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INFORMACIÓ CIUTADANA

Adreces d’interès
ATENCIÓ CIUTADANA
· Oficines d’atenció ciutadana (de dl. a dv. de 9 a 19 h)
- Ajuntament. La Riera, 48
- Centre cívic Cerdanyola. Pg. de Ramon Berenguer III, 82
- Centre cívic Rocafonda. C. de Josep Punsola, 47
· Centres cívics
		 (de dl. a dv. de 9 a 14 h i dt. i dj. de 17 a 19h)
- Centre cívic Cirera. C. de Cadis, 1
- Centre cívic Molins. C. de Nicolau Guanyabens, 23
- Centre cívic Pla d’en Boet. C. de Juan Sebastián Elcano, 6
· Per internet, www.mataro.cat
· Per telèfon, trucant al número 010* (24 h)
· Telèfon del Civisme 900 859 009

ORGANISMES AUTÒNOMS
- Patronat Municipal de Cultura. C. de Sant Josep, 9.
		 Tel. 93 758 23 61
- Patronat Municipal d’Esports.
		 C. d’Enric Prat de la Riba, 110. Tel. 93 758 23 71
- Institut Municipal de Promoció Econòmica.
		 C. de Francisco Herrera, 70. Tel. 93 758 21 31
- Institut Municipal d’Educació.
		 Bda. de Les Figueretes, 1. Tel. 93 758 23 31
- TecnoCampusMataró. C. de Pablo Iglesias, 63.
		 www.tecnocampus.com. Tel. 93 741 49 60
- Escola Universitària Politècnica de Mataró.
		 Av. de Josep Puig i Cadafalch, 101. www.eupmt.es
		 Tel. 93 757 44 04

SEGURETAT I ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
- Urgències. Tel. 112
EQUIPAMENTS CULTURALS
- Urgències sanitàries. Tel. 061
- Mossos d’Esquadra. Av. de Lluís Companys, 87. Tel. 088
- Teatre Monumental. La Riera, 169
- Policia Local. Pl. de Granollers, 11. Tel. 092
		 - Museu de Mataró. El Carreró, 17
- Bombers. Pg. de Ramon Berenguer III, 42. Tel. 112
- Can Palauet. C. d’en Palau, 32-34
- Cos Nacional de Policia. Av. de la Gatassa, 15. Tel. 091
- Ca l’Arenas. Centre d’art del Museu de Mataró.
- Creu Roja Mataró. C. de l’Energia, 11. Tel. 93 741 02 25
		 C. d’Argentona, 64
- Hospital de Mataró. Ctra. de Cirera, 230.
- Espai F. C. Nou, 11
Tel. 93 741 77 00
- Can Xalant. Centre de creació i pensament contemporani.
- Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.
		 C. de Francesc Layret, 75
		 C. de Sant Pelegrí, 3. Tel. 93 741 91 60
- Biblioteca Pública Pompeu Fabra. Pl. d’Occitània s/n
- Agència d’Atenció a la Gent Gran i a les Persones
- Arxiu Municipal de Mataró. C. d’en Palau, 32
amb Dependència. C. de Cuba, 47. Tel. 010*
- Centre Municipal d’Acollida. C. de Sant Simó, 13.
TRANSPORTS
		 Tel. 93 755 14 53
- CTSA – Mataró Bus. C. de Francesc Layret, 72. Tel. 010*
- CAP d’Urgències. Camí del Mig, 36. Tel. 93 741 20 40
- RENFE. Pl. de Miquel Biada. Tel. 902 240 202
- Empresa Casas. C. de la Remallaire, 15. Tel. 93 798 1100
EMPRESES PÚBLIQUES MUNICIPALS
- Taxi Mataró. C. de Vista Alegre, 39. Tel. 93 798 60 60
- Mataró Ràdio. C. de Juan Sebastián Elcano, 6.
		 Tel. 93 536 13 10
ALTRES ADRECES
- Aigües de Mataró, SA. C. de Pitàgores, 1-7.
		 www.aiguesmataro.cat. Tel. 93 741 61 00
- Organisme de Gestió Tributària.
- Promocions Urbanístiques Mataró, SA. www.pumsa.com
		 C. de Mossèn Jacint Verdaguer, 77. Tel. 93 758 91 35
		 C. de Pablo Iglesias, 63. Tel. 93 741 56 10			 - Jutjats de Mataró. Pl. de Francisco Tomás y Valiente, 1.
- Prohabitatge. C. de Pablo Iglesias, 63. Tel. 93 757 85 38 		 Tel. 93 741 73 24
- Gestió Integral de Trànsit.
- Port de Mataró. Pg. Marítim del Port, s/n.
		 C. de Pablo Iglesias, 63. Tel. 93 757 85 38
		 Tel. 93 755 09 61

