (La Riera, 48).
La creació d’aquest nou servei respon a la bona acollida de la prova
pilot duta a terme entre juliol i octubre de 2005. A més de la
informació turística, l’oficina també assumirà altres tasques, com ara
l’assessorament i assistència al visitant; un servei d’atenció a
intermediaris; ajuda a la dinamització del sector turístic local;
comercialització de l’oferta local; controls estadístics, activitats
d’investigació i documentació; proveir d’informació turística als
punts d’arribada i acollida de visitants de la ciutat, i als centres cívics,
Patronat Municipal de Cultura, Casal de Joves i altres departaments
o organismes municipals, a més d’actuar com a intermediaris entre
els agents turístics i el visitant i entre l’Administració i el sector.
L’horari i els dies d’atenció al públic són de dimarts a dissabte, de
10 a 13 h i de 17 a 19 h, i els diumenges d’estiu, de 10 a 13 h.
Aquesta oficina es complementarà durant la temporada d’estiu amb
dos punts d’informació més, a la platja i al centre comercial Mataró
Parc. Aquesta iniciativa forma part del Pla de promoció de ciutat.
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Cerdanyola compta amb un nou equipament cívic
on es trasllada l’associació de veïns
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El passat 27 de maig es va inaugurar el nou equipament cívic carrer
de València a Cerdanyola. El local té una superfície total de 264 m2
i un pati posterior de 40 m2, i compta amb sala de juntes, dues sales
polivalents i una sala de reunions. L'Ajuntament manté la titularitat
de l'equipament, però ha signat una llicència d'ús amb l'Associació
de Veïns de Cerdanyola per tal que aquesta entitat pugui tenir la seu i
programar activitats. L'equipament també estarà a disposició de les
necessitats d'espai tant del mateix Ajuntament com d'altres entitats i
associacions del territori. Els treballs de condicionament del local han
tingut un pressupost de 217.765,12 euros i per al mobiliari s’han
disposat 18.786,85 euros. L’equipament ha rebut una subvenció del
Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).

2

El Patronat Municipal d’Esports presenta
el Pla de millora d’instal·lacions de 2006
El Pla de millora de les instal·lacions esportives municipals 2006 del

3
1. L’Oficina de Turisme s’ha instal·lat de manera permanent a la planta baixa
de l’Ajuntament (La Riera, 48).
2. El nou equipament cívic de Cerdanyola està als números 92-96 del carrer de
València.
3. La Piscina Municipal serà objecte de diferents actuacions de millora durant el
2006.
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Patronat Municipal d'Esports durà a terme un total de 165 actuacions
(48 inversions de millora i 117 treballs de manteniment). Les accions
de millora tenen un pressupost global de 219.000 euros i inclouen
actuacions a la Piscina Municipal, una nova tanca al Camp de futbol
del Pla d'en Boet, noves cistelles de bàsquet i una nova caldera al Palau
Municipal Josep Mora i millores per als terrenys de joc de 10 camps
de futbol, el Poliesportiu Municipal de Cirera i l'Estadi d'Atletisme.
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S’inicien els treballs de renovació de clavegueram
i de reurbanització del carrer de Sant Antoni
carrer de Sant Antoni van començar a principis del passat mes de
maig. En primer lloc, la companyia municipal Aigües de Mataró
SA està renovant la xarxa de clavegueram amb la instal·lació d'un
col·lector de PVC d'1 metre de diàmetre i 370 metres de longitud, i
la substitució dels claveguerons en mal estat. I després, es du a terme
la reurbanització del carrer, que té com a objectiu principal millorar
l'accessibilitat dels vianants i del trànsit, i afectarà a una superfície
de 2.500 m2. Paral·lelament a aquesta reurbanització, també està
previst enderrocar els habitatges situats als números 58 i 60 del
carrer de Sant Antoni, que permetrà l'obertura i posterior
reurbanització del carrer de Damià Campeny. L'actuació s'emmarca
dins el Pla Integral del Centre-Eixample-Havana.
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Els treballs de renovació del clavegueram i la reurbanització del

Els pisos de lloguer de promoció pública del carrer
de Francisco Herrera allotjaran 13 nous llogaters
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sol·licituds al concurs per adjudicar de nou els 13 habitatges públics
de lloguer del carrer de Francisco Herrera, 82-84-88. Els habitatges,
que pertanyen a la societat municipal Prohabitatge Mataró SA,
estan ocupats en aquests moments pels primers adjudicataris que
van accedir a la promoció. Després de 5 anys, tal com estipula el
contracte amb l’objectiu d’oferir habitatges a un major número de
persones amb rendes baixes, s’han de tornar a ofertar. Les llistes
definitives d’admesos i exclosos es publicaran el 29 de maig a les
oficines de Prohabitatge, a les oficines d’atenció ciutadana, als
centres cívics i al web de l’Ajuntament (www.mataro.cat). El
sorteig davant de notari estava previst per al dia 31 de maig, a les
19.30h, a la Sala d’Actes de l’IES Miquel Biada (Avinguda de
Puig i Cadafalch, 89-99). En el moment de tancar aquesta edició
encara no s’havia publicat la llista d’admesos i exclosos.
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El passat 21 d’abril va finalitzar el termini per presentar les

Els estudis de Mataró Ràdio, situats al Centre Cívic
Pla d’en Boet, comencen a prendre forma
A començaments de maig es van iniciar les obres d’adequació
d’espais i instal·lació d’equipaments tècnics necessaris per posar
en marxa l'emissora de ràdio municipal, Mataró Ràdio. Els estudis
de l'emissora es situaran al primer pis del Centre Cívic Pla d'en
Boet (carrer de Juan Sebastián Elcano, 6). El pressupost total dels
treballs és de 204.430 euros. Així mateix, la Direcció General de
Serveis i Mitjans de Difusió de la Generalitat de Catalunya ha
assignat provisionalment el 89,3 de la FM a l'emissora municipal,
que neix com un servei públic, obert als ciutadans i a la participació
de les entitats. Mataró Ràdio emetrà les 24 hores del dia.

1. Una excavadora forada el carrer de Sant Antoni per col·locar el nou tub de
clavegueram.
2. Els 13 pisos de lloguer de promoció pública estan situats al carrer de Francisco
Herrera 82-84-88.
3. Les obres dels estudis de l’emissora municipal van començar al maig.
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L’Escola Universitària Politècnica de Mataró i
l’Escola Universitària del Maresme s’integraran
a l’espai físic de TecnoCampusMataró
L’Ajuntament de Mataró, el Consell Comarcal
del Maresme, l'Escola Universitària Politècnica
de Mataró (EUPMt) i l'Escola Universitària del
Maresme (EUM) han signat un conveni que
estableix les condicions i actuacions necessàries
per a la integració dels dos centres universitaris
que funcionen a la ciutat dins el projecte de l'espai
físic del TecnoCampusMataró al polígon del
Rengle, que acollirà també la incubadora
d'empreses, les activitats de recerca,
desenvolupament i investigació, i empreses
intensives en coneixement. La integració de les
dues escoles universitàries comporta la
incorporació del Consell Comarcal del Maresme,
l'Escola Universitària del Maresme i, si s'escau,
de la Universitat Pompeu Fabra, com a nous
membres del Patronat de la Fundació
TecnoCampus. El conveni de cooperació
estableix també la constitució d'una comissió
tècnica formada per les dues universitats, que
abans de finalitzar el mes de juny haurà de
presentar un pla d'actuació comú que estableixi
les bases per a la integració de les escoles a l'espai
del TecnoCampusMataró.

Comencen les obres de substitució de la coberta
del convent del carrer de Sant Josep
El Servei d'Obres de l'Ajuntament ha iniciat les
obres de substitució parcial de la coberta del
convent situat al carrer de Sant Josep, 9. Aquest
és un edifici construït als segles XVI i XVII i
catalogat pel Pla Especial del Patrimoni
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Arquitectònic. Amb aquests treballs, que duraran
uns sis mesos, les zones sud i oest del convent se
substituiran sense alterar el seu aspecte exterior.
El cost previst de les obres és de 167.313 euros.
L'edifici és de titularitat municipal i actualment
està destinat a la residència de les Missioneres de
la Immaculada Concepció.

