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EDITORIAL

La ciutat del verd i del blau

L

a nostra ciutat situada entre el mar i la muntanya
disposa d’espais naturals envejables. A les platges i
els boscos cal sumar el quasi milió de metres quadrats
de parcs i zones verdes públiques. Superfície que no para de
créixer i que permet als mataronins i mataronines disposar
d’un parc o una plaça ben a prop de casa seva. L’esforç que
s’ha fet en els darrers anys per dotar-nos de més zones verdes
ha estat important. La inversió econòmica que s’ha de fer per
mantenir en bones condicions els jardins, parcs i places també
és important. Aquest any hi dedicarem 1.772.473 euros del
pressupost municipal. Cal doncs reclamar a tothom el màxim
respecte i cura de les plantes, arbres i mobiliari urbà. Cal també
agrair a les gairebé vuitanta persones que amb el seu treball
malden per tenir-ho tot net i polit. I als jardiners que no paren
de sorprendre’ns amb noves propostes de formes i colors.
La ciutat compacta i mediterrània invita en tota època al passeig
però és en aquest temps, quan els arbres comencen a brotar,
que és fa més bo passejar per Mataró. Sorprendre les fulles de
verd brillant dels oms o dels til·lers, meravellar-se davant el
vermell porpra de les flors dels arbres de l’amor o embaladirse amb el rosat suau dels pissardis, per posar només alguns
exemples, pot ser un motiu perfecte per descobrir una visió
diferent de Mataró. La ciutat del verd i del blau. El verd dels
pins i alzines de la serralada litoral, dels arbres i plantes dels
carres i places. El blau maragda del mar tancant l’horitzó.

Joan Antoni Baron i Espinar
Alcalde de Mataró

3

NOTÍCIES

mésmataró

La ciutat compta amb un Pla especial que regula
la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil
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l'ordenació dels emplaçaments de les instal·lacions de
radiocomunicació a Mataró, amb l'objectiu de fer compatible el
correcte funcionament de les instal·lacions de radiocomunicació, des
d'un punt de vista tècnic, amb la minimització del seu impacte
ambiental i paisatgístic. Per a la redacció del Pla s'han tingut en
compte les instal·lacions existents, els plans de desenvolupament dels
operadors per als propers anys, el catàleg dels espais sensibles (espais
oberts dels centres docents i els establiments que acullen regularment
població en edat escolar, centres de salut, hospitals, etc.), el catàleg
del Patrimoni Arquitectònic de Mataró i la normativa aplicable a
aquest tipus d'instal·lacions. El Pla especifica les restriccions per a la
ubicació d'instal·lacions de radiocomunicació i aplica criteris de
compartició d'emplaçaments i de reducció de l'impacte ambiental. El
Servei de Salut Pública de l'Ajuntament està organitzant un protocol
de seguiment dels casos que els ciutadans identifiquin com a
afectacions a la salut presumptament ocasionats per les estacions base
de radiocomunicació, mitjançant els Centres d'Atenció Primària de la
ciutat, que notificaran els casos tractats a l'Ajuntament. A més, el
Servei de Ciutat Sostenible ha adquirit un mesurador portàtil de
radiació, per actuar a petició d'aquelles persones que es considerin
afectades per l'activitat d'una instal·lació de radiocomunicació, o bé
amb controls periòdics de les estacions base.
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L’Ajuntament ha aprovat inicialment el Pla especial urbanístic per a

L’Ajuntament sol·licita 6,5 milions d’euros a la
Generalitat per millorar Rocafonda, El Palau i l’Escorxador
L’Ajuntament ha presentat el projecte d’intervenció integral a l’àrea urbana
de Rocafonda, El Palau i l’Escorxador a la tercera convocatòria d’ajuts per
a la millora de barris. En concret, ha demanat 6,5 milions dels 13 milions
d’euros en què estan pressupostades aquestes obres i accions per al període
2006-2010. Aquest projecte ha estat debatut i consensuat en el
Consell Territorial del Pla Integral de Rocafonda-El Palau, i proposa
accions definides en la millora de l’espai públic i la dotació d’espais
verds, la rehabilitació i actualització d’elements col·lectius dels
edificis, provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu, la incorporació
de les tecnologies de la informació en els edificis, el foment de la
sostenibilitat del desenvolupament urbà, l’equitat de gènere en l'ús
de l'espai urbà i dels equipaments, la millora social, urbanística i
econòmica del barri i l’accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques.
En aquesta zona de la ciutat, l’Ajuntament ha iniciat els treballs
d’adequació d’un local de 500m2 del carrer de Colòmbia 49-53 per
allotjar el Casal municipal de la gent gran de Rocafonda-El Palau i
un espai per al projecte “Llibre Viu”, desenvolupat per l'entitat del
mateix nom, que posarà a disposició dels veïns el seu fons
bibliogràfic i promourà l'intercanvi de llibres.

1. El Pla aprovat per l’Ajuntament permetrà minimitzar l’impacte ambiental i
paisatgístic de les instal·lacions de radiocomunicació.
2. El local situat al carrer de Colòmbia 49-53 allotjarà el casal de la gent gran de
Rocafonda-El Palau i un espai per al projecte “Llibre Viu”.
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L’Institut Municipal de Promoció Econòmica
posa en marxa el pla de xoc del sector del tèxtil

© MARGA CRUZ

Durant l’any 2005, un 34,1% dels aturats de Mataró i entorns més
pròxims pertanyien al sector del tèxtil. Tenint en compte aquesta dada
i la dèbil situació en la que es troben les empreses del sector,
bàsicament per la pèrdua de competitivitat, l’Institut Municipal de
Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM), té en marxa un pla de
xoc. Aquest pla té el doble objectiu d’ajudar a les empreses per
reorganitzar-se per ser més fortes i als treballadors a recol·locar-se o
reorientar-se laboralment. En total, durant aquest any s’hi destinaran
178.000 euros del pressupost municipal, que es distribuiran entre
l’oficina del tèxtil local, el finançament d’accions per a la recol·locació
de treballadors, la formació per requalificar-los professionalment i el
foment entre les empreses de la contractació estable. Anualment es
diagnosticaran 30 empreses, es promouran 30 contractacions estables
de persones excedents del sector del tèxtil (dones i/o majors de 45
anys), es reorientaran professionalment unes 150 persones del sector
i es programaran quatre accions de formació o reciclatge ocupacional.

1

L’Ajuntament arranjarà els entorns
de Can Boada, seu del Gremi de Constructors
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L’Ajuntament ha aprovat l’enjardinament dels entorns de Can Boada.
En concret, s’actuarà a l'espai situat al costat nord de l'edifici, entre
l'equipament, el parc i els edificis d'habitatges amb façana a la Via
Europa. El treballs començaran amb l'enderroc de part del mur de
contenció del parc a la banda de la Via Europa, on es construirà un
nou mur, i amb la neteja i esbrossada de la zona. Amb aquests treballs,
que tenen un pressupost de prop de 207.000 euros, l’entrada al parc
de Can Boada es farà des de la Via Europa. L’edifici de Can Boada,
construït el 1850 i inclòs en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic,
acull el Gremi de Constructors i Promotors d’Obres de Mataró,
després de la rehabilitació del seu interior. L’Ajuntament ha cedit l’ús
de l’edifici durant 25 anys al Gremi, amb l’objectiu d’impartir cursos
de formació continuada per als treballadors del sector.
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‘Mataró, Nit Oberta’ ofereix als joves activitats
de cuina, dansa del ventre i fotografia
3