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

Fem-nos confiança!
Joan Antoni Baron i Espinar

| Alcalde de Mataró

A

mb aquestes paraules vaig acabar la meva intervenció a l’acte de col·locació de la primera pedra del
TecnoCampus. Perquè aquest és un projecte que,
impulsat per l’Ajuntament de Mataró, ha de ser una gran
aposta de ciutat.
Formar, crear, innovar i connectar són les quatre paraules
màgiques amb les que neix aquest ambiciós, perquè volem i
necessitem ser ambiciosos, projecte.
Només plantant cara amb decisió podrem guanyar el futur.
Fem-nos confiança en nosaltres mateixos, com a ciutat i amb
un cert orgull de mataronins.
Espai per a la formació universitària, per a la creació
d’empreses, per a la transferència de coneixement, per a
l’intercanvi d’experiències. Espai per a l’economia del futur.
Això volem que sigui TecnoCampus. En un indret privilegiat, a primera línia de mar i ben connectat.

Un projecte que ha iniciat una etapa decisiva. Han estat
anys de madurar el projecte, d’omplir-lo de continguts, de
cercar el finançament. Ara han començat les obres i d’aquí
tres anys, quan finalitzin, entrarem en l’etapa definitiva i més
important: posar al servei de l’economia de la ciutat un gran
parc tecnològic que permeti la innovació en tots els sectors
productius de Mataró i del Maresme.
Així ho van entendre el conseller Castells i els centenars de
persones que omplien a vessar la carpa on es va fer l’acte de
col·locació de la primera pedra. Empresaris, sindicats, entitats ciutadanes, polítics, financers, ... van voler compartir el
compromís de treballar intensament pel futur de Mataró. Per
això val la pena que ens fem confiança!
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NOTÍCIES

Aquest mes es resol el concurs sobre l’operador
del centre comercial del carrer Miquel Biada
MIQ
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1. Vista d’on s’ubicarà la futura locomotora comercial.
2. La fàbrica Fàbregas i de Caralt ocupa una superfície de quasi 10.000 m2.
3. El carrer de Miquel Biada és un dels vials, a l’entorn del futur centre
comercial, que es reurbanitzarà de nou.
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El consell d’administració de la societat municipal Promo-