La Policia Local pot retirar vehicles mal
estacionats o abandonats al Mataró Parc,
al Port de Mataró o als aparcaments
L'Ajuntament ha signat tres convenis, amb el
Gremi de garatges de Barcelona i província, el
centre comercial Mataró Parc i el Consorci Port
de Mataró, per a la retirada de vehicles i en
matèria de disciplina viària. Les tres entitats no
comptaven amb els instruments per poder retirar
vehicles o solucionar la problemàtica dels cotxes
mal estacionats i havien d'iniciar procediments
judicials per als cotxes abandonats que resultaven
molt llargs. Així, amb la signatura d'aquests
protocols s'ha simplificat molt aquest procediment
i, conseqüentment, es millora pel que fa a places
d'aparcament (per la retirada dels vehicles
abandonats), s'eliminen factors de perillositat
(vidres i peces trencades dels vehicles abandonats,
possibilitat de foc...) i també en facilita l'actuació
en casos d'emergència. Els nous acords
estableixen que, a partir d’ara, la Policia Local
podrà retirar dels estacionaments públics d'ús
comú titularitat del centre comercial Mataró Parc
i del Port de Mataró aquells vehicles estacionats
de manera que no compleixin la normativa viària.
Així mateix, l'Ajuntament podrà retirar els
vehicles que es trobin en situació d'abandonament
en qualsevol dels aparcaments afiliats al Gremi

de garatges de Barcelona i província (a Mataró
hi ha 18 aparcaments associats) o en
l'estacionament públic del centre comercial
Mataró Parc i del Port de Mataró. A més, el
personal de vigilància de les entitats signants dels
convenis poden formular denúncies per fets que
puguin constituir infraccions segons la Llei de
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària o dels seus reglaments. Mataró és la
segona ciutat que disposa d'acords d'aquesta
mena, després de Barcelona.

Les dones entre 45 i 64 anys amb estudis
elementals tenen menys formació en noves
tecnologies
Els resultats de les Estadístiques de la Societat
de la Informació 2005 impulsades pel Servei
d’Estudis i Planificació de l’Ajuntament i el
TecnoCampusMataró destaquen que les persones
amb menor formació en matèria de noves
tecnologies a Mataró són les dones (66,2%),
entre 45 i 64 anys (49,8%) amb estudis
elementals o primaris (60,5%) i pensionista
(44,3%). Les dades de l’estudi confirmen que un
67,1% de les llars de Mataró disposen d’alguna
mena d’ordinador, que el 58,7% tenen connexió
a internet i que en el 82,4% de les cases algun
dels seus membres té telèfon mòbil. En dos anys,
la tinença d’ordinador s’ha incrementat en 8,9
punts, la connexió a internet en 15,7 i la de mòbil
en 6 punts. Quant a les empreses, l’ús de
l’ordinador s’ha generalitzat (82,9%) i dues
terceres parts disposa de connexió a internet que
és de banda ampla majoritàriament. El sector de
la construcció seguit de la indústria són els que
més usen la xarxa.
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Mataró ofereix unes 2.000 places
de casals d’estiu subvencionats

© MARGA CRUZ

L’oferta disponible cobreix les necessitats de les famílies amb infants d’entre
3 i 16 anys que volen anar als casals d’estiu. L’Ajuntament dóna suport a les
associacions de mares i pares i entitats de lleure que els organitzen.

Els casals d’estiu s’organitzen al voltant d’un centre d’interès que cada entitat treballa amb un grup de monitors titulats

ls casals són una activitat d’educació en el lleure que es
realitza en època de vacances escolars i que a Mataró es
desenvolupen gràcies a l’esforç d’entitats, les Associacions
de Pares i Mares d’Alumnes (AMPA) i dels centres escolars i
equipaments públics on es fan. Responen a una demanda social
que permet fer compatibles els horaris laborals de les famílies amb
la necessària atenció i dedicació als seus fills i filles. En definitiva,
els casals són un lloc de lleure i d’aprenentatge per als nens i nenes.

E

L’Ajuntament els subvenciona enguany amb 107.232,62 euros, que
faran possible una oferta de 1.890 places per al període de juny i
juliol i 200 per al de finals d’agost i setembre. Una característica
d’aquests casals és que es poden contractar per setmanes i està
regularitzat que el cost mensual no excedeix de 113 euros al mes.
En aquest preu estan incloses totes les activitats del programa que
fa cada centre com les sortides, excursions o acampades.

Els organitzadors dels casals trien una temàtica entorn a la qual
giraran els tallers i totes les activitats que estan dirigides pel següent
equip: un director del lleure i un grup de monitors titulats. Per
exemple, el centre d’interès que enguany ha triat l’escola Camí del
Mig és el circ.
Per últim, l’esplai Rabadà organitza al juliol un casal específic per
a 35 persones amb disminució psíquica que compta amb un equip
d’uns 25 monitors.
Cursets a la Piscina Municipal
A més dels casals, les entitats i AMPA també organitzen enguany
2 colònies i, per la seva part, el Patronat Municipal d’Esports
ofereix cursets infantils de natació a la Piscina Municipal per a
infants de 3 a 12 anys, entre el 26 de juny al 21 de juliol. El preu
9
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de cada curset és de 53,30 euros i, per primera vegada, l’obtenció
d’una plaça als cursets es fa per sorteig el 9 de juny.
Tota l’oferta de casals d’estiu
DEL 26 DE JUNY AL 21 DE JULIOL
CEIP J. Manuel Peramàs
Organitzat per l’AMPA del CEIP J. Manuel Peramàs. 80 places de
P3 a sisè de primària. Servei de permanències i menjador.
CEIP Àngela Bransuela
Organitzat per l’AMPA del CEIP Àngela Bransuela i el Col·lectiu
de Monitors. 96 places de 3 a 9 anys. Servei de permanències amb
un mínim de 10 infants.
CEIP La Llàntia
Organitzat per l’AMPA del CEIP La Llàntia. 50 places de P3 a sisè
de primària. Servei de menjador.

CEIP Angeleta Ferrer
Aquest casal, organitzat per l’AMPA CEIP Angeleta Ferrer, es farà
a l’escola Torre Llauder. 70 places de P3 a sisè de primària. Servei
d’acollida i menjador.
CEIP Anxaneta
Organitzat per l’AMPA CEIP Anxaneta. Dos torns de 225 places
de 3 a 12 anys. Servei de permanències i menjador.
CEIP Germanes Bertomeu
Organitzat per l’AMPA Germanes Bertomeu i la Comissió del
lleure de la comunitat d’aprenentatge. 100 places de 3 a 12 anys.
Servei de menjador.
CEIP Josep Montserrat
Organitzat per l’AMPA CEIP Josep Montserrat. 100 places de 3 a
12 anys. Servei d’acollida de 8.30 a 9.30 h.

CEIP Menéndez y Pelayo
Organitzat per l’AMPA CEIP Menéndez y Pelayo. 50 places de P3
a 12 anys. Servei de menjador.

CEIP Torre Llauder
Organitzat per l’AMPA CEIP Torre Llauder. Ofereix 50 places de
3 a 12 anys amb servei de menjador i permanències segons
demanda.

CEIP Tomàs Viñas
Organitzat per l’AMPA CEIP Tomàs Viñas. 100 places de P3 a sisè
de primària. Servei de permanències.

CEIP Rocafonda
Organitzat per l’AMPA CEIP Rocafonda. 180 places de P3 a 12
anys. Servei de menjador.
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Els infants fan tallers i activitats de tota mena

CEIP Camí del Mig
Organitzat per l’AMPA CEIP Camí del Mig. 225 places de P3 a
12 anys. Servei de permanències.
CEIP Vista Alegre
Organitzat per AJGE La Tribu, AV Cirera, AV Molins-Torner-1r
de Maig, AMPA CEIP Vista Alegre, AMPA IES Thos i Codina i
AMPA CEIP Cirera. 60 places de P3 a 12 anys.
IES Alexandre Satorras
Organitzat per l’Agrupament Escolta Arrels i es farà a l’antiga
escola Joanot Martorell. 100 places de P3 a sisè de primària. Servei
d’acollida i menjador.
Centre Jove Sant Jordi - Olla de Grills
Organitzat pel Centre Jove Sant Jordi - Olla de Grills. 60 places de
P5 a 4t d’ESO als locals parroquials de Sant Josep. Servei de
permanències i menjador.
Salesians Sant Jordi
Organitzat pels Salesians Sant Jordi. 100 places de 1r de primària a
4t d’ESO. Servei de permanències al migdia i al vespre.

de Maig, AMPA CEIP Vista Alegre, AMPA IES Thos i Codina i
AMPA CEIP Cirera. 120 places de P3 a 12 anys.
DEL 28 D’AGOST AL 8 DE SETEMBRE
Centre Cívic Molins
Organitzat per AJGE La Tribu, AV Cirera, AV Molins-Torner-1er
de Maig, AMPAs CEIP Vista Alegre, IES Thos i Codina i CEIP
Cirera. 50 places de P3 a 12 anys.
CEIP Anxaneta
Organitzat per l’AMPA CEIP Anxaneta. 40 places de 3 a 12 anys
amb servei de menjador.
Centre Jove Sant Jordi - Olla de Grills
Organitzat pel Centre Jove Sant Jordi - Olla de Grills. 30 places de
P5 a 4t d’ESO als locals parroquials de Sant Josep amb servei de
permanències i menjador.
DEL 4 AL 8 DE SETEMBRE
CEIP Camí del Mig
Organitzat per l’AMPA CEIP Camí del Mig. 80 places de P3 a 12
anys. Servei de permanències al migdia.