1. El pla de xoc neix per recol·locar els treballadors desplaçats del sector tèxtil.
2. El Gremi de Constructors i Promotors d’Obres de Mataró ocupa l’edifici municipal
de Can Boada des del passat 4 d’abril.
3. Detall d’una imatge seleccionada per a l’exposició de la segona edició
del Ral.li fotogràfic.
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El dia 6 de maig comença la programació de primavera d’oci nocturn
per a joves de 14 a 35 anys organitzada per la regidoria de Joventut.
S’ofereixen diferents activitats de cuina al Centre Cívic Molins i
classes de dansa del ventre al Casal de Joves de la plaça d’Espanya.
El dia 27 se celebrarà la quarta edició del Ral.li fotogràfic, organitzat
per l’associació Enlleura’t. Els premis d’aquest ral.li es lliuraran en
forma de vals per a material fotogràfic i amb totes les imatges es farà
una mostra a la sala d’exposicions de la Caixa Laietana del 16 de
juny al 30 de juliol.
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Aquest mes finalitzen les obres
del circuit de cros de Mataró
circuit de cros de Mataró. El projecte ha estat treballat pel
Servei d'Obres de l’Ajuntament, el Patronat Municipal
d'Esports (PME) i el Grup d'Atletisme Lluïsos Mataró,
organitzador dels campionats de cros, i s’ha concretat en un
circuit format per una esplanada d'aproximadament 180 x 50m
i uns camins contigus a camp obert. Les obres han servit per
pavimentar l'accés al circuit, delimitar l'esplanada, crear una
plataforma de formigó on s'hi col·locarà un mòdul de serveis,
la instal·lació de xarxes d'aigua, elèctrica i de clavegueram,
així com l'enllumenat, i el condicionament del terreny. El vial
d'accés al circuit, que surt del camí dels Contrabandistes,
també s’ha pavimentat. El pressupost d’aquestes obres ha estat
de prop de 177.000 euros.
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Aquest mes de maig finalitzen les obres d'arranjament del

L’IMPEM posa en marxa nous serveis destinats
a les pimes i als emprenedors de Mataró i comarca

2
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posat en marxa un nou programa de serveis destinats a les
petites i mitjanes empreses (pimes) i als emprenedors de Mataró
i comarca. Aquestes actuacions tenen com a objectiu permetre
a les empreses créixer i internacionalitzar-se, i als emprenedors
disposar de noves eines i metodologies per posar en marxa els
seus projectes. El programa inclou una plataforma on-line per
desplegar i fer efectiu un pla d'empresa, l’inici de ‘Els dijous de
l'emprenedor’ per fomentar la creació de xarxes d'emprenedors
i la seva interacció i un nou circuit de formació empresarial
presencial. Per a les pimes s’ofereixen serveis d’innovació,
orientació estratègica, finançament i recerca de capital i accés a
la internacionalització. L'IMPEM ha creat un espai físic,
anomenat e-dit i situat al carrer de Francisco Herrera, 70, que
serà el lloc de trobada i de realització de les diferents activitats.
L'accés a l'e-dit es fa mitjançant l'empremta digital.

3
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L’Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM) ha

Prop de 400 alumnes de primària participen
en la quarta trobada del joc de l’aualé
Més de 400 alumnes de primària van participar, a finals de
març, en la quarta trobada del joc de l’aualé, una activitat que
forma part del Pla Municipal per a la Nova Ciutadania i que es
va celebrar al Poliesportiu Municipal de Cirera. Hi van
participar alumnes d’onze centres escolars públics i concertats
de la ciutat, que prèviament van col·laborar en l’aprenentatge i
pràctica d’aquest joc africà de càlcul i estratègia que treballa la
cooperació entre els participants.

1. El circuit de cros permanent compta amb un recorregut de prop de 3 km.
2. L’espai e-dit, al carrer d’Herrera, té un sistema d’accés per empremta digital.
3. L’aualé és un joc de càlcul que es juga amb llavors.
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Les alumnes-treballadores d'un taller d'ocupació
faran pràctiques en onze entitats locals
L’Institut Municipal de Promoció Econòmica
(IMPEM) va signar el passat mes d’abril
convenis de col·laboració amb 11 entitats
ciutadanes i organismes municipals perquè
les alumnes-treballadores del taller
d’ocupació “Serveis d’atenció sociosanitària
a persones dependents” puguin fer-hi les
seves pràctiques. Així, un grup de 24 dones
que es trobaven en situació d'atur gaudirà
durant un any d'un contracte laboral per
formar-se i treballar en l’àmbit de l’atenció a
les persones. El taller d’ocupació és un
programa finançat pel Departament de
Treball i Indústria de la Generalitat de
Catalunya, el Fons Social Europeu i el propi
IMPEM, i té com a finalitat formar
professionals capacitades per atendre la
demanda d’assistència en l’àmbit dels serveis
personals i de la llar. Les especialitats en què
es formen són les de treballadora familiar,
auxiliar de gerontogeriatria i auxiliar de la
llar. L’IMPEM va signar els convenis amb les
següents entitats: Associació de Familiars de
Malalts d’Alzheimer, delegació de Mataró;
Associació GIMM; Cáritas Interparroquial
Mataró; Centre de Formació i Prevenció;
Consorci Sanitari del Maresme; Departament
de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya (ICASS Residència–Casal de Gent
Gran de Mataró); Esplai Rabadà; Fundació
El Maresme; Fundació Llars de l’Amistat
Cheshire; Institut Municipal d’Educació de
Mataró i Servei de Benestar Social de
l'Ajuntament de Mataró. El taller es va iniciar
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el 30 de desembre de 2005 i finalitzarà el 29
de desembre de 2006. Les participants
realitzaran més de 20.000 hores de treball
pràctic.

El primer Congrés de la gent gran de Mataró
se celebrarà el 18 i 19 de maig
Els pròxims 18 i 19 de maig se celebrarà a l’Hotel
Ciutat de Mataró el primer Congrés de la gent
gran de Mataró sota el lema 'El futur de Mataró
s'escriu amb lletra grossa'. L’objectiu de la trobada
és definir una visió de futur i crear una nova
estratègia compartida per enfrontar les noves
realitats. El congrés s’adreça a totes les persones
relacionades amb la gent gran i que tenen ganes
de treballar en el futur de Mataró i en el nou
concepte d’envelliment i de ciutadania activa
(associacions de gent gran; gent gran activa;
professionals dels àmbits sanitari, educatiu i de
benestar social i entitats i institucions de la ciutat).
Al llarg dels dos dies de congrés es tractaran
aspectes a l’entorn de dos eixos temàtics: una
ciutat que dóna suport a l’autonomia de la gent
gran i una ciutadania activa que construeix la
ciutat. A partir d’aquí es dibuixarà la situació i
l'experiència real de la ciutat i es recolliran les
noves propostes que aportin els participants
treballades prèviament en comissions. La tarda
del dia 19 es presentaran les conclusions finals.
El congrés comptarà amb diverses activitats
paral·leles, com ara la inauguració de l'exposició
'Recuperem la nostra història: Mataró anys 30', a
càrrec de la historiadora Margarida Colomer o la
representació de 'Les caixes de vida a Mataró',
organitzada per la comissió de Memòria Històrica
i l'Aula de Teatre de l'Ajuntament.