cions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) va aprovar,
el passat mes de gener, el plec de clàusules que regeixen
el concurs públic per seleccionar l’operador comercial que
construirà i explotarà el futur centre comercial del carrer de
Miquel Biada.
Així, des del dia 16 de febrer i fins al 15 de març a les 13 h es
podran presentar les ofertes per a aquest concurs. Les bases
estableixen que l’adjudicatari del concurs haurà d’adquirir
en propietat l’illa de Fàbregas i de Caralt (9.629 m2) i que
al terreny hi haurà de construir un equipament comercial de
22.000 m2 de superfície de venda, segons els criteris marcats pel Pla d’integració volumètrica aprovat inicialment el
passat gener per l’Ajuntament. L’equipament s’implantarà
de conformitat amb el text refós del Programa d’Orientació
per als Equipaments Comercials (POEC), aprovat inicialment pel Ple de gener de 2004 i aprovat definitivament per la
Generalitat de Catalunya uns mesos més tard.
Pel que fa a l’aspecte econòmic, el preu de venda que
s’especifica en el plec és de 24.000.000 d’euros més IVA, i
a més l’adjudicatari haurà d’assumir càrregues econòmiques
per un import d’1.512.250 euros i especificar i quantificar
quines altres millores proposa per invertir en projectes de
ciutat com la promoció comercial i turística del municipi,
treballar amb les associacions de comerciants, col·laborar
amb la marca “Mataró, ciutat mediterrània” i participar en la
campanya anual de comerç local.
Segons l’estudi de febrer de 2005 “Impacte de la implantació
d’un equipament comercial de gran format a Mataró” redactat pel Gabinet d’Estudis Econòmics, SA, el futur centre
comercial pot suposar la creació de prop de 1.000 llocs de
treball i l’augment de visitants tindrà també efectes sobre la
restauració, l’oci i el lleure, i repercutirà positivament en la
imatge exterior de la ciutat.
Al llarg dels dos últims mesos, l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) ha mantingut diferents
reunions amb les associacions de comerciants de la ciutat
i amb l’Associació de Veïns del Centre per acordar la proposta de millora de la competitivitat del comerç de la ciutat
i de l’entorn urbà on s’ubicarà el futur centre comercial. La
proposta recull actuacions urbanístiques, com la reurbanització de carrers per promoure cicuits comercials al voltant
del centre comercial; i actuacions per al sector comercial que
inclou accions de formació, assessorament i millores en la
mobilitat i la comunicació.
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Finalitza la reurbanització i la transformació
dels Desviament a l’avinguda d’Amèrica
transformació del Desviament han finalitzat. Així, en el tram
que va des de Pasqual d’Aragó fins a la Riera de Sant Simó
s’ha arranjat l’antic col·lector i la pavimentació de la superfície, la part del mig de l’avinguda. Al vial s’hi han col·locat
5 pèrgoles que garanteixen l’ombra i una zona de jocs infantils delimitada per un tancat. A més, hi ha bancs, papereres,
cadires, jardineres i una font. Les obres s’han executat en
tres fases que han restablert 810 m de canalització i les ha
fet l’empresa Stachys, SA amb un pressupost de 3.454.355
euros. A més dels 375.951 euros del mobiliari. L’actuació
està inclosa en el Pla Director del Clavegueram d’Aigües de
Mataró SA. En aquest vial s’hi ha instal·lat el monument en
memòria de les víctimes del franquisme a Mataró, impulsat
pel Grup de Recerca de la Memòria Històrica de la ciutat.
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La reubanització de l’avinguda d’Amèrica i els treballs de

L’Ajuntament crea un programa d’atenció als
cuidadors de persones amb dependències

Un nou equipament de La Llàntia en marxa
A mitjan febrer van començar els enderrocs previs a l’inici

d’obres de construcció del futur Centre d’Atenció Primària
de La Llàntia. El centre assistencial s’ubicarà entre els
carrers de la Boixa i de la Verge de Guadalupe. El pressupost
és d’1.905.737 euros, el solar l’ha cedit l’Ajuntament i la
Generalitat el construirà. L’equipament forma part del Pla
Especial de Millora Urbana de La Llàntia.
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130 persones es podran beneficiar del programa
d’atenció als cuidadors de persones amb dependències que
ha dissenyat i implementat la Fundació Hospital Sant Jaume
i Santa Magdalena per encàrrec de l’Ajuntament. L’objectiu
del programa és oferir suport a les persones que es fan càrrec
de la cura d’una persona dependent i ampliar les seves capacitats, habilitats i recursos per cuidar i cuidar-se tant físicament com psicològica. El programa, que és gratuït, abasta
diferents camps com la formació a nivell tècnic i emocional,
suport a la salut o l’assessorament jurídic, entre d’altres. A
més, la persona cuidadora que atengui a un malalt amb grau
de dependència III o gran dependència se li proporcionarà un
cuidador professional mentre duri l’activitat. Per poder participar-hi cal adreçar-se a l’Agència d’Atenció a la Gent Gran
i Persones amb Dependències (carrer de Cuba, 47).
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Unes

1. La reurbanització d’un tram de l’avinguda d’Amèrica ha inclòs la
instal·lació de 5 pèrgoles, bancs, cadires i jardineres.
2. El programa per a cuidadores de persones amb dependències té cursos de
tai-txí, ioga i relaxió.
3. L’antic casal de joves de La Llàntia és un dels edificis que s’ha
d’enderrocar.
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L’Ajuntament avança el pagament de les
indemnitzacions als afectats per la legionel·losi