Espai Jove Estiu
Organitzat per AJGE La Tribu, AV Cirera, AV Molins-Torner-1r
de Maig, AMPA CEIP Vista Alegre, AMPA IES Thos i Codina i
AMPA CEIP Cirera. 30 places de 1r a 4t d’ESO. Es fa al Centre
Cívic Molins.

Les colònies

DEL 27 DE JUNY AL 22 JULIOL
CEIP Cirera
Organitzat per AJGE La Tribu, AV Cirera, AV Molins-Torner-1er

Les Espinedes, Borredà (Berguedà)
Organitzat per l’Esplai Garbí. Del 15 al 24 de juliol. Per a infants
nascuts entre 1989 i 2001. 40 places. 120 euros.

Campdevànol (Ripollès)
Colònies de l’AIJ Pampalluga. Del 30 de juliol al 8 d’agost. Per a
infants nascuts entre 1990 i 2002. 60 places. 190 euros.
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L'obertura de festius crea una crisi
entre el Govern i la Unió de Botiguers

Membres de la Unió de Botiguers, amb cartells, en el decurs de la seva protesta al Ple de maig

a decisió de permetre que el proper 5 de juny, el dilluns
de la Fira, sigui un dels festius autoritzats per a l'obertura
del comerç a Mataró ha enfurismat els botiguers. Per
fer evident el malestar, la Unió de Botiguers va mobilitzar
una trentena d'associats i va dur la protesta al Ple. Va prendre
la paraula el president de l'associació, Salvador Floriach, i va
explicar que la mesura, «presa a consciència pel rebuig de la
totalitat dels representants del sector comercial», xoca
frontalment amb el model de comerç ciutadà que impulsen i
que aposta perquè els treballadors puguin compatibilitzar la
seva vida laboral i familiar. Si bé els grups de l'oposició, CiU
i el PP, van aprofitar per alinear-se al costat de les queixes dels
botiguers, la presidenta de l'Institut Municipal de Promoció
Econòmica (IMPEM), Alícia Romero (PSC), va trobar en una
altra entitat comercial el principal aliat. El president de
l'Associació de Comerciants i Professionals del Nou Centre
de Mataró, Jordi Llargués, a més de considerar l'obertura del

L

5 de juny com una oportunitat «per al qui vulgui aprofitar-la»,
va subratllar que ningú està obligat a obrir i que només ho fa
qui vol.
Alícia Romero va recordar que la llei d'horaris comercials
estableix fins a vuit diumenges a l'any en què es permet que les
botigues puguin obrir i que els ajuntaments tenen competències
per canviar dos d'aquests festius. Així, s'ha substituït el 20 d'agost
pel 5 de juny. Una decisió que, segons va defensar contundentment
Romero, s'emmarca dins del pla de promoció turística de la ciutat,
i que vol donar als visitants atrets per la Fira d'atraccions una oferta
complementària. «Es tracta de fer una prova i de valorar després
si ha estat encertada o no», va afegir Romero. El regidor de CiU,
Josep Lluís Martí, va lamentar que el conflicte que s'ha obert amb
els comerciants hagi «trencat el clima de diàleg i confiança», que
fins ara es mantenia. El popular Paulí Mojedano també va carregar
contra el que considera una falta de sensibilitat cap al col·lectiu.
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Sigui per la bona gestió, com assegura el Govern municipal, o
per l'afany recaptatori, com va denunciar el PP, el pressupost de
l'any passat s'ha liquidat amb un romanent de tresoreria positiu i
ara l'Ajuntament s'ha trobat amb gairebé 2,4 milions de més, amb
què inicialment no comptava. La partida més gran, que supera
1,4 milions d'euros, se l'enduen 32 noves actuacions, entre les
quals destaquen la reurbanització del carrer de Sant Antoni,
l'execució de millores urbanes al barri del Palau o la instal·lació
de pèrgoles al passeig del Desviament. Però la més significativa
és la de 600.000 euros que es dedicaran a posar en marxa les
primeres actuacions del celebrat Pacte per al Desenvolupament
Econòmic i Social de Mataró. S'activa el Pla de Promoció
turística de la ciutat, amb l'obertura d'una Oficina de Turisme als
baixos de l'Ajuntament que obrirà tot l'any i de dues subseus, una
a la platja i una altra al centre comercial Mataró Parc, i es reforça
el festival Cruïlla de Cultures i la Festa Major de Les Santes. Però
també s'engega una nova cartera de serveis que serveixin per
reflotar el sector tèxtil a la ciutat. Una de les mesures destacades
serà l'obertura d'una convocatòria per subvencionar amb 600
euros aquelles empreses que contractin de manera indefinida
desocupats del tèxtil. Finalment l'àmbit educatiu també sortirà
reforçat amb un Pla de xoc contra el fracàs escolar, que està
previst que comenci a aplicar-se a partir del curs que ve i que se
centrarà en els alumnes de primer i segon d'ESO dels sis instituts
públics i les seves famílies.
Els propietaris de les singulars cases del passeig del Callao, tot i
que no van prendre la paraula, sí que van fer acte de presència al
Ple, ja que els dos grups de l'oposició s'han fet ressò del temor
que tenen de què se’ls hi pugui expropiar una part dels patis per
poder ampliar el vial que travessa el passeig Marítim. Al marge
del debat que el convergent Antoni Valls i el socialista Arcadi
Vilert van fer sobre si l'espai que ocupen les cases forma part o
no de la zona marítimo-terrestre i que, per tant, són de domini
públic de l'Estat i on es prohibeix construir habitatges, el regidor
d'Urbanisme va assegurar que el futur d'aquestes construccions
protegides, que daten del segle XIX, està pendent de la redacció
del projecte de reurbanització del tram del passeig Marítim que
va del Centre Natació Mataró a la riera de Sant Simó. «Les cases
estaven afectades des del 1977 i en qualsevol moment es podien
expropiar i enderrocar, però fins a l'any 1996, a través del nou Pla
urbanístic de la ciutat, no es van desafectar, i es van salvar», va
assegurar Vilert. El cap del grup municipal de CiU, Joaquim
Esperalba, va assenyalar que el debat no s'hauria produït si el
Govern de Mataró no hagués fet tot el possible «per defensar uns
drets històrics». Malgrat això, els veïns van sortir igual que van
entrar perquè ningú es va atrevir a sentenciar que els patis no es
tocaran.
Lluís Martínez
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Acords de la sessió plenària
del 4 de maig de 2006
El Pla d'en Boet tindrà 94 pisos públics
El Ple va aprovar el pla de millora urbana del solar de Pla d'en
Boet on l'Institut Català del Sòl (Incasol) de la Generalitat de
Catalunya té previst constrir 94 habitatges de protecció pública.
El projecte té en compte la construcció de dos edificis, que estaran
situats al costat de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. L'Incasol
iniciarà el procés de licitació de les obres aquest any i l'obra té un
pressupost de 5,3 milions d'euros. El regidor de CiU, Antoni Valls,
va criticar «l'escassa superfície que tindran els habitatges que es
construiran», perquè no superaran els 40 metres quadrats.

Els marxants critiquen la nova ordenança
El Govern municipal va aprovar en solitari la nova Ordenança
municipal reguladora dels mercats de marxants. Tot i que la
normativa ha incorporat part de les propostes presentades per les
associacions del col·lectiu, el president de l’Associació de
Marxants, Antoni López, va lamentar que s'hagin desestimat les
qüestions fonamentals per millorar les condicions dels mercats.
En concret va parlar de la necessitat d'allargar les llicències, que
actualment són anuals, i de la possibilitat de renovar-les
automàticament. La presidenta de l'IMPEM, Alícia Romero, va
explicar que la demanda de l'entitat és «jurídicament impossible»,
però va destacar que amb la nova ordenança s'agiliten els tràmits.
Malgrat tot Romero va assenyalar el pas endavant que suposa el
nou text perquè recull més drets per als venedors.