L’Ajuntament estrena un nou web
sobre la sostenibilitat
Ja es pot consultar un nou web temàtic sobre la
sostenibilitat a Mataró. La pàgina ha estat creada
per l’Ajuntament i ofereix, des d'una òptica
eminentment local, un ampli ventall
d'informacions i recursos adreçats al públic en
general. També ofereix un contingut de caràcter
més tècnic que pot ser consultat per
administracions, escoles, estudiants o tècnics,
entre d’altres. La pàgina, que referma el
compromís de la ciutat amb la sostenibilitat i
materialitza el procés d’Agenda 21 a Mataró,
pretén informar i convertir-se en una eina útil i
didàctica que impliqui a tothom per aconseguir
una societat més sostenible. A partir de la portada
del web es pot accedir a quatre grans blocs
temàtics: consells per comportar-se de manera
sostenible (relacionats amb aigua, aire, energia,
mobilitat, residus, soroll, medi natural, entorn
urbà, economia i societat); la petjada ecològica
(què és, com es calcula, quina és la dels països,
qüestionari per calcular la meva); l'Alguer de
Mataró (documental, fotografies, treballs escolars
i jocs) i els residus domèstics (vidre, paper i
cartró, envasos, matèria orgànica, rebuig, trastos
vells i les deixalleries). També existeix un menú
de navegació més especialitzat que recull la
informació de caràcter més tècnic i pràctic per
als entesos en la matèria com l'Agenda 21 local,
els indicadors ambientals, la normativa municipal
i els documents i vincles d'interès. La pàgina està
promoguda pel Servei de Ciutat Sostenible i es
pot accedir des de sostenibilitat.mataro.cat o
també des de l'apartat "Webs temàtiques" del
web municipal www.mataro.cat.
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La Policia Local es prepara per al
futur amb un complet Pla estratègic
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La Policia Local de Mataró vol impulsar i consolidar durant els propers anys
un model global d’organització, gestió i actuació, basat en la proximitat al
ciutadà, la coordinació policial i la transversalitat.

Des del centre de control de la Policia Local es coordinen les tasques dels agents en servei

’Ajuntament de Mataró acaba d’aprovar el Pla
estratègic de la Policia Local de Mataró, un document
que marca de línies bàsiques d’evolució de la Policia
Local a la ciutat amb l’objectiu d’adequar-la a les exigències
reals i futures durant el període comprès entre els anys 2007
i 2013.

L

La creació del Pla estratègic respon a diversos processos que
han provocat una forta transformació social, i que
conseqüentment estan deixant obsolets els actuals models
d’organització i activitat de la Policia Local. Així, realitats
com ara diferents canvis del marc legal, el ràpid

desenvolupament demogràfic i territorial de la ciutat i la
voluntat creixent de l’Administració local d’orientar el seu
servei a les demandes dels ciutadans, són evolucions
importants que obliguen a replantejar el model de Policia
Local i a orientar-lo cap a estratègies globals que permetin
respondre amb flexibilitat, transversalitat i proactivitat a un
entorn cada vegada més dinàmic.
Per aquest motiu, la Policia Local de Mataró vol impulsar i
consolidar durant els propers anys un model global
d’organització, gestió i actuació, basat en tres grans
principis bàsics que, a grans trets, ja està desenvolupant:
9
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proximitat al ciutadà (Policia de barri); coordinació policial
(Policia de Catalunya) i transversalitat municipal (amb la
posada en marxa del Pla de Seguretat Local).

Coordinació policial (Policia de Catalunya)
A finals de 2002, el Departament d’Interior de la Generalitat
i l’Ajuntament de Mataró ja van impulsar el
desenvolupament d’un nou model policial en matèria de
seguretat ciutadana, que integra la Policia Local i el Cos de
Mossos d’Esquadra en un únic sistema, el de la Policia de
Catalunya, amb uns mateixos principis i objectius. D’aquesta
manera, optimitzant la corresponsabilitat, la coordinació, la
col·laboració i l’auxili mutu entre els cossos policials
s’augmenta la seva eficàcia.

10
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Proximitat al ciutadà (Policia de barri)
El ciutadà ha deixat de ser un simple administrat, subordinat
per una estructura burocràtica jerarquitzant, per convertir-se
en usuari d’una organització a la que exigeix capacitat de
resposta i qualitat en la prestació de serveis. Per això es
desenvolupa el model policial de proximitat, a través d’una
presència continuada i exhaustiva al territori, i d’un treball
preventiu i proactiu, pretén establir una relació permanent
amb la comunitat i integrar el cos policial en el teixit social
de cada barri, amb l’objectiu final de contribuir a millorar la
qualitat de vida dels ciutadans.
Policia Local i Mossos d’Esquadra realitzen patrulles mixtes

Transversalitat (Pla de Seguretat Local)
En un model de seguretat global, els problemes s’analitzen
des d’una perspectiva multifactorial (social, econòmica,
cultural, demogràfica, territorial, etc.) i s’afronten amb
l’actuació transversal de tots aquells operadors, públics o
privats, amb competències i capacitat per incidir en qualsevol
de les variables que determinen l’estat de la seguretat:
administracions i serveis públics, organitzacions i empreses

© COMPAGINA

La coordinació entre cossos, la formació, la incorporació de nous equipaments i tecnologies i la proximitat al ciutadà són eixos bàsics de la policia del futur

privades, entitats de representació ciutadana, etc. A Mataró,
la seguretat global s’optimitza i s’articula mitjançant el Pla
de Seguretat Local de Mataró.
El diagnòstic dut a terme per la Policia Local posa de manifest
que ja s’ha iniciat el desenvolupament de diverses línies
d’actuació orientades a un model global de policia i que, per
tant, s’estan establint les bases per assolir la majoria dels
requeriments necessaris. Actualment, la Policia Local ja treballa
amb aquestes línies:
Organització policial
- La integració de sistemes d’informació (Sistema d’Informació
de la Policia de Catalunya)
- Coordinació policial, gràcies a la Junta Local de Seguretat i la
Mesa de Coordinació Operativa
- L’homogeneïtzació dels estàndards policials (Carta de
Serveis de la Policia de Catalunya a Mataró)
- La coordinació transversal de la seguretat pública municipal
mitjançant el Pla de Seguretat Local
Qualitat de servei al ciutadà
- El concepte de qualitat i millora contínua, traduït en índexs de
seguretat, Policia de barri, Carta de Serveis, la Unitat d’Atenció

al Ciutadà, la nova comissaria o les unitats de prevenció i civisme.
- Presència continuada al territori
- Contacte amb els ciutadans amb la Policia de barri, la Unitat
d’Atenció al Ciutadà i la Unitat d’Educació Viària, Prevenció i
Civisme
Amb tot, aquestes bases no són suficients per continuar amb el
procés de desenvolupament d’un model global de policia, ja que
el tamany i el marc laboral de la Policia Local dificulta la
cobertura continuada dels serveis i la flexibilitat que seria
necessària per respondre a les demandes dels ciutadans. A més,
el creixent volum i diversitat de les demandes d’una ciutat en
ràpid desenvolupament també fa insuficient l’actual sistema.
Per aconseguir un model adequat de Policia Local, el Pla estratègic suggereix treballar en diferent línies:
- Dimensionament dels recursos humans, materials i tecnològics
proporcional a les necessitats de la ciutat.
- Millora contínua de l’eficàcia i eficiència en el treball, amb la
revisió d’estructures organitzatives i processos, la incorporació
de les noves tecnologies i l’avaluació de càrregues de treball.
- Impuls de noves polítiques de recursos humans, en la línia de
la flexibilització de les condicions laborals, la formació, l’accés
a la segona activitat i la jubilació.

mésmataró
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Rocafonda-El Palau-Escorxador optarà
a les ajudes de la Llei de barris