© MARGA CRUZ

El Jutjat de primera instància número 5 de Mataró ha decre-

tat el sobreseïment de les actuacions contra dos funcionaris
de l’Ajuntament i de la Generalitat imputats en el cas del brot
de legionel·losi que va afectar la ciutat l’estiu de 2002. L’auto
judicial fa menció que les dues administracions van actuar
de manera exemplar i diligent durant la crisi. Davant aquest
auto, l’Ajuntament ha decidit avançar les indemnitzacions
als 94 afectats reconeguts en aquest procés judicial (dos dels
quals van morir). Així, els afectats i les famílies dels difunts
rebran indemnitzacions d’entre els 132.000 euros i els 900,
en funció dels dies d’hospitalització i les repercussions sociolaborals que van patir. Els ajuts pugen a 344.606,20 euros.
El jutge manté la causa oberta contra l’empresa sospitosa
d’haver estat l’origen del brot, Hielos del Maresme.
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El programa de Serveis Integrals per al Tèxtil de
l’IMPEM assessora a 16 empreses del sector

© VIC
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Després de 7 mesos de funcionament, el programa de Ser-

veis Integrals per al Tèxtil impulsat per l’Institut Municipal
de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) ha visitat a
més de 90 empreses per donar-lo a conèixer i ha posat en
marxa 20 projectes d’assessorament per a 16 empreses del
sector, amb 7 de les quals l’IMPEM ha signat un conveni de
col·laboració. El Servei d’Ocupació ha atès a 220 persones
provinents del tèxtil, 58 han trobat feina mitjançant la Borsa
de Treball de l’IMPEM i 64 han estat assessorades durant els
processos de tancament o reducció de plantilla de les seves
empreses. A més, s’ha subvencionat amb 600 euros per persona a 6 empreses que han contractat a treballadors provinents
del tèxtil. El programa és una de les línies d’actuació del Pacte
per al Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró.
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Troben restes d’un forn de ceràmica del segle
XVIII en una casa del centre

3

1. La torre de refrigeració de l’empresa Hielos del Maresme és la que
presumptament va causar el brot de legionel·losi l’estiu de 2002.
2. Les empreses del sector del tèxtil es poden acollir al programa de Serveis
Integrals per al Tèxtil de l’IMPEM .
3. La graella inferior del forn és un dels elements que s’han trobat intactes.
El forn està en un excel·lent estat de conservació.
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Els treballs arqueològics que s’han realitzat durant un mes a

l’immoble privat situat a la cruïlla de la Muralla de la Presó
amb el carrer d’Argentona han permès localitzar les restes
d’una indústria terrissera de finals del segle XVIII i bona part
del XIX. S’hi poden veure la cambra de foc i de cocció, la
graella inferior i espais annexes d’alimentació. També s’han
pogut documentar els fonaments d’un tram (37,30 m) de la
muralla del segle XVI que envoltava la ciutat.

NOTÍCIES
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El Pla de Salut de Mataró inclou 32 itineraris
urbans per caminar fent salut per la ciutat
l’activitat física i reduir el sedentarisme és
l’objectiu que s’han marcat els serveis de Salut Pública de
l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports i el de Rehabilitació de l’Hospital de Mataró amb el suport del servei
d’Epidemiologia de l’hospital. Per aconseguir-ho, s’han dissenyat 32 itineraris urbans distribuïts per la ciutat perquè els
ciutadans puguin fer caminades adequades al seu estat físic.
S’han editat fitxes explicatives dels itineraris que a principis
d’aquest mes es distribuiran als centres d’atenció primària,
espais esportius, casals d’avis i centres cívics. Aquestes
fitxes seran un suport per als metges que podran recomanar
als pacients caminades atès que l’activitat física combinada
amb una alimentació saludable incideix positivament en
moltes malalties cròniques i també actua com a preventiu.
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Promoure