Mataró oferirà més ajudes al lloguer
Per unanimitat es va aprovar una proposta de resolució, que
inicialment va presentar CiU, per fomentar la captació de
propietaris que vulguin cedir la gestió del contracte de lloguer del
seu pis a través de la Borsa de Lloguer Jove i la Xarxa de Mediació
per al Lloguer Social. A canvi, l'Ajuntament farà bonificacions
d'alguns impostos que s'aplicaran sobre els habitatges cedits.

Sis milions d'euros per al
TecnoCampusMataró
Tots els grups van aprovar el préstec de prop de 6 milions d'euros
que l'Ajuntament farà a través de l'Estat per finançar el projecte
del TecnoCampusMataró. L'alcalde, Joan Antoni Baron, va
explicar que els diners es tornaran sense interessos en un termini
de 15 anys. A més, les condicions econòmiques preveuen fins a
tres anys de carència.
15
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Més de 3 km de platges per gaudir
Mataró es torna cap al mar. L’Ajuntament té ja tots els serveis a punt perquè
ciutadans i visitants aprofitin la temporada de bany. Transport públic per arribar
al front de mar i un punt d’informació turística, més aparcaments i una nova
zona per passejar a l’entorn del port, un pla de neteja i seguretat específic i
l’horari de socorrisme més extens de la comarca. En total, una trentena de
persones treballen aquest estiu a la platja perquè tot estigui en condicions.
l 4 de juny s’inaugura el passeig Marítim del port, que relliga
amb dues rotondes noves l’avinguda del Port i el passeig
Marítim estrenat ara fa 2 anys. Les obres converteixen
l’espai en un passeig arbrat per als vianants i ordenen l’antic
aparcament que hi havia sense urbanitzar, de manera que es creen
170 places d’aparcament lliure en superfície i unes 300 places
més d’accés restringit. El Consorci del Port, format per la Generalitat
i l’Ajuntament, ha invertit 2.432.324 euros.

E

Aquesta inversió no és l’única que s’ha materialitzat enguany
a la zona costanera: la Direcció General de Ports i Transports
de la Generalitat va finalitzar a començament de maig el
transvasament de sorres per reomplir les platges de ponent del
Port, minvades en els últims anys per l’efecte barrera de les
instal·lacions portuàries en el règim natural de sedimentació
16

de sorres i també a causa de les llevantades. No s’ha realitzat
una regeneració de platges, sinó un dragatge del fons marí
de la zona de llevant cap a ponent, que en total ha transportat
40.000 m3 de sorra.
L’empresa Aigües de Mataró, per la seva banda, amb l’objectiu
de millorar l’impacte ambiental dels efectes de la pluja a la
platja, ha perllongat el sobreeixidor d’aigua pluvial situat a
la platja del Varador. Amb aquesta mesura ja no es produirà
l’embassament d’aigua a la sorra que era habitual quan plovia.
La perllongació no és visible donat que al damunt s’hi ha
instal·lat una duna de sorra que minimitza l’impacte visual.
Al marge d’aquestes tres millores excepcionals de cara a la
temporada de bany, l’Ajuntament ha engegat enguany abans
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les accions de neteja, instal·lació de serveis, socorrisme i seguretat
a les 4 platges. De fet, el Ple va aprovar al febrer el Pla d’usos
corresponent, que estableix quines han de ser les dotacions i
efectius que s’hi destinaran a aquests 4 quilòmetres d’espais
d’oci costaner entre els mesos de maig i octubre. Mataró té en
total 6.552 m de costa i d’aquests la meitat aproximadament són
ja platges habilitades per al bany: la platja de Sant Simó, la platja
del Callao, la platja del Varador i la platja de Ponent. A la platja
de Pequín no està permès el bany perquè és una zona d’entrada
i sortida d’embarcacions de pesca i la popularment anomenada
platja del Fortí tampoc perquè no està vigilada.

Neteja i qualitat de l’aigua i les sorres
El dispositiu de neteja de l’Ajuntament es desenvolupa entre l’1
de maig i el 30 de setembre, però concretament de l’1 de juny a
l’11 de setembre és quan es realitza de manera intensiva: el Servei
de Manteniment dedica cada dia 4 operaris, una màquina per
netejar les sorres i una embarcació per recollir els residus flotants.
Entre les 3 i les 4 de la matinada comença a treballar la màquina
a la platja i, a partir de les 6.30 h es fa la neteja manual. Les
platges de Pequín i de Ponent només poden ser netejades
manualment perquè no és possible l’accés de la màquina. A més,
en aquestes dates es reforça la neteja del passeig Marítim i dels
aparcaments. Al maig i setembre, la màquina només treballa
divendres i dissabte, i la resta de dies, la neteja es fa manualment.
L’Agència Catalana de l’Aigua té un programa setmanal de
vigilància de les platges de Sant Simó, Callao i Varador entre l’1

de juny i el 23 de setembre. Periòdicament s’analitzen la qualitat
sanitària i d’aspecte de l’aigua de bany, de la sorra i l’estat dels
accessos. Per la seva part, l’Ajuntament fa analítiques
complementàries de l’aigua i la sorra en el marc del pla de
seguiment de l’Agenda 21 amb el suport de la Diputació.

Socorrisme
Entre el 3 de juny i l’11 de setembre, la Creu Roja té cada dia
entre 18 i 22 persones destinades al servei de vigilància i
salvament. L’horari d’aquest servei és el més extens que es
realitza a totes les platges de la comarca, ja que va de 10 a 19
h tots els dies de la setmana durant els mesos de juliol i agost
i els caps de setmana de juny i setembre. Creu Roja disposa
d’una completa infraestructura fixa: un lloc de socors permanent
a les cases del Callao, dos mòduls de cures i vigilàncies al
costat de l’espigó del Port i un mòdul d’intervenció immediata
a Sant Simó. Complementàriament hi ha dues torres
d’observació i quatre cadires de vigilància. A l’equip s’hi
afegeixen tres embarcacions d’emergència i elements de
senyalització específics: com les banderes sobre l’estat de la
mar (per informar-se es pot trucar al 010) o el balisament de
les platges de Sant Simó, del Callao i del Varador.

Gelats i entrepans
A més del bany, els usuaris de la platja també poden gaudir
del bon temps menjant un gelat o fent un aperitiu. El Servei
de Llicències d’Activitats ha concedit per a aquesta temporada
12 llicències: 6 per a entrepans i begudes, 5 per a gelats i una
17
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terrassa de bar. Els mòduls on hi estan ubicats són homologats,
d’acer i de color blau a l’exterior i taronja a l’interior. Cinc
d’aquests es van estrenar el 2004 i la resta el 2005. Cada
guingueta té un lavabo amb accés independent, equipat i adaptat
per a minusvàlids i la majoria també compta amb terrasses de
fusta i unes pèrgoles per convertir l’espai en zona d’ombra.

Per facilitar l’accés als usuaris, al llarg de la zona habilitada
per al bany hi ha 5 passeres de fusta que van des del passeig
fins a la sorra de la platja. I com a serveis complementaris
s’han instal·lat 15 dutxes. L'accés a les dutxes de la platja del
Callao es fa a través de tres passarel·les de fusta i a les del
Varador hi ha 5 rampes d’accés de formigó i de fusta adaptades
també per als minusvàlids. A més d’adaptar els accessos als
minusvàlids, aquests també podran gaudir del mar donat que
en els punts d’atenció de la Creu Roja s’hi poden sol·licitar
l’ús de dues cadires amfíbies adaptades per a aquest col·lectiu.

1
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Passeres de fusta i dutxes adaptades

L’esport a la platja
Es pot practicar l’esport en les zones de lliure accés que ha
habilitat el Patronat Municipal d’Esports: 2 camps de futbol
sala; 5 xarxes de voleibol i 2 cistelles de bàsquet.

2
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Els turistes i visitants poden arribar-hi en tren i els mataronins
en Bus Platja. El servei de transport públic local s’efectua del
24 de juny al 27 d’agost els dissabtes, diumenges i festius i
el fan les línies 6 i 7 de Mataró Bus. L’horari és de 10 a 14.05
i de 16 a 19 h.