L’avinguda d’Amèrica és un dels principals eixos viaris del sector Rocafonda - El Palau

esprés del barri de Cerdanyola, ara arriba el torn dels
barris de Rocafonda, El Palau i l’Escorxador. El Ple
municipal del mes d’abril va aprovar per unanimitat el
projecte d’intervenció integral de millora d’aquesta extensa àrea
urbana, el qual es presentarà a la Direcció General d’Arquitectura
i Paisatge de la Generalitat de Catalunya per concursar a
l’obtenció d’ajuts que estableix la Llei de barris. Aquest projecte,
prèviament consensuat amb el Consell Territorial del Pla Integral
de Rocafonda-El Palau, es basa en quatre eixos: rehabilitació i
promoció d’habitatges; millora de l’espai públic urbanístic;
potenciació de la cohesió social i la coactivitat urbana i la
promoció del comerç i de l’activitat econòmica d’aquesta àrea,
especialment de Rocafonda. Segons el regidor de Benestar Social
i de Nova Ciutadania, Oriol Batista, qui va explicar la proposta
al Ple, la rehabilitació i l’equipament d’elements col·lectius dels
edificis -per exemple, un 60,7% dels edificis d’aquesta àrea no
tenen ascensor-, tindrà un cost de 2.000.000 euros, un 16% del
pressupost total. Respecte la reforma urbanística “no es parteix
de zero”, senzillament s’incorporen aquelles obres estipulades en
el Pla Integral de Rocafonda que fins ara no s’han pogut realitzar
per manca de pressupost, com la reurbanització del Parc Urbà de
Rocafonda, la construcció d’una plaça Fòrum, la recuperació dels

D

talussos de la riera de Sant Simó, la rehabilitació de la plaça de
Joan XXIII, el carrer de Perú i la ronda de Miguel de Cervantes
i la millora del grup Les Santes, entre altres actuacions. En tercer
lloc, dins l’àmbit de millora de la cohesió social i la coactivitat
urbana, es preveuen com a grans construccions la creació d’una
biblioteca a l’edifici d’estil Modernista de l’Escorxador i un
casal de la dona a Rocafonda. Dos espais que ajudaran a generar
programes socials per promocionar el coneixement mutu entre
els ciutadans del barri i els sectors socials més dèbils: dones,
infants, gent gran i persones amb dependència. Finalment, com
a conseqüència d’aquestes millores, es preveu una reactivació
de l’activitat econòmica, definir aquests barris com a importants
motors comercials de la ciutat. El cost total del projecte serà de
13.000.000 euros, a pagar meitat i meitat entre l’Ajuntament i
la Generalitat de Catalunya. En la seva intervenció, el regidor
de Benestar Social i de Nova Ciutadania va voler destacar els
eixos forts d’aquest projecte: “L’àmplia participació ciutadana
que l’ha fet possible, el valor de la riquesa intercultural d’aquests
barris, els nombrosos col·lectius de joves existents en aquesta
àrea de Mataró i el gran teixit associatiu”, va explicar Batista.
Per la seva banda, l’oposició va apostar per aquest projecte però
va alertar el Govern de la dependència que poden crear aquests
13
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tipus de finançaments exteriors: “Totes les ajudes seran ben
rebudes, però no totes les accions polítiques han de dependre
d’aquestes, perquè què passarà si no donen suport econòmic a dos
projectes d’una mateixa ciutat?”, va preguntar el regidor Antoni
Valls, de CiU. Per altra banda, des del PPC, es va qualificar d’acte
“de justícia” la presentació d’aquest pla, però es van criticar
actuacions anteriors del Govern. “Aquest projecte demostra que,
al final, el Pla Integral de Rocafonda no ha estat flors i violes”,
va dir José Manuel López, del PPC, qui en aquest sentit va
reclamar un reconeixement del Govern.

Acords de la sessió plenària
del 4 d’abril de 2006

Un altre punt important de la sessió plenària va ser la presentació,
per part de la regidora de Serveis Centrals i Planificació, Pilar
González Agàpito, de la liquidació pressupostària de l’exercici del
2005 de l’Ajuntament i dels organismes autònoms municipals. La
liquidació es va tancar amb un superàvit de 2.397.990,51 euros,
especialment provinents dels guanys obtinguts dels impostos. Ara
bé, no tots els organismes municipals van acabar l’any amb
números positius. Les institucions deficitàries van ser l’Institut
Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM) amb 80.152,93
euros; l’Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT)
amb 194.662,38 euros, degut a la reducció del nombre de
matriculacions; i el Patronat Municipal de Cultural (PMC) amb
41.420,71 euros. Mentre que els organismes amb romanent van
ser l’Institut Municipal d’Educació (IME) amb 372.786,82 euros
i el Patronat Municipal d’Esports (PME) amb 54.665,06 euros,
ambdós per accions no realitzades i en el cas de l’IME també per
l’obtenció de més ingressos dels previstos. Aquests comptes van
ser especialment criticats pels regidors del Partit Popular. “La
pressió tributària de Mataró és excessiva, hi ha una política
agressiva i sancionadora vers el ciutadà”, assegurava David
Rovira. I afegia: “S’ha ingressat més del que es preveia i s’ha
gastat menys, si fóssim una entitat financera ens hauríem de
felicitar”. Davant aquestes crítiques, la regidora afirmava amb
contundència que tots els impostos a Mataró s’apliquen segons
els cànons establerts i mai per sobre l’IPC i recordava a l’oposició
que la política del Govern tripartit és no gastar més de les
possibilitats reals i que “si actualment es posen més multes és per
incrementar la seguretat” i no per qüestions econòmiques.
A més, durant aquesta sessió plenària també es va aprovar: la
recuperació d’ofici d’una finca al carrer de Francisco Herrera on
es construirà la futura seu de la Colla Castellera Capgrossos; la
concessió per construir 35 places d’aparcament a la ronda de
Francesc Macià, cantonada carrer d’Alarona; l’encàrrec a
PUMSA de la redacció del Pla Especial, avantprojecte i projecte
tècnic dels equipament del sector del Rengle-II Fase i l’adhesió
del consistori al Registre de Licitadors de la Diputació de
Barcelona.
Maria Coll

S’acorda potenciar la promoció
de la música catalana

Mataró celebrarà el Dia Mundial de la
Terra i contra el Racisme
El Ple va aprovar, amb el consens de tots els grups
municipals, la celebració i promoció de dues festivitats: el
Dia Mundial de la Terra, el 22 d’abril, i el Dia Internacional
de l’Eliminació de la Discriminació Racial, el 21 de març.

Tots els grups municipals, amb l’abstenció del PPC, es van
comprometre a una millor promoció de la música catalana a
la ciutat i més suport a la cultura catalana, específicament al
compliment de la Llei de normalització lingüística.

L’Ajuntament de Mataró s’adhereix
al Consorci de Comunicació Local
El Ple va aprovar, amb l’abstenció del PPC, la incorporació
de Mataró al Consorci de Comunicació Local per tal
d’obtenir assessorament, intercanvi de continguts i relacions
amb altres mitjans locals.

Mataró recolza Ràdio 4 i TVE a Sant Cugat
Els grups muncipals van aprovar una resolució conjunta de
suport als treballadors i treballadores de Ràdio 4, la primera
emissora en emetre en català després del franquisme, i TVE
a Sant Cugat.

Vicenç Font, Manuel Cuyàs i Pere Màrtir
Biada ja tenen una plaça
El nomenclàtor de la ciutat incorpora tres noves places que
rebran el nom de coneguts mataronins: el pintor Pere Màrtir
Biada, el doctor Vicenç Font Sastre i l’artista Manuel Cuyàs.

S’accepten diverses subvencions
El consistori va acordar acceptar diverses subvencions: 715.000 euros
del Consell Català de l’Esport per a la construcció del poliesportiu al
carrer d’Euskadi; 439.000 euros de la Diputació de Barcelona per
actuacions de millora de la via pública i 1.036.800 euros de la
Generalitat per a llars d’infants durant el curs 2005-2006”.
15
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Zones verdes regables 300.000 m2

Arbres replantats
cada any 289

Zones verdes urbanes 982.088 m2

Aspersors 8.500
Personal al carrer 78

Arbres, arbustos i palmeres 22.400

Bobinets 82

© ANA V.

© J. GASULL

Plantes de temporada
cada 4 mesos 25.000

Taules de tennis taula 11

Fonts ornamentals 15

Arbres que es poden
cada any 5.000

mésmataró

Els mataronins tenen un parc o una
plaça a menys de 5 minuts de casa

© ANA V.