El Ple aprova la modificació de l’ordenança
d’antenes de telefonia mòbil
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cipal per a la instal·lació i funcionament d’instal·lacions de
radiocomunicació es va decidir en el Ple de febrer. El nou
text actualitza la normativa municipal vigent des de 2002 i
introdueix canvis com que els operadors han de presentar un
estudi acústic de les instal·lacions; compliment dels requisits
exigits pel Pla especial urbanístic per a l’ordenació dels emplaçaments d’aquestes instal·lacions; reduir l’impacte visual i paisatgístic així com orientar-les de la millor manera per minimitzar
el nivell d’immissions de camps electromagnètics cap als
habitatges situats a menys de 100 m de l’antena. A més, es promourà que els operadors comparteixin emplaçaments. Aquest
document està exposat públicament (carrer de Pablo Iglesias,
63) fins al 26 de març per poder-hi presentar al·legacions.
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L’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança muni-

La marca “Mataró, ciutat mediterrània” es
promociona amb el veler Solaris-Mataró
L’Institut Municipal de Promoció Econòmica i el Patronat

Municipal d’Esports han establert amb l’equip de regates
Solaris Racing Team una col·laboració que consisteix en
promocionar la marca “Mataró, ciutat mediterrània”. Així,
la nova imatge s’ha retolat al casc del veler de regates de 45
peus d’eslora, a la vela i al vestuari de la tripulació. El veler
participarà durant la temporada 2007 en les competicions del
Circuit Català de Creuers i regates d’alt nivell. L’actuació
s’emmarca dins el Pla per a la promoció de la ciutat.

1. Un dels objectius dels itineraris urbans és promoure la pràctica de la
caminada en grup i així faciliar el seguiment de la prescripció mèdica.
2. Les antenes de telefonia mòbil han d’ubicar-se seguint els requisits que
mana el Pla especial urbanístic d’aquestes instal·lacions.
3. La nova imatge de veler Solaris-Mataró es va presentar el passat 3 de
febrer al Port de Mataró.
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Els usuaris del Mataró Bus puntuen el
servei ofert amb un 7,85
L’empresa municipal de transport públic
Mataró Bus va donar servei a 5.166.036
viatgers en el 2006. És a dir, ha transportat
130.515 passatgers més que en el 2005, cosa
que suposa un increment del 2,6%. Aquest
augment ha vingut donat atès que s’han
incorporat, el dies feiners, un autobús a la
línia 3 durant tot el dia i un altre a la línia 5 a
les hores punta. Els usuaris del Mataró Bus
han valorat globalment el servei amb un
7,85 (sobre 10) en l’enquesta anual de satisfacció. La seguretat és l’aspecte més valorat
pels usuaris amb un 8,10, seguit de la informació, tant pel que fa al recorregut com als
horaris, amb un 8,08 i un 8,03 respectivament. I a partir del 7 els següents aspectes:
tracte amb el personal, 7,98; la neteja, 7,83;
els recorreguts, 7,76 i la comoditat amb un
7,72. El 51,41% dels passatgers són població ocupada. El 53,78% dels entrevistats no
tenen carnet de conduir i un 21,9% prefereix
utilitzar l’autobús que el vehicle privat.

Més de 1.000 ciutadans es beneficien del
Servei de mediació ciutadana en el 2006
El Servei de mediació ciutadana de
l’Ajuntament ha atès, durant el 2006, 148
casos que han beneficiat directament i indi-
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rectament 1.280. Aquesta xifra representa
91 casos més que el 2005, un 160% més.
El servei es va posar en marxa el 2002
com una iniciativa emmarcada en el Pla
integral de Rocafonda-El Palau i el 2005
es va estendre a tota la ciutat. En aquests
moments compta amb 8 mediadors gràcies a la signatura d’un conveni amb la
Diputació de Barcelona que ha permès que
s’incrementés el servei amb 5 persones
més. El 80% dels casos atesos són conflictes amb les comunitats de veïns, per aquest
motiu s’ha establert una nova metodologia
anomenada “Acords de convivència” amb
la qual s’implica a tota la comunitat en la
resolució del conflicte mitjançant la realització de tallers per fomentar el diàleg. La
mediació ciutadana és un sistema gratuït de
resolució de conflictes de convivència quotidiana i té com objectiu arribar a l’entesa
de les parts implicades a través del diàleg.
El servei es pot sol·licitar a través d’un
tràmit del web municipal: www.mataro.cat,
el 010 o les oficines d’atenció ciutadana.