3
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Transport públic fins al passeig Marítim

Seguretat a les platges
Donada l’afluència de visitants, la Policia Local posa en
funcionament a l’estiu un servei específic que té com objectiu
garantir la seguretat ciutadana i l’ordenació del trànsit. L’efectuen
5 agents que es desplacen en bicicleta i que fan les funcions
pròpies de la policia de proximitat: trànsit, seguretat, assistència
i informació. Aquest servei es fa cada dia del 15 de maig al 15
de setembre, de 9 a 21 h entre setmana, i de 9 a 20 h els caps
de setmana. Per urgències cal trucar al 092.

Un espai també per a la cultura i la festa
Gràcies al Pla de promoció de ciutat, es va posar en marxa
l’any passat la Ruta del Mar, un itinerari guiat per conèixer
la història marinera i naviliera local (vegeu plànol de la pàg.17).
A més, sota la marca de promoció turística “Mataró, ciutat
mediterrània” es faran enguany més activitats culturals i festives
a la platja, com la revetlla de Sant Joan o la sardinada flamenca
organitzades en el marc del festival musical Cruïlla de Cultures
i els tradicionals focs d’artifici i Sarau que formen part del
programa de Les Santes, la Festa Major.

1. El nou passeig Marítim del Port disposa de voreres amples i enjardinades,
carril bici i grans zones d’aparcament.
2. La platja del Varador és la principal zona de bany de Mataró.
3. Creu Roja pot realitzar salvaments d’emergència amb l’ajut d’embarcacions
ràpides i lleugeres i tripulades per personal experimentat.
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ENTREVISTA

“Estem treballant per tenir un creuer
turístic amb base al port de Mataró”
Durant els últims anys, el port de Mataró està realitzant diferents actuacions per
apropar-se a la ciutat. D’entre els últims projectes, destaca la creació d’una base
nàutica i la possibilitat d’inaugurar un creuer turístic aquest estiu.

- Durant els últims anys, el port de Mataró s’ha esforçat de
maneres molt diverses per intentar apropar-se a la ciutat...
- “Les iniciatives han estat i són constants. Per exemple, acabem de
posar en marxa una base nàutica, en col·laboració amb el Patronat
Municipal d’Esports, per oferir un espai a les entitats que tenen el
mar com a base d’activitats però no disposen d’amarraments, com
ara clubs de submarinisme, vela, kaiac, rem, etc. Col·laborem amb
la regeneració periòdica de la sorra de les platges i també estem
enllestint un projecte que ens podria proporcionar aquest mateix
estiu un servei de creuer turístic amb base al Port de Mataró”.

© COMPAGINA

- O sigui, que ja no caldrà anar a Barcelona per fer un tomb
en ‘Oreneta’?
- “Si tot va com es preveu, el passeig el podrem fer sense sortir de
la ciutat durant l’estiu. El nostre litoral té moltes coses per oferir”.

Nascut a Mataró el 1961, Joan Bellavista i Solà
és llicenciat en Enginyeria de Camins, Canals i
Ports i té un mestratge en direcció d’empreses.
Des de l’any de la seva creació, el 1998, és el
gerent del Consorci Port Mataró, l’organisme
públic conformat per l’Ajuntament de Mataró i
la Generalitat de Catalunya per gestionar
aquesta instal·lació, mereixedora de la Bandera
Blava de qualitat mediambiental atorgada per
la Unió Europea.
La seva gestió al front del Consorci s’ha
caracteritzat per una màxima cura per la
seguretat i el medi ambient i un progressiu
augment dels accessos i serveis als usuaris. El
4 de juny s’inaugura el Passeig Marítim del
Port, una obra finançada pel Consorci.
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- Què significa la inauguració del nou passeig Marítim del Port
per a la ciutat de Mataró?
- “Després de posar en marxa el pas soterrat des de la Porta Laietana,
l’any 2003, podem dir que l’acabament del Passeig Marítim suposa
un gran pas endavant a tots nivells, ja que suposa un nou espai
guanyat per a la ciutat, amb prioritat per al vianant, amb un carrilbici que tindrà continuïtat fins a Argentona, amb 470 nous
aparcaments, entre places lliures i places en règim de rotació horària
que, a més, estan pensats per fomentar l’accés al transport públic. I,
tot això, sota la premisa de fer un passeig verd i amb accessos
pràctics tant a les platges com a la dàrsena de pesca”.
- Ara, l’únic accés que resta per construir és el de la ronda de
Barceló, per això s’ha deixat una reserva d’espai...
- “Sí, el futur pas de vianants des de la ronda de Barceló significarà
un nou avenç en el procès continuat d’apropament a la ciutat que
estem duent a terme des de la constitució del Consorci Port Mataró,
ja que acabarem de relligar les connexions directes entre el centre
urbà i el port. Aquests treballs, però, depenen de l’evolució del
desenvolupament del sector de la ronda”.
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CONVIU MATARÓ

Mantenir la sorra de la platja
i l’aigua del mar nets és feina de tots
La prevenció d’accidents passa per tenir
en compte el color de les banderes
i les recomanacions dels socorristes.
er saber que l’estiu s’apropa no cal mirar el calendari, només
ens cal anar un dissabte o diumenge a la platja. Els carrers es
buiden i la platja s’omple: sinònim de bon temps, de sol, de
festa, de vacances... La platja ens ofereix un nou espai de lleure tant
de dia com de nit, però gaudir-lo també vol dir respectar-lo i exercir
uns deures envers l’entorn, i al mateix temps col·laborar en el
manteniment i seguir una sèrie de consells per evitar accidents.

P

La prevenció i la seguretat també són molt importants per poder
gaudir del mar. Les 4 platges estan acotades per boies a una distància
de 200 m de la sorra. No és aconsellable intentar arribar-hi i sempre
s’ha de fer cas de les recomanacions dels socorristes. No llançar-se
de cap al mar en zona de roques o des dels espigons, usar la protecció
solar adequada i no banyar-se si hi ha meduses a l’aigua, són alguns
dels consells per prevenir accidents.

1

© AJUNTAMENT

Mantenir la sorra de la platja i l’aigua del mar nets és feina de tots.
Les 4 platges de la ciutat compten amb una paperera cada 50 m i un
servei de neteja de l’Ajuntament molt exhaustiu, però per mantenirles en bones condicions cal també la col·laboració dels usuaris i no
llençar deixalles ni puntes de cigarreta (una burilla triga 25 anys a
desaparèixer). I a més s’ha de tenir en compte que de l’1 de maig al
30 de setembre no es poden portar animals de companyia ni a la
sorra ni a l’aigua. Quant a la pesca amb canya, s’estableix que l’horari
per exercir aquest esport serà de 21 a 8 h. L’Ordenança de Civisme
recull les infraccions relacionades amb la platja, com la prohibició
d’usar sabó i altres productes de neteja a les dutxes i a les fonts de la
platja; o fer campaments, acampades i activitats musicals o festives
sense autorització, entre d’altres.

2

© MARGA CRUZ

És necessari que els banyistes coneguin un dels codis d’avís específics
de les platges: les banderes. La bandera verda indica “bany lliure”, la
groga “bany amb precaució” i la vermella “bany prohibit”. Els
encarregats de decidir el color del senyal, que dependrà de l’estat de
la mar, és la Creu Roja. Al litoral de Mataró hi ha 3 pals on es
col·loquen les banderes: a Sant Simó, al Callao i al Varador.

1. Llençar burilles a la platja és una gran irresponsabilitat, ja que triguen prop
de 25 anys a desaparèixer.
2. La pesca esportiva es pot realitzar entre les 9 de la nit i les 8 del matí.
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El Dia Internacional de la Música
se sentirà pels carrers de la ciutat

© SERGIO RUIZ

El 21 de juny és la diada de la música i, a Mataró, les escoles i els grups de
música i el Patronat Municipal de Cultura organitzen activitats en els dies previs.
També està en marxa un concurs per crear la sintonia de la ràdio municipal.

Un jove toca la guitarra en una de les actuacions amb motiu del Dia Internacional de la Música de l’any passat.

l Patronat Municipal de Cultura (PMC) i el Col·lectiu
de Músics del Maresme organitzen les activitats que
commemoren el Dia Internacional de la Música, que
es faran entre el 16 i el 21 de juny. Les activitats tindran lloc
en tres escenaris: un davant l’Ajuntament de petit format, i
dos més grans a la plaça de Santa Anna.