Mataró té 982.088 m2 de zones verdes distribuïdes en 92 parcs, places,
jardins públics i boscos. Un equip de 78 persones tenen cura d’aquests
espais, en els que l’Ajuntament inverteix anualment 1,7 milions d’euros.

Quan fa bon temps es poden fer moltes activitats, com aquestes dones fent punt al Parc Central

ràcticament tots els ciutadans disposen d’una plaça o
jardí públic a menys de 5 minuts de casa seva, és a
dir, un espai on poden jugar els infants, on descansar,
gaudir de la natura o practicar esport a l’aire lliure. La
proximitat, el bon manteniment i l’ampli ventall d’activitats
que es desenvolupen en aquests espais públics són indicadors
de qualitat de vida i d’equilibri sostenible en les ciutats
compactes mediterrànies.

P

L’Ajuntament fa un gran esforç per mantenir en condicions
aquests espais públics i hi destina 27 jardiners propis de la
Secció de Jardineria, 41 persones del Centre Especial
d’Ocupació (CEO) per a les tasques específiques de neteja de
parcs i places, i una mitjana de 10 persones més de l’empresa
FCC que s’encarrega del manteniment de les noves zones
enjardinades (Les Hortes, Vallveric, Via Europa, La Llàntia,
Cirera-Molins, el Parc del Nord i el Parc de Créteil). A més,

es planifiquen tasques anuals que requereixen puntualment la
implicació d’altres professionals i l’Ajuntament té un acord
de col·laboració amb el Centre d’Educació Especial Les Aigües
per produir 1.500 plantes de temporada anualment. En total,
el pressupost que aquest any sortirà de les arques municipals
per a la jardineria és d’1.772.473,35 euros.
El factor sostenibilitat és el que determina, en la majoria de
casos, que l’Ajuntament dissenyi places mixtes o de les
anomenades dures, on la jardineria està present a parterres i
espais delimitats i, per tant, són més fàcils de mantenir. De totes
maneres, 301.453 m2 dels 982.088 m2 de zona verda i forestal
que hi ha a Mataró tenen necessitat de reg, fet pel qual hi ha a
la ciutat una extensa xarxa de reg, amb uns 8.500 aspersors
(sense comptar altres sistemes com el gota a gota o el techline).
El 100% de la jardineria està connectada a la xarxa de reg,
cosa que juntament amb la plantació d’espècies autòctones,
17
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ben adaptades al clima i de baix consum hídric, ha fet possible
un progressiu, ràpid i important estalvi d’aigua. Mentre el
2001 es gastaven 504.776 m3 d’aigua (hi havia menys parcs),
l’any 2005 es van consumir 187.979 m3 d’aigua (d’ells un
19% correspon a aigua no potabilitzada). Només respecte a
l’any anterior es va aconseguir una reducció del 48,92%, fet
pel qual l’Ajuntament s’ha animat a participar al concurs a
la millor iniciativa local d’estalvi d’aigua de la Diputació.
Aigües de Mataró realitza des del 2003 el manteniment de
les 15 fonts ornamentals que hi ha, que consisteix en actuacions
de conservació, neteja i desinfecció. Per altra banda, la
companyia d’aigües té inventariat que en el conjunt de la
ciutat hi ha 176 fonts d’aigua potable.

1
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L’ús de les espècies autòctones, com el romaní, la farigola i els
pins, ha estat un recurs força emprat a l’hora de fer plans
d’estalvi d’aigua, ja que aquestes plantes consumeixen poc i
requereixen poques atencions, però la Secció de Jardineria està
experimentant amb èxit amb plantes d’altres indrets amb
condicions climàtiques similars, com és el cas de la polygala
de Sud-àfrica que floreix tot l’any i està plantada al passeig
Marítim, davant el CN Mataró; o la grevillea, la melaleuca o
la westringia australianes que estan a la rotonda de la Via Sèrgia
amb el Camí del Mig, que gairebé no requereixen aigua.
Per últim, s’ha descobert també una alternativa a la gespa,
que tradicionalment havia estat una gran consumidora d’aigua,
que consisteix en una mena de gramínia asiàtica de tall curt
i molt tupida que es diu zoysia i que s’ha plantat
experimentalment, a la rotonda de Marià Ribas. Consumeix
molt poc i només s’ha de tallar un parell de cops l’any.

2
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L’important és una bona aclimatació

Els treballs programats anualment
1. Tres campanyes de plantada de flors de temporada; petúnies,
begònies, crisantems, alegries o còleos al maig-juny i al
setembre, i pensaments, prímules, cineràries o cols ornamentals
a l’hivern. Al Viver Municipal es produeixen o conreen unes
75.000 plantes a l’any.
2. La poda d’uns 5.000 arbres, entre novembre i març.
3. Una replantada d’arbres per reposar uns 250-300 exemplars
morts o malmesos.
4. Una campanya de ressembra i airejament de gespes.
5. Un pla de substitució de travesses de fusta amb creosota que
s’acabarà el 2007 i que se centrarà en el Parc de Cerdanyola, la
plaça de Francisco Tomás y Valiente i el Parc del Nord.
6. Un pla de col·locació i tancament de les àrees de jocs
infantils. S’han fet obres d’ampliació i millora del de la plaça
de les Tereses i pròximament es faran a Can Llinàs, a la plaça
de Rafael Casanova, a la plaça Assemblea de Catalunya, a la
plaça de la Llibertat i a la plaça del Palau.

1. Els jocs infantils de la plaça de Rafael Alberti estan molt concorreguts
a primera hora de la tarda. En total hi ha 65 espais com aquest a la ciutat.
2. Al Parc Central hi ha un circuit de jòguing que poden fer servir
petits i grans.
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ENTREVISTA

“En les decisions com a Defensor
procuro ser el més equitatiu possible”
Jordi Puigderrajols presentarà al Ple del mes de maig l’informe 2005 de
l’Oficina del Defensor del Ciutadà. El document recull les actuacions del servei:
el nombre i les característiques de les queixes formulades pels ciutadans.

- Els mataronins ens queixem prou i ho fem pels canals
adequats?
- “Les persones que es dirigeixen a l’Oficina del Defensor del
Ciutadà exposen situacions i queixes molt diverses, la majoria
es deriven als circuits corresponents i en altres la informació que
es dóna ja és suficient. Els expedients de queixa oberts en relació
al nombre d’habitants de Mataró podrien ser superiors”.

© COMPAGINA

- Quins serveis de l’Administració provoquen més queixes
per part del ciutadà?
- “Principalment són: les sancions, bàsicament les de trànsit, les
activitats molestes i les qüestions relacionades amb la via
pública, sense deixar de banda les queixes que s’han de derivar
a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), a
més dels temes de veïns i els judicials”.

Nascut a Mataró el 1959, Jordi Puigderrajols Coll
és llicenciat en Dret per la Universitat de
Barcelona. Exerceix com advocat des de 1982 en
l’especialitat de Dret Civil, concretament en
Responsabilitat Civil. Des de 1996 és degà del
Col·legi d’Advocats de Mataró i com a tal és
membre del Consell de l’Advocacia Catalana i del
Consejo General de la Abogacía Española. També
imparteix classes de Deontologia a diverses
escoles de Pràctica Jurídica i al Consejo General
de Madrid diversos cursos de postgrau universitari.
El 8 de juny de l’any 2000 el Ple de l’Ajuntament de Mataró el va nomenar per unanimitat el
primer Defensor del Ciutadà de Mataró, càrrec
per al qual va ser reelegit l’any passat i que
exerceix fins avui dia.
20

- Independència i objectivitat són les dues premisses clau
per al bon funcionament del servei?
- “Per descomptat, sense aquestes dues condicions no es podria
exercir la defensa dels drets dels ciutadans. Mai, en cap resolució
que he dictat, he rebut cap mena d’insinuació, suggeriment o
instrucció procedent de l’Ajuntament, és a dir, la independència
i l’objectivitat són respectades de manera integral. En totes les
decisions que prenc com a Defensor procuro ser el més equitatiu
possible, sense tenir en compte qui hi intervé o a qui pot afectar,
sinó només els fets concrets”.
- El fet que les resolucions dels casos siguin només
recomanacions o suggeriments per a l’Administració fan
que siguin menys efectives?
- “Actuar com a Defensor m’obliga a ser molt curós i a justificar
al màxim els suggeriments o recomanacions, per tal que
l’Ajuntament els accepti, ja que mai són vinculants. Això em
dóna la llibertat de poder valorar més àmpliament les normes
jurídiques i poder aplicar l’equitat com a correcció de la
interpretació massa estricte o rigorosa de les normes jurídiques”.