La Fira de l’arbre, plantes, flors, animals i
jardí reuneix unes 60.000 persones
El Parc Central va acollir, el 10 i 11
de febrer, la XXIX edició de la Fira de
l’arbre, plantes, flors, animals i jardí. La
Fira està organitzada per l’Associació

d’Amics de les plantes, animals i jardins
del Maresme i compta amb el suport de
l’Ajuntament. L’Institut Municipal de Promoció Ecòmica (IMPEM) va signar un conveni de col·laboració en el qual s’acorda
que l’IMPEM aporta 12.000 euros, també hi
participen el Servei de Ciutat Sostenible i el
Patronat Municipal de Cultura. A la mostra
s’hi van poder veure unes exposicions sobre
la natura, la flora del Maresme, Sant Galderic i d’ikebana i bonsais, a més d’un concurs
de dibuix infantil, una sembra de plantes als
terraplens del Parc i un alliberament d’ocells.

El Dia Internacional de les Dones se celebra
amb diferents activitats
El programa per commemorar el Dia Internacional de les Dones està format per activitats
com documentals, poesia, música, teatre i
cinema. Els actes s’iniciaran el 6 de març i
finalitzaran el 19 de març en espais com el
Teatre Monumental, el Museu de Mataró,
el Centre Cívic Rocafonda o Can Palauet.
L’acte central és el dia 8 de març amb la
commemoració del Dia Internacional de les
Dones on es procedeix a la lectura del Manifest institucional davant de l’Ajuntament.
El programa d’activitats l’han organitzat el
Servei de Joventut i Dona, el Consell Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats i entitats
de la ciutat.
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L’Ajuntament destina uns 3,4
milions a entitats i associacions
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Subvencions, convenis i transferències són les tres vies amb les quals
estableix acords perquè desenvolupin programes i activitats. A través de
l’Agència de Suport a l’Associacionisme s’ofereix assessorament i formació.

Quasi dos mil nens i nenes poden gaudir dels casals d’estiu que subvenciona l’Ajuntament

E

l teixit associatiu de la ciutat de Mataró és molt ric.
Hi ha entitats d’àmbits diferents que fan una important tasca per consolidar una societat democràtica
afavorint la participació ciutadana, a més de contribuir a la
cohesió social. En aquest sentit, l’Ajuntament destina cada
any una quantitat de diners per ajudar en el desenvolupament
dels programes i activitats que porten a terme les entitats,
a més d’espais i infraestructures. També ofereix formació,
assessorament i activitats promocionals a través de l’Agència
Municipal de Suport a l’Associacionisme del Servei de Participació Ciutadana.

Aportacions de 2006

El 2006 l’Ajuntament va destinar 3.451.075,90 euros
mitjançant tres vies: 443.718,38 euros en subvencions,
1.870.623,31 euros en convenis i 1.140.934,21 per a transferències. És a dir, un 31,56% més que en el 2005.

De les tres diferents maneres de donar suport, la més usual és
la signatura de convenis (el 2006 se’n van signar 146), on les
parts signants es comprometen amb uns objectius comuns
i es reconeixen uns drets i unes actuacions a realitzar. La
majoria de vegades l’Administració inicia una relació amb
l’entitat a través d’una subvenció i quan aquesta consolida el
seu programa s’estableix un conveni.
L’any passat, els àmbits als quals va assignar més diners
van ser Benestar Social (922.117,88 euros) per als casals de
la gent gran, la Fundació Privada El Maresme, la Fundació
Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena, el Centre de Formació i Prevenció, la Creu Roja o a la Fundació Sant Joaquim; Cultura (506.360,27 euros), sent Art Trànsit Dansa,
la Casa de la Música Popular i les associacions de veïns
per a partides dedicades a les festes dels barris les que van
rebre una més gran suma econòmica; Civisme i Coopera9
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L’aportacio total prevista per als tres conceptes (subvencions, convenis i transferències) en el 2007 s’estima en un
7% més que el 2006. És a dir, es preveu que s’atorguin uns
3.700.000 euros. Dels quals 467.683,97 euros serà per a subvencions, un 1,29% menys que el 2006 atès que s’han subscrit convenis reguladors amb les entitats que consoliden els
seus programes.