E

El plat fort és el dissabte 17, al llarg del matí les escoles de
música disposaran dels escenaris per posar en escena les
actuacions, i la tarda serà el torn perquè tots aquells grups de
Mataró i comarca que prèviament s’hagin inscrit en la
participació de la jornada podran donar a conèixer els seus
repertoris i habilitats musicals. Els tres escenaris funcionaran
de manera coordinada perquè la música de tots els estils no
pari de sonar. A més a més, el conjunt de les escoles de música

de la ciutat, amb el suport del PMC i de l’Institut Municipal
d’Educació (IME), lideren el projecte “Mataró Sona”, que és
una primera trobada-concert de les escoles de música locals
que es farà el 18 de juny a la plaça de Santa Anna.
Finalment, el 20 de juny hi haurà a Can Palauet una conferència
de Josep Coll, coordinador de la Plataforma de Autoeditores
(PAE), que tractarà sobre l’entitat i el tema de l’autoedició
musical.
Els músics interessats en participar en el concurs per crear la
sintonia de Mataró Ràdio poden presentar propostes fins el 16
de juny, a les 20 h, al PMC (carrer de Sant Josep, 9).
Més informació: www.cultura.mataro.cat/diadelamusica
www.mataro.cat/mataroradio/
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L’AGENDA DEL MES
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1 · dijous

3 · dissabte

17 · dissabte

Jornada
“Visible i invisible:
l'art contemporani i
els mitjans de
comunicació”

Visita guiada
La Ruta del Mar

Dia de la música
Concerts d'escoles i
grups locals

Conferència a càrrec d'Alfredo Jaar,
Daniel Garcia Andujar i Rogelio
López-Cuenca. Taules rodones
sobre "L'art contemporani i les
institucions", "Mitjans de
comunicació i art contemporani" i
"L'art contemporani i la crítica d'art".
Centre de creació i pensament
contemporani Can Xalant
De 10 a 20 h
Inscripció gratuïta a
info@canxalant.es

Presentació
Projecte alguer
de Mataró
Presentació i anàlisi de les dades
recollides en la campanya de l'any
2005 a càrrec de Gregori MuñozRamos Trayter, biòleg de l'Escola
del Mar de Badalona.
Sala d'actes de la Societat de Pesca
i Activitats Subaqüàtiques (SPAS)
A les 20 h
Entrada gratuïta

2 · divendres
Jornada
“Visible i invisible:
l'art contemporani i
els mitjans de
comunicació”
Vegeu descripció del dijous 1.

Fira
Fireta de primavera
Artesania no alimentària
i article de regal.
Nou Parc Central. Fins a l'11 de juny
Dimarts, dimecres i dijous de
18 a 24 h. Divendres de 17 a 3 h,
dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 3h i
diumenge d’11 a 14 h i de 17 a 24 h.

Fira
Fira d'atraccions
Nou Parc Central. Fins a l'11 de juny
Dimarts, dimecres i dijous de
18 a 24 h. Divendres de 17 a 3 h,
dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 3h i
diumenge d’11 a 14 h i de 17 a 24 h.
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U

Una ruta per descobrir la
vinculació de Mataró amb el mar:
la seva història marítima i naviliera,
l'entorn natural de la costa, les
transformacions del litoral i els
indrets i personatges històrics
relacionats amb el mar.
Des de l'Ermita de Sant Simó
A les 19 h
Activitat gratuïta amb
inscripció prèvia al 010

5 · dilluns
Teatre
“Carnaval”
De Jordi Galceran.
Dirigida per Sergi Belbel.
Una obra de gènere que ens parla
del mal, i de com els éssers
humans intentem enfrontar-nos a
la seva existència.
Teatre Monumental
A les 19 h
Platea: 19,60 euros
Amfiteatre: 16,20 euros

10 · dissabte
Visita guiada
La Ruta del Mar
Vegeu descripció del dissabte 3.

14 · dimecres
Teatre
“El pati de butaques
no és particular”
A càrrec dels alumnes de primer
nivell de l’Aula de Teatre.
Dirigida per Pilar Pla.
Espai 1 de l’Aula de Teatre
A les 22
Entrada gratuïta

16 · divendres
Exposició/inauguració
"Chillida. Codis"
Exposició sobre l'obra gràfica
d'Eduardo Chillida (Sant Sebastià,
1924-2002). Presentació de la
inauguració a càrrec d'Ignacio
Chillida.
Sales d'exposicions de Can Palauet
A les 20 h
Entrada gratuïta

Davant l'Ajuntament i a la plaça
de Santa Anna
Durant tot el dia
Entrada gratuïta

Visita guiada
La Ruta del Mar
Vegeu descripció del dissabte 3.

24 · dissabte
Visita guiada
La Ruta del Mar
Vegeu descripció del dissabte 3.

28 · dimecres
Sessió d'art
“Eines i processos
creatius”
Sessió adreçada a estudiants d'art
i a artistes emergents amb
l'objectiu de donar eines pràctiques
per aplicar als seus processos
creatius: dossiers, disseny i
documentació d'un projecte
expositiu; propietat intel·lectual
en les arts viluals, factuació i
processos legals.
Centre de creació i pensament
contemporani Can Xalant
A les 16 h
Informació i inscripcions a
info@canxalant.es

29 · dijous
Exposició/inauguració
"A prop de Santes.
Sergio Ruiz"
Exposició de Sergio Ruiz, fotògraf
escollit l'any 2005 per fer
l'exposició de fotografies de les
Santes.
Ateneu Caixa Laietana
A les 20 h
Entrada gratuïta
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Totes les exposicions són gratuïtes. www.cultura.mataro.cat

Sales d’Exposicions de Can Palauet
Chillida. Codis

A prop de Santes. Sergio Ruiz.
Carrer de Bonaire, 3-5. Del 29 de juny al 30 de juliol.

Carrer d’en Palau, 32-34. Del 16 de juny al 27 d'agost.

Museu de Mataró

Ateneu Caixa Laietana

Imatges de voramar

10 anys de castells a Mataró.
Capgrossos de Mataró 1996-2006

Espai F

Carrer de Bonaire, 3-5. Fins al 25 de juny.

El Carreró, 17. Fins al 25 de juny

5a Mostra d’Art Jove
Carrer Nou, 11. Fins al 9 de juliol

A U L A

D E

T E A T R E

Tallers oberts de fi de curs
"… i contents!"
Taller al Teatre Monumental a càrrec dels alumnes de primer
nivell de l’Aula, dirigit per Pilar Pla.
Dimecres 7, a les 21 h

"Un, dos, tres, pica paret!"
Taller a l’Espai 1 de l’Aula de Teatre a càrrec dels alumnes del
grup nois/es 1 de l’Aula, dirigit per Cristina Julià.
Dijous 8 , a les 18.30 i a les 19.30 h

"Mar i cel: the Clown Edition"
Taller al Teatre Monumental a càrrec dels alumnes de clown de
l’Aula, dirigit per Merche Ochoa.
Dijous 8, a les 21 h

"On som ara?"
Taller al Teatre Monumental a càrrec dels alumnes de segon
nivell de l’Aula, dirigit per Enric Font.
Divendres 9, a les 21 h

"Nit de reis"
Taller al Teatre Monumental a càrrec dels alumnes de tercer
nivell de l’Aula, dirigit per Toni Arteaga.
Dissabte 10, a les 21 h

"Som un invent!?"
Taller a l’Espai 1 de l’Aula de Teatre a càrrec dels alumnes del
grup nois/es 2-B de l’Aula, dirigit per Jaume Amatller “Notxa”.
Diumenge 11, a les 18 i a les 20 h

"Sobre-viure"
Taller al Teatre Monumental a càrrec dels alumnes del grup
joves de l’Aula, dirigit per Oriol Colomer.
Diumenge 11, a les 21 h

A L

M O N U M E N T A L

"La cacatua verda"
Taller a l’Espai 1 de l’Aula de Teatre a càrrec dels alumnes del
grup nois/es 2-A de l’Aula, dirigit per Oriol Colomer.
Dimarts 20, a les 18 i a les 20 h

"Taxín-taxan!!!"
Taller al Teatre Monumental a càrrec dels alumnes de dansajoves de l’Aula, dirigit per Maria Rovira i Mercè Grané.
Dijous 29, a les 20 h

"Alè..."
Taller al Teatre Monumental a càrrec dels alumnes de dansa
de l’Aula, dirigit per Maria Rovira.
Dijous 29, a les 21 h

Tots els tallers són gratuits

Monogràfics d’estiu
L’Aula de Teatre presenta els seus monogràfics d’estiu per
aquest any, que es duran a terme del 3 al 21 de juliol, de
dilluns a divendres de 18 a 21 h.
El resultat d’aquests monogràfics es presentarà per Les Santes
2006.