CONVIU MATARÓ
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Els infractors tenen l’opció de canviar
multes per serveis a la comunitat
Les sancions per consum o tinença de
drogues a menors es poden substituir
per programes de tractament o educatius.
l respecte individual, col·lectiu i institucional als drets i
llibertats dels ciutadans i ciutadanes és una garantia de la
convivència democràtica i de l’ordre i la pau socials.
L’Administració pública té l’obligació de garantir-ne aquesta
convivència i civisme i ho fa a través de l’ordenament jurídic
(ordenances, reglaments, lleis...). Així, l’Administració s’imposa una
doble tasca: una de preventiva/formativa i l’altra de reparadora
/sancionadora davant les manifestacions que es poden considerar
antisocials, més o menys greus, i que susciten el rebuig i la queixa
de la resta de ciutadans. Aquestes dues tasques es poden donar alhora,
és a dir, es pot formar mentre es repara la falta comesa. Per tal
d’aconseguir aquests dos objectius, l’Ajuntament ofereix diferents
iniciatives que donen la possibilitat de commutar les sancions
econòmiques relatives a infraccions lleus per la realització de treballs
de reparació, prestacions socials per a la comunitat o activitats
formatives i de reeducació en els valors cívics.

A més, l’Ajuntament a través d’un conveni amb la Generalitat ofereix
dos programes per commutar diferents delictes amb programes de
treball per a la comunitat, un dels quals va adreçat als menors d’edat
relacionats amb el consum o la tinença de drogues. Alternatives que
repercuteixen en benefici de la societat i en la reinserció de l’infractor.

© COMPAGINA

Pel que fa a les sancions per multes de trànsit, des de 1999
l’Ajuntament facilita als infractors fer uns cursos alternatius els caps
de setmana i d’un parell d’hores de duració. Al llarg de 2005 se n’han
fet 56 amb l’assistència de 1.367 persones. Els cursos són impartits a
la Policia Local i al final es fa un examen als assistents que suprimeix
la sanció econòmica. L’Ordenança de Civisme també ofereix un
sistema de prestació substitutòria que es va posar en funcionament el
passat mes d’agost. Des de febrer fins ara 14 persones han optat per
aquest sistema de servei alternatiu que es porta a terme en entitats i
òrgans públics de la ciutat: casals i associacions de gent gran, Policia
Local o Creu Roja entre d’altres. La prestació pot consistir en netejar
senyals malmeses, façanes brutes, assistència al transport de persones
o ajuda als menjadors públics escolars o socials.

1

2
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1. La multa per pintar sobre parets i mobiliari és d’entre 30 i 300 euros.
2. El servei alternatiu es pot portar a terme en entitats i òrgans públics de la ciutat
com casals, associacions de la gent gran, Policia Local o Creu Roja.
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La Mostra de Teatre Juvenil al
Monumental arriba a la sisena edició

© CONXI DURO

Els joves de sis instituts de la ciutat mostren al Teatre Monumental, del 8 al 12
de maig, el treball escènic realitzat durant tot l’any als seus respectius instituts.

Els objectius de la Mostra de Teatre Juvenil també inclouen el foment del treball en equip i les experiències comunes

a Mostra de Teatre Juvenil impulsada per l’Aula de
Teatre del Patronat Municipal de Cultura arriba a la seva
sisena edició. En aquesta ocasió hi participaran sis
instituts de secundària públics de la ciutat. Des de l’Aula es
fa un treball d’assessorament, coordinació i seguiment dels
tallers teatrals que professors i alumnes treballen al llarg del
curs acadèmic. L’objectiu del projecte és tant l’aproximació
del món teatral als joves com estimular el treball en equip i
les experiències comunes. La segona setmana del mes de
maig, del 8 al 12, presentaran el resultat dels tallers en funcions
obertes al Teatre Monumental, a partir de 2/4 de 7 de la tarda.

L

Cada institut ha fet adaptacions de peces teatrals d’autors
coneguts: l’IES Damià Campeny representa fragments de
Brecht i Josep M. Benet i Jornet; l’IES Pla d’en Boet s’atreveix

amb Molière; l’IES Puig i Cadafalch mostra l’adaptació que
ha fet un dels alumnes de l’institut, Raül Romera, de l’obra
“Draps bruts” de Puiggalí; l’IES Thos i Codina ens porta una
comèdia ecologista d’Ignasi Garcia; l’IES Miquel Biada adapta
“Lisístrata” d’Aristòfanes i l’IES Alexandre Satorras ens farà
volar amb la seva adaptació de “La volta al món en 80 dies”.
Els instituts Puig i Cadafalch i Thos i Codina han participat
amb dos treballs addicionals, “Societat vigilada” i “Vides
oposades” respectivament, a la 25a Mostra de Tallers de Teatre
de Granollers.
A finals del mes de maig està previst que els alumnes
participants rebin un diploma en un acte al Saló de Sessions
de l’Ajuntament. Més informació:
www.cultura.mataro.cat/mostradeteatre06
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“¿Y tú qué sabes?”
(¿Qué rayos sabemos nosotros?). Preestrena.
What the bleep do we know!? De Mark Vicente (EUA, 2004).
VOSE, 109 minuts.
Pel·lícula en part documental, en part història i en part animacions
i efectes visuals i que pretén contestar algunes preguntes que
segurament la majoria de nosaltres ens fem alguna vegada.
Dijous 4, a les 21.30 h

“Madeinusa”
Madeinusa. De Claudia Llosa (Espanya-Perú, 2005). VO, 100
minuts.
La història d’una nena que viu en un poblet perdut de Perú al qual
no es pot entrar. És un lloc estrany on tot s’altera quan arriba al
poble el jove Salvador.
Dijous 11, a les 21.30 h

“En tierra de hombres”
North country. De Niki Caro (EUA, 2005). VOSE, 126 minuts.
Quan fracassa el seu matrimoni, Josey torna al seu poble natal per
trobar una bona feina a les mines de ferro. La feina és dura però ben
pagada i les amistats s’estenen a la vida quotidiana.
Diumenge 14, a les 19 h
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Els nous accessos de la C-32 a Mataró
na vella reivindicació
Des de fa anys l’Ajuntament ha reivindicat a la
Generalitat la millora dels accessos de la C-32 al
seu pas per Mataró, en concret del tram gratuït que s’ha
anomenat Ronda de Mataró. El tema, malgrat que seriós,
no va ser pres en consideració per la majoria CiU-PP fins
la creació del nou executiu de la Generalitat encapçalat
per Maragall. Finalment ha arribat l'acord per un nou pla
molt ambiciós que canviarà completament la C-32. El
Secretari de Mobilitat, Manel Nadal, i l’Alcalde, Joan
Antoni Baron, ho van presentar, sobre els mapes, el passat
mes de febrer. El passat mes de març, l'Alcalde ho
presentava en un acte del PSC dient que “les obres es
desenvoluparan íntegrament en sòl que ja és públic i estan
destinades a incrementar la mobilitat i la seguretat dels
conductors”.