El CC Pla d’en Boet acull l’Agència de Suport a l’Associacionisme
ció (488.640,56 euros) que transfereix al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament la majoria dels diners;
Nova Ciutadania (231.072,70 euros), àmbit que es va incloure per primera vegada l’any passat, ha assignat ajuts, entre
d’altres, amb l’Associació de Veïns de Rocafonda - Vocalia de la Dona, Càrites Diocesana de Barcelona (Sant Pau),
Òmnium Cultural i a les associacions culturals musulmana
Al-Quahda i la islàmica Annour; i Esports, en aquest àmbit
els col·lectius que van rebre més diners van ser la Comissió
de Clubs de Bàsquet, el Club Hoquei Mataró i la Comissió
de Clubs de Futbol.
El 2005 van obtenir ajuts per part de l’Ajuntament 212 entitats, mentre que el 2006 en van ser 221.

10

La convocatòria està oberta a entitats i associacions sense
ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats (actualment són 395), dels següents
àmbits: Benestar Social, Salut Pública i Consum; Ciutat
Sostenible; Participació Ciutadana; Civisme i Cooperació;
Joventut i Dona; Esports; Educació i Cultura, i com a novetat
d’aquesta convocatòria s’ha inclòs també Comerç i Turisme.
Aquest nou àmbit pretén subvencionar associacions que
duguin a terme activitats que fomentin la consolidació del
model de comerç i turisme urbà.

Formació per a entitats

L’Agència de Suport a l’Associacionisme, està ubicada al
Centre Cívic Pla d’en Boet (Juan Sebastian Elcano, 6), té
com a finalitat ajudar a les entitats perquè aquestes es creïn,
es desenvolupin i puguin portar a terme els seus objectius.
Amb aquestes premises, l’Agència ofereix formació, assessorament, difusió de les activitats, elaboració de documenta-
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Distribució de les aportacions municipals 2006
ció, suport a la informatització, conferències divulgatives o
trobades i treballs en xarxa, entre d’altres.

d’unes 16 hores, als quals hi han assistit fins ara 40 entitats
de la ciutat.

Al llarg de 2006 s’han fet 104 assessoraments que han versat
sobre temes legals i fiscals, finançament, voluntariat o noves
tecnologies. I com a programa de formació anualment es
realitza un curs de 6 mòduls que cobreixen tot el ventall de
tasques de gestió: Com portar la comptabilitat al dia; Legislació i fiscalitat; Desenvolupament d’habilitats directives;
Disseny, seguiment i avaluació de projectes; Com elaborar
un pla de comunicació i Captació de recursos econòmics.

Com a activitat promocional, el novembre es va celebrar la
2a Mostra d’entitats en la qual hi van participar més de 100
entitats de diferents àmbits.

En aquesta línia de suport, dins la web de l’Ajuntament hi
ha un espai adreçat a webs temàtiques, una de les quals és la
d’entitats. A més, el 2006 es va posar en marxa el Portal de
les entitats de Mataró (http.//portal.entitats.mataro.cat), eina
que els hi permet crear, gestionar i albergar de forma fàcil els
seus espais webs. Així mateix, possibilita difondre activitats,
reunions i serveis. Per tal que els interessats puguin formar
part d’aquest portal, s’han impartit tallers de disseny web

Equipaments i espais

Una altra manera de treballar amb el teixit associatiu és facilitar-los espais per fer les seves activitats i trobades. Amb
aquesta voluntat, l’Ajuntament posa a disposició equipaments i instal·lacions on poder portar a terme els programes
o activitats. A finals de l’any passat, l’Ajuntament va iniciar
la construcció d’un equipament municipal que serà la nova
seu de la Colla Castellera Capgrossos i també el desembre
es va inaugurar l’equipament juvenil del carrer de Teià, a
La Llàntia. A part dels locals, també es cedeix material i
infraestructures. El 2006 es van invertir uns 103.000 euros
en aquest concepte que també inclou actuacions artístiques
(pallassos, música... ) o publicitat.
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El Ple demana que els Capgrossos de
Mataró optin a la Creu de Sant Jordi