Amb ulls al clatell. Teatre de carrer
A partir de la pròpia observació, creació i desenvolupament de
personatges que després entraran en acció rere qualsevol
cantonada.
A càrrec de l’actor Miquel Crespi.

Creació de moviment. Dansa
Tastet de diverses tècniques: contemporània, africana, contact…
A càrrec de la coreògrafa Maria Rovira.
Matriculació i informació a l’Aula de Teatre (La Riera, 169).
Del 19 al 29 de juny, de dilluns a divendres, de 18 a 21 h.
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Mataró diu sí a l'Estatut

S

í a l'Estatut
El diumenge dia 18 de juny els mataronins i les
mataronines acudirem de nou a les urnes, aquesta
vegada per refrendar un nou Estatut que, si el
comparem del vigent amb prop de trenta anys de vida, i
que ha estat molt positiu, ampliarà notablement
l'autogovern en forma de competències i finançament. Per
això, serà encara més positiu per a Catalunya a les
properes dècades. Caldrà fer-ho amb la il·lusió que aquest
país s'ha pres sempre els avenços, amb les ganes de
disposar de més recursos i capacitat per afrontar els reptes
actuals: la millora de l'educació i la salut, l'atenció a les
persones dependents, la política d'immigració i les
infrastructures que calen a Catalunya. I, especialment,
enfront dels que volen malmetre la nostra convivència de
segles amb l'excusa d'atacar el Govern de Rodríguez
Zapatero. Més informació: Divendres 9 de juny, a les 7 de
la tarda, al Casal Aliança (c. de Bonaire, 25), acte amb
José Montilla i Joan A. Baron, i a www.nouestatut.info.
24 mesos, 24 accions
El passat mes de maig es compliren dos anys de l'accés de
Joan Antoni Baron a l'Alcaldia, després que Manuel Mas
accedís a la seva nova tasca de diputat a les Corts
Generals. En un acte amb Baron, Mas i la diputada Consol
Prados, el PSC va passar comptes dels 2 anys de governs
progressistes i de l'Alcalde Baron. Aquest, va resumir els
darrers 24 mesos amb 24 accions, "havent complert tots
els compromisos adquirits el dia que vaig ser investit"
com, per exemple, de la signatura del Pacte pel
Desenvolupament Econòmic i Social que, segons
l’alcalde, “ha de garantir el futur de la ciutat marcant les
línies estratègiques a seguir”. L'Alcalde també va fer
palesa la seva satisfacció pels nous centres educatius i
escoles bressol, així com en el nou Centre Cívic Pla d’en
Boet, l’edifici de Via Pública, el nou Pavelló de Cirera i
Can Xalant. Ha destacat també l'aprovació del Pla
d’Habitatge i la recuperació de zones verdes. En aquest
any que queda fins a les eleccions, "encara molt de
temps", Baron té una llarga llista de projectes, entre els
que es destaquen l’inici de les obres del TecnoCampus al
Rengle i dels accessos de la C-32, fer que Mataró Ràdio i
el Museu del Tèxtil siguin una realitat i que Rocafonda i
el Palau aconsegueixin els ajuts de la Llei de Barris.

1- L'Alcalde Baron explicant els 2 anys del seu mandat
en un acte del PSC.
2- El PSC va omplir el Centre Cívic de Pla d'en Boet
repassant 2 anys de governs socialistes.

Ramon Bassas i Segura
Portaveu del Grup Municipal Socialista
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3- Un moment del final de l'acte.
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Una ràdio per a la ciutat
i els terminis no fallen, al mes de setembre,
concretament per la Diada, Mataró Ràdio, al punt
83.9 del dial, iniciarà les seves emissions regulars.
Abans, el dia de Les Santes, s’emetrà un primer
programa experimental. Aquesta serà la culminació d’un
llarg procés reivindicatiu i institucional.

S

Reivindicatiu perquè molts ciutadans de Mataró han reclamat
des de fa força anys la creació d’una ràdio municipal.
Institucional, perquè tots els grups municipals, conjuntament
amb els tècnics proposats, han estat treballant, durant els
darrers mesos, en una Comissió Especial, per poder crear
Mataró Audiovisual, una entitat pública municipal que
gestionarà Mataró Ràdio, els convenis amb Televisió de
Mataró i probablement, la participació de l’Ajuntament de
la ciutat en un futur canal de Televisió Digital Terrestre
(TDT) de caràcter públic que tindrà la comarca del Maresme.
Aquesta comissió ha elaborat el reglament de participació
de la ràdio, ha redactat els convenis de col·laboració amb
les universitats, ha estudiat les fórmules de contractació de
programes i de publicitat, ha establert el funcionament de
Mataró Audiovisual i la composició del seu Consell
d’Administració i un llarg etc.

- L’elaboració de la programació de la ràdio, recollint les
propostes dels ciutadans i de les entitats, dissenyant la programació
pròpia i establint un conveni amb COM Ràdio.
- Enllestint les tasques de la Comissió Especial per poder portar
el projecte a aprovació al Ple del mes de juny.
Evidentment, correm un risc. Però preferim apostar per un mitjà
de comunicació de proximitat per Mataró que es pugui escoltar
també via web, amb la voluntat que ens ajudi a cohesionar la
ciutat, que potenciï l’ús de la llengua catalana i que permeti que
els ciutadans de Mataró mostrin els seus coneixements, es
comuniquin amb els seus veïns i creïn una eina de comunicació
que apropi els ciutadans de totes les zones de Mataró i de totes
les procedències geogràfiques.
Mataró Ràdio ha de ser una ràdio de la ciutadania: plural, oberta
i interessant. Perquè això sigui així cal la col·laboració de totes
les entitats i associacions que es belluguen per Mataró, però sobretot,
cal la participació dels seus ciutadans, proposant programes, oferintse a fer-los, posant en comú allò que saben sobre qualsevol tema.
Només els mataronins i les mataronines podrem fer que Mataró
Ràdio sigui la ràdio de tot Mataró. No la ràdio de l’Ajuntament.
I, sobretot, no la ràdio del govern.

“Només els mataronins i les mataronines podrem fer
que Mataró Ràdio sigui la ràdio de tot Mataró. No la
ràdio de l’Ajuntament. I, sobretot, no la ràdio del
govern”
En quin punt ens trobem ara? Simultàniament s’estan
desenvolupant diferents línies de treball:
- La construcció dels estudis de ràdio al Centre Cívic del
Pla d’en Boet.
- El disseny de la campanya de comunicació per donar a
conèixer la ràdio als mataronins.
- El concurs per crear la sintonia de Mataró Ràdio entre
els músics de Mataró i la comarca.
- L’explicació del projecte als Consells de participació de
la ciutat.
Maria José Recoder
Regidora Grup Municipal de Convergència i Unió
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L’Estatut i el col·lapse de Catalunya
de comissions il·legals amb el tripartit i CiU tapant-se
mútuament les vergonyes, el crèdit de La Caixa de 1000
milions perdonat a Montilla, la despesa arximilionària del
govern en estudis, protocol, publicitat i decoració dels
despatxos dels consellers per valor de més de 150 milions
d’euros en dos anys, l’extorsió als funcionaris per part
d’ERC, etc, etc. En definitiva, dos anys lamentables. I
mentrestant, a on queden els problemes reals dels
ciutadans? La immigració (cada vegada pitjor com a
conseqüència de la regularització de Zapatero),
l’habitatge, la millora de la sanitat, les oportunitats de
treball… Quin és el balanç que pot oferir el tripartit en
allò que preocupa de veritat a la gent? Cap. Inexistent.
aldria la pena que els catalans i catalanes ens
preguntéssim què votarem exactament el 18 de
juny. I que, fent un exercici de fantasia, intentéssim
imaginar-nos com serà Catalunya d’aquí a deu anys
(o abans) si tot aquest despropòsit tira endavant.
Lògicament és teoria, però no costa gaire, veient com ens
governen aquests “progressistes”, endevinar un intent de
determinar les condicions d’una societat lliure i la forma
com una democràcia liberal pot transformar-se en una
espècie de no-democràcia. Convé no perdre de vista a on
ens ha portat el desastre que ha representat per a la dignitat
de Catalunya el tripartit i el seu president socialista. Ens
trobem davant d’un profund procés de transformació de la
societat catalana i espanyola en el seu sistema polític i els
seus principis ètics.