U

Duplicació de la capacitat de l’autopista
Les millores de l’autopista preveuen una quasi duplicació
de la seva capacitat a Mataró, amb la creació d’uns
laterals, tant a banda mar com a banda muntanya, de dos
carrils cada un, que recorreran tota la Ronda de Mataró.
És en aquests laterals on es connectaran tots els nous
accessos de Mataró. Es crearà un nou nus viari al Camí de
la Serra i s’incorporaran altres millores com l’increment
de tres a cinc carrils del pont que uneix la Via Europa amb
l’Hospital de Mataró. Segons l’Alcalde “el projecte està
estructurat en diverses fases i la primera que s’executarà
serà la del nus de Mata-Rocafonda permetent una
mobilitat en totes direccions”.
Satisfacció per les infraestructures a Mataró
Aquesta nova infraestructura es una més en els
compromisos que està adquirint la Generalitat amb la
capital del Maresme pel que respecte a la mobilitat. En els
últims mesos s’han presentat, al marge de la nova Ronda
de Mataró, els projectes del futur tren orbital, el
desdoblament de la via del tren cap a l’interior de Mataró
i el desdoblament de la N-II en el seu tram del Maresme.

1) Manel Nadal, Secretari per a la Mobilitat de la Generalitat
de Catalunya, l'Alcalde Joan A. Baron i el regidor
d'Urbanisme, Arcadi Vilert, presenten els nous accesos
de la C-32. Foto: Jordi Pujolar
2) Esquema dels nous accesos. Font: Generalitat de
Catalunya
3) El pont d'accés a l'hospital passarà a tenir cinc carrils.

Ramon Bassas i Segura
Portaveu del Grup Municipal Socialista
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CiU: Som molts els que
treballem per Mataró
l Grup Municipal de Convergència i Unió està format
pels sis regidors electes i per militants o simpatitzants que
formen part dels diversos consells, comissions o patronats
que té l’Ajuntament. Ens reunim periòdicament per parlar de tots
els temes que afecten als mataronins com el malbaratament dels
recursos municipals, la política d’aparador del govern, els
problemes de mobilitat i de circulació, la situació del comerç, les
dificultats per trobar habitatges, la manca de civisme, la lentitud
en el treball programat, el tancament d’empreses, la integració
dels immigrants, o la manca d’equipaments. A les fotos podeu
veure alguna de les reunions de tot el Grup Municipal i la llista
dels nostres representants per si els voleu transmetre alguna
preocupació, fer una consulta, etc.

E

Els representants als organismes autònoms de l’Ajuntament són:
Normalització Lingüística: Montserrat Quijo
Pla Integral Rocafonda: Antoni Valls, Pla Integral
Cerdanyola: Joaquim Fernàndez, Pla Integral Centre Eixample: Marta Agulló, Solidaritat i Cooperació: Antoni
Castellví, Igualtat d'Oportunitat: Francesca Banet, Mobilitat;
Pacte per la Mobilitat de Mataró i GINTRA: Octavi Nonell,
Seguretat i Prevenció: Olga Ortiz i Santi Giménez, IMPEM:
Marcel Martínez i Martí Carles, Programa d'Orientació pels
Equipaments Comercials de Mataró (POEC) i Àgora: Antoni
Noé, Patronat Fundació EUPM i Estudis universitaris: Albert
Geronés, TECNOCAMPUS: Joan Mora, Medi Ambient:
Eduard Giménez, Patrimoni Unió Cooperadors: Joan Ribas,
Aigües de Mataró, S.A., Societat Municipal.: Jordi Fábregas i
Pere Brun, Mataró Energia Sostenible, SA: Pere Brun,
PUMSA: Àngel Fábregas, PROHABITATGE: Jordi Fábregas,
Fundació Hospital St. Jaume i Sta. Magdalena: Manuel
Corredor i Roser Manté, Salut: Assumpta Subirà, Gent Gran:
Teresa Bruguera, Convivència: Montse Ferrer, Joventut: Jordi
Fernández, Consum: Santi Giménez, C. Escolar Municipal:
Elisa Colomer i Agustí Sancho, Comissió Mixta MEMAJUNTAMENT i IME: Albert Geronés, Patronat Cultura:
Jordi Ferri, Consell de Cultura: Carme Iglesias i Joaquim
Montserrat, Nomenclàtor: Joan Ribas, Patronat Municipal
d’Esports: Francesc Masriera i Alfons González.
Joaquim Fernández
Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió
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Nuestros barrios
inmigración con grandes dificultades de integración; con un
número importante de personas en situación de
vulnerabilidad, ya sea por su poca formación, escasos
recursos o dependencia de prestaciones sociales. A todo ello,
si añadimos un déficit en servicios, equipamientos y espacios
al aire libre, tenemos como consecuencia una realidad difícil,
que sin ser afortunadamente tan extrema como algunas zonas
de ciudades como Badalona o Sta. Coloma de Gramenet, sí
requieren de actuaciones inmediatas y urgentes.

n estos días, con ocasión de la presentación de un
proyecto para Rocafonda y el Palau a la concesión de
ayudas de la Llei de Barris, hemos tenido ocasión de
debatir con el gobierno municipal sobre nuestros barrios, sobre
todo de los barrios tradicionales de la ciudad. En este caso,
como ya sucedió con ocasión de la presentación de un proyecto
para Cerdanyola a la anterior convocatoria de ayudas, tenemos
la misma sensación de que el gobierno municipal está
levantando demasiadas expectativas, demasiado triunfalismo,
demasiado fiar la necesaria toma de decisiones y de llevar a
cabo actuaciones a la obtención de las ayudas de la Generalitat.
Demasiadas veces escuchamos a los representantes del
gobierno decir que todos los males de la difícil situación de
algunos barrios de la ciudad son culpa de la falta de
planificación de los ayuntamientos predemocráticos. Y no les
falta razón. Pero esa no es toda la verdad. Los gobiernos
socialistas que han gobernado la ciudad ininterrumpidamente
desde 1979, solos o en coalición con los comunistas, tienen
una gran responsabilidad en la actual situación. Han tenido
más de 25 años para actuar. Y si bien es verdad que se han
hecho cosas y se han solucionado muchas necesidades básicas,
también lo es que se ha actuado a remolque de los
acontecimientos, y que durante estos años se ha consolidado
un Mataró de dos velocidades. Por un lado los nuevos barrios
que se han creado, las nuevas zonas, mejor urbanizadas, con
pisos que se venden a 140 millones de las antiguas pesetas, y
por otro los barrios históricos, con problemas de limpieza; con
un tejido comercial tradicional en vías de desaparición
sustituido por un comercio poco atractivo y casi de
“monocultivo” (bazares, carnicerías y locutorios); con
viviendas inadecuadas; con un fuerte componente de