V

Veient l’espectacle lamentable de la classe política que
governa el país, cal recordar Josep Pla quan en una de les
seves cròniques de la II República deia “Per un país és una
veritable calamitat que la gent lleugera, tumultuosa,
tingui, en un moment determinat, la possibilitat de
governar-lo. La política requereix seriositat i, sobretot, la
claredat mental de no complicar amb problemes artificials
la ja pesada sèrie de problemes reals que la vida ens
planteja”. Curiosa vigència la d’aquestes paraules.
Començaríem i no acabaríem mai amb tots els desgavells
provocats pel tripartit. La reunió secreta amb ETA a
Perpinyà del llavors primer Conseller, la crida del propi
Carod al boicot contra la candidatura de Madrid 2012,
l’incident a Israel amb la Corona d’espines, l’enfonsament
del túnel del Carmel, la crisi del 3% i el suposat cobrament
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Per això, el 18 de juny ens juguem molt més que no un
Estatut. La pregunta és si volem o no confirmar el caos
d’aquest govern. Si volem donar o no un aval polític a una
classe política ancorada en el passat, cada vegada més
distanciada de la vida quotidiana de la majoria de catalans i
catalanes que han de treballar molt per tirar endavant.
Aquesta situació irracional que vivim té poc a veure amb la
tradició catalana de seny i pragmatisme. Per això, els
ciutadans i ciutadanes hem de reaccionar. Necessitem alguna
cosa més que simplement anar fent. Necessitem una
esperança col·lectiva que només ens podrien donar polítics
responsables. Catalunya s’ha instal·lat en una fossa de silenci
i mútues complicitats entre socialistes i convergents, amb un
discurs que només representa interessos partidistes de poder.
Es una batalla de fons entre els defensors dels privilegis del
poder polític (que són la nova aristocràcia) i aquells que
volen una societat oberta i radicalment democràtica. El sí en
aquest referèndum suposa trencar els límits del poder polític
perquè pugui intervenir en quasi tot en les nostres vides, i
condemnar definitivament a la societat civil catalana a la
submissió i al complex. El PPC, demanant el no, vol defensar
la Catalunya real, oberta i plural. Per aquells que només tenen
l’esperança d’una política més propera als ciutadans que no
viuen del poder. Aquest és el debat. I d’aquí un any toca a
Mataró. Serà el moment i la oportunitat de reaccionar també
a la nostra ciutat.

Paulí Mojedano Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC
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Amb l’estiu Mataró s’obre a la Festa
és que, sense perdre el caràcter territorial que els és consubstancial,
arribin a reunir prou atractius com per definir un cicle festiu d’estiu
que representi el conjunt de la ciutat i estimuli la participació i el
–permeteu-me dir- formigueig dels mataronins i mataronines
gaudint d’activitats de carrer de caràcter festiu i cultural de proximitat.
Una ciutat amb un projecte cultural ambiciós

C

om cada any amb les primeres calors de l’estiu a Mataró
és converteix en sinònim de festes. Unes festes que omplen
carrers i places i que es van succeint dia rera dia creant
un calendari festiu que abraça des d’abril fins a setembre, sent les
Santes el moment culminant.
Una aposta per consolidar un calendari festiu d’Abril a Setembre

És doncs, amb l’aposta decidida per dotar a la ciutat d’un projecte
cultural de la ciutat participada per tots els agents culturals que la
ciutat s’està dotant d’un projecte cultural a mitjà i llarg termini
ambiciós que ha de convertir Mataró de referència amb capacitat
de cohesionar i alhora de projectar la imatge de Mataró en el marc
metropolità i nacional. I això sense oblidar el repte que suposa la
creació de nous públics, la consolidació dels existents i la repercussió
que l’activitat cultural ha d’arribar a tenir en la dinàmica
socioeconòmica de la ciutat.
Jaume Graupera i Vilanova
Cap del Grup Municipal d'ICV-EuiA

Aquest extens calendari festiu amb el temps ha esdevingut motiu
d’orgull de la ciutat i part fonamental de nostre patrimoni cultural
i popular. I és que amb les festes fonamentades amb la participació,
cohesionen els barris, incorporen nous espais urbans amb vocació
cultural a la ciutat i creen circuits culturals que fomenten la mobilitat
entre els diferents barris, és a dir, que les festes fan ciutat.
És doncs una prioritat pel nostre grup municipal continuem treballant
per la significació, diferenciació i millora de la programació de les
festes de barri i per unes Santes més potents i, a la vegada, per la
suma dels agents culturals en projectes que afavoreixin la cohesió
social, la mobilitat ciutadana, la identitat i la projecció Mataró, com
és el cas del festival Mataró Cruïlla de Cultures. Que un cop més
adquireix una dimensió nacional gràcies a una cartellera de primer
ordre.
Un nou pas millorar les festes dels barris
Es aquest marc, hem començat a treballar des del Patronat Municipal
de Cultura en un treball més còmplice amb les entitats veinals
responsables de l’organització de les festes dels barris. L’objectiu
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No, diguem no!
Pel que fa al règim electoral dels governs locals, la Generalitat
només pot regular el règim electoral dels consells comarcals,
quan en l'Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya la
Generalitat tenia competència compartida en matèria de règim
electoral per als municipis per sufragi universal directe i
exclusiva en el sufragi indirecte en relació als altres ens locals.

l passat 10 de maig la proposta de nou Estatut català
era aprovada al Senat espanyol, l'últim escull del text
abans que la ciutadania de Catalunya es pronunciï aquest
18 de juny.

E

Molts són els motius pels quals ERC demana el vot negatiu
en el referèndum per l'Estatut, basats, fonamentalment, en una
visió del futur de Catalunya diferent de la resta de partits
polítics. Mentre uns volen aprovar un Estatut que referma el
sistema autonòmic espanyol, un sistema sorgit d'una transició
tutelada, nosaltres volem un canvi en l'estructura de l'Estat, una
segona transició. L'Estatut aprovat pel parlament suposava un
salt qualitatiu important, un canvi del model de relació de
Catalunya amb l'Estat i, a més, comptava amb el suport de
quasi el 90% dels parlamentaris catalans.
Analitzant les referències a l'administració local, tot i que el
nou Estatut conté un reconeixement institucional de municipis,
comarques i vegueries (article 2), dóna un major contingut al
món local dedicant-l'hi un capítol sencer (capítol VI del títol
II) i introdueix el concepte de govern local i la creació del
Consell de Governs Locals, el projecte d'Estatut que surt de la
bugada de les Corts espanyoles amb el suport de CiU, PSCPSOE i ICV ha perdut alguns llençols importants.
Un exemple clar el trobem en la desaparició de la compensació
per menors ingressos en el finançament dels ens locals. El cas
més destacat és, sens dubte, l'Impost d'Activitats Econòmiques
(IAE). La seva supressió significarà menys diners per als
ajuntaments i, per tant, menys oportunitats per desenvolupar
polítiques socials des dels municipis.
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També en l'apartat de consultes populars el text del Parlament
ha patit retallades. La Generalitat i els mateixos ens locals
podien convocar "enquestes, audiències públiques, fòrums de
participació i qualsevol altre instrument de consulta popular"
en l'àmbit de les seves competències. Amb el text ja ribotat,
l'article reserva per a l'estat l'autorització per a la celebració de
referèndums.
També, doncs, pel que fa a l'administració local, l'Estatut que
var ser aprovat pel 89% dels diputats al Parlament català ha
patit retallades en contra de la voluntat majoritària de Catalunya.
Per tot això, perquè el text que es porta a referendar no significa
cap canvi de models, ni financers, ni de relació amb l'Estat, sinó
que perpetua el "cafè para todos", el control econòmic i de les
grans infraestructures, i la impossibilitat de decidir el nostre
futur per nosaltres mateixos, hem de deixar clar amb el nostre
vot negatiu que:
NOSALTRES NO SOM D'EIXE MÓN!
Genís Bargalló i Checa
Cap del Grup Municipal d'ERC

Breus
El Grup Municipal d'Esquerra dóna suport a la
Plataforma proSeleccions Esportives Catalanes
El grup municipal d'ERC va presentar una proposta de resolució
per manifestar el suport de l'ajuntament de Mataró a la campanya
iniciada per la Plataforma proSeleccions Esportives Catalanes
"Una Nació, Una Selecció". La moció va ser rebutjada pels vots
en contra del PSC, ICV, i el PP. La proposta d'Esquerra pretenia
adherir-se a aquesta campanya, que ha comptat amb el suport de
personalitats, totes elles de prestigi en el seu àmbit professional,
que han col·laborat desinteressadament en aquesta campanya
com a mostra del suport de la societat civil catalana a les nostres
seleccions nacionals.