E
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Algunas requerirán un esfuerzo importante, es verdad. Pero
hay también actuaciones en pequeñas cosas, que no son tan
complicadas ni requieren de grandes esfuerzos económicos
pero que en cambio contribuyen a hacer más fácil y
agradable la vida de los ciudadanos. Cosas como la limpieza,
la regulación de las antenas de televisión, la retirada de
vehículos abandonados, son actuaciones que deberían
haberse llevado a cabo con mayor eficacia. Además, tenemos
los grandes temas en los que hay que actuar sin demora. Una
verdadera y planificada política de rehabilitación de edificios,
incidir en agilizar la tramitación en la instalación de
ascensores, incidir en el precio de las viviendas mediante una
gestión correcta del suelo, reforzar la democrácia
representativa con mecanismos de acción participativa de los
barrios, impulsar iniciativas para la creación de empleo y
mejora de la calidad de vida, generar entornos de oportunidad
para el desarrollo económico, entre otras cuestiones. Y por
supuesto, unas correctas políticas de inmigración. Llevando
a cabo una buena formación para los inmigrantes en nuestros
valores cívicos, con acciones contra el hacinamiento en las
viviendas, colaborar para expulsar a los inmigrantes ilegales,
igualdad efectiva de derechos y deberes para todos (no sólo
teórica), y evitando que algunos espacios de la ciudad den la
sensación de estar “ocupados” por grupos de jóvenes lo cual
dificulta su uso por la mayoria de los ciudadanos.
En definitiva, afrontar la situación con valentía, sin crear
falsas expectativas que después generen grandes decepciones
y contribuyan a separar aún más a los ciudadanos y
ciudadanas de la política local.
Paulí Mojedano Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC
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Una aposta decidida. RocafondaEl Palau-Escorxador a la Llei de Barris
rehabilitació i l’equipament dels elements, col·lectius o
comuns dels edificis; c) La provisió d’equipaments per a
l’ús col·lectiu; d) La incorporació de les tecnologies de la
informació en els edificis, e) El foment de la sostenibilitat
del desenvolupament urbà, especialment pel que fa a
l’eficiència energètica, l’estalvi en el consum d’aigua, i el
reciclatge de residus; f) L’equitat de gènere en l’ús de
l’espai urbà i dels equipaments; g) El desenvolupament de
programes que comportin una millora social, urbanística
i econòmica del barri; h) L’accessibilitat i la supressió de
barreres arquitectòniques.
el millor projecte
En el Ple Municipal d’abril es va aprovar el projecte
d’intervenció integral de l’àrea urbana de
Rocafonda- El Palau–Escorxador per presentar-lo a la
tercera convocatòria de la Llei de Barris.

P

Ara només ens cal esperar la resolució de la Generalitat
de Catalunya amb el convenciment que presentem el
millor projecte.
Tanmateix, i sigui quin sigui el resultat, el Grup Municipal
d’ICV-EUiA es mostra satisfet pel compromís adquirit
pel Ple. Un compromís ambiciós que renova amb força
una part substancial del Pla Integral i que impulsa una
transformació valenta del barri de Rocafonda–El Palau
–Escorxador.
És per aquest motiu que el Grup Municipal d’ICV-EuiA
ha treballat per incorporar en el projecte totes aquelles
polítiques innovadores, transformadores de debò i que
creiem prioritàries pel barri. Per ser tant ambiciosos com
sigui possible i, alhora, tant responsables com se’ns exigeix.

No obstant, lluny de ser les úniques línies de treball s’ha
volgut ser més ambiciós i complementar-les amb noves
idees que donin una dimensió més integral de tot el projecte,
més d’acord amb els objectius que entre tots i totes vam
establir en el Pla Integral de Rocafonda-El Palau. Essent
especialment significativa l’aposta per desenvolupar una
política d’habitatge basada en la compra d’habitatges per
facilitar la rehabilitació d’edificis i l’esponjament i barreja
social del barri. Una política innovadora a la ciutat que
obre un nou camí a seguir i que té pocs referents a la resta
de Catalunya, i menys impulsats des de l’àmbit municipal.
Volem acabar amb dues idees igualment importants. Primer,
que la feina no acaba aquí. I és que amb la tercera
convocatòria de la Llei de Barris se’ns obre una nova
oportunitat, però que a ben segur no serà l’única, i encara
tenim molta feina a fer. I, per últim, agrair molt sincerament
a tots aquells veïns i veïnes que des de Rocafonda i El
Palau treballen i militen a favor d’un millor barri, i en
definitiva d’una millor ciutat.

I per fer-ho estem treballant sobre la base de la feina feta
fins ara, sempre en el marc del Pla Integral de Rocafonda
- El Palau i sempre de forma participada.
Així, s’han definit en el projecte tot un seguit de propostes
que giren entorn de les vuit línies de treball que estableix
com a finançables la pròpia Llei de Barris i que són a) La
millora de l’espai públic i la dotació d’espais verds, b) La

Jaume Graupera i Vilanova

Cap del Grup Municipal d’ICV-EuiA
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Un pas endavant en educació
educatius integrats en un mateix àmbit territorial que assegurin
una atenció eficaç als alumnes.

l passat 20 de març se signava al Palau de la Generalitat
l’històric Pacte Nacional per a l’Educació, que té com
a principal objectiu crear un servei únic educatiu que
iguali les condicions dels centres públics, concertats i
privats. La conselleria d’Educació, comandada per Marta Cid,
ha aconseguit posar d’acord una vintena d’organitzacions, entre
les quals hi ha sindicats de professors, federacions
d’associacions de pares d’alumnes, moviments de renovació
pedagògica i representants de l’escola concertada.

E

La implantació de la sisena hora diària de reforç prevista en el
Pacte, així com la nova distribució horària del professorat per
potenciar tutories i l’atenció a les famílies, comportarà la
incorporació de 4.600 nous professionals als centres públics
durant els propers dos cursos. Mataró, com a capital de comarca
i ciutat de més de 10.000 habitants, podrà aplicar la sisena hora
a partir del curs vinent. A més, el Pacte també contempla
l’obertura dels centers escolars de l’1 de setembre al 30 de juny
i un augment considerable de les beques de menjador.

D’altra banda, el debat originat gràcies al Pacte Nacional per a
l’Educació és una gran oportunitat perquè des dels municipis
diguem la nostra en la millora del sistema educatiu. El món
local del nostre país s’ha preocupat sempre pel fet educatiu,
com va quedar clar durant la recuperació de la democràcia
(construcció d’escoles, impuls a la Formació Professional,
posada en funcionament d’escoles bressol i d’escoles per
persones adultes, etc.) i cal que els ajuntaments continuem
assumint un paper de primera línia en la millora del nostre
sistema educatiu.
Maria Rosa Cuscó
Regidora del Grup Municipal d’ERC

Breus
Esquerra promou el suport a la música en català
i al concert “Catalunya Acció Sonora”
El grup municipal d’ERC va presentar una proposta de
resolució per manifestar el suport de l’Ajuntament de Mataró a
la cultura catalana. La proposta d’Esquerra manifesta la
necessitat d’ampliar les facilitats dels programadors i dels
músics en català perquè tinguin espais i sales on poder presentar
les seves creacions, i també millorar la distribució comercial de
la música. La proposta de resolució també celebrava les
iniciatives de la societat civil en defensa de la promoció de la
cultura catalana, com ara el concert “Catalunya Acció Sonora”,
que es celebrarà la nit del 22 d’abril al Palau Sant Jordi.
El Grup Municipal d’ERC proposa mantenir Ràdio 4

L’assoliment d’aquest Pacte Nacional per a l’Educació posa de
manifest que per al govern de Catalunya l’educació és una
prioritat i això ho notarem els municipis. L’acord suposarà més
estabilitat del sistema educatiu, més qualitat de l’educació, més
innovació pedagògica i organitzativa i també igualtat
d’oportunitats per a tothom.
A partir del curs que ve, els centres escolars mataronins
guanyaran autonomia, ja que s’incrementaran les dotacions per
al funcionament ordinari de les escoles i es constituïran serveis
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Esquerra va aconseguir un acord municipal per manifestar
públicament que el tancament de Ràdio 4 suposaria un nou i
gravíssim incompliment d’una de les obligacions bàsiques que
han de prestar els mitjans públics de titularitat estatal: la
promoció i la defensa de la pluralitat lingüística i cultural de
l’Estat espanyol. La moció, que va ser acceptada per la totalitat
de grups municipals, també recollia el suport als treballadors
de Ràdio 4 i demanava evitar l’eliminació dels espais en català
de TVE a Catalunya.