La colla castellera Capgrossos de Mataró fa 10 anys que aixeca castells

L

’Ajuntament de Mataró demanarà a la Generalitat de
Catalunya que li concedeixin la Creu de Sant Jordi a
la Colla Castellera Capgrossos de Mataró. Aquesta va
ser una de les propostes que es van aprovar per unanimitat
durant el Ple ordinari del mes de febrer.
La Creu de Sant Jordi, que es va instituir fa 26 anys, pretén
fer un reconeixament a totes aquelles persones o entitats que
treballen per a la defensa de la identitat del país. En aquest
sentit, la colla castellera de Mataró n’és un exemple clar, ja
que ha aconseguit ser un referent per al món casteller al llarg
dels seus deu anys d’història.
L’alcalde, Joan Antoni Baron, va defensar la candidatura
de la colla local “els Capgrossos són mereixadors d’aquest
guardó” i va argumentar: “han demostrat la seva creixent
influència en el teixit associatiu de la ciutat, aconseguint que
un gran nombre de maresmencs se sentin plenament representats tant pels èxits, com pel tarannà de la colla”. Els grups
de l’oposició també van voler intervenir en aquest punt de
l’ordre del dia per mostrar la seva satisfacció per l’aprovació
de la proposta i el seu agraïment a la tasca desenvolupada
per la colla mataronina. “Avui hem fet el primer castell de
l’any” va cloure Joaquim Fernández, regidor de CiU, un cop

aprovada la proposta que va ser rebuda amb aplaudiments
per tots els assistents al Ple.
Els grups municipals també van acordar difondre l’acord a
les entitats i als ciutadans en general perquè donin suport a
la iniciativa. D’aquesta manera, els Capgrossos podran optar
al guardó de la Creu de Sant Jordi.
El Ple de febrer també va suposar un pas més per millorar la regulació de les instal·lacions de radiocomunicació.
El Govern municipal va aprovar inicialment la modificació
de l’ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament
d’instal·lacions de radiocomunicació, amb l’abstenció de
Convergència i Unió i el Partit Popular.
Utilitzar la millor tecnologia possible per reduir l’impacte
visual i paisatgístic, tenir la millor orientació possible per
minimitzar el nivell d’immisions de camps electromagnètics
cap als habitatges situats a menys de 100 metres respecte de
l’antena, i la potenciació de la compartició d’emplaçaments,
són alguns dels aspectes que incorpora el nou text i que va
enumerar la regidora de Ciutat Sostenible, Quiteria Guirao.
El nou text actualitza la normativa vigent, que data de 2002,
i l’adequa tant al Pla especial urbanístic per a l’ordenació
13
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dels emplaçaments de les instal·lacions de radiocomunicació, com a l’escenari actual, amb un operador més de telefonia mòbil i una nova tecnologia (UMTS).
Guirao, que va insistir en la importància de conscienciar a
les operadores de la nova normativa, va demanar a l’oposició
el vot afirmatiu “per tal d’informar bé a la ciutadania”. Tot
i això, els dos grups de l’oposició, CiU i PPC, van mantenir l’abstenció a la modificació al·legant la sensibilitat que
comporta el tema. Joaquim Fernández, regidor de CiU, va
explicar que la complexitat del tema “ens fa abstenir-nos, de
moment”. “És un tema molt tècnic i, per aquest motiu, volem
estudiar i treballar més el nou text” va recalcar Fernández.
En canvi, Paulí Mojedano, regidor del PPC, no va anunciar
un possible vot favorable en un futur perquè “no ens ha agradat com han actuat davant les queixes d’alguns ciutadans que
manifestaven estar afecats per les radiacions d’unes antenes”.
Guirao, però, va replicar que “el Govern municipal sempre
ha tingut en compte la cura de les persones. Hem escoltat
totes les queixes i el servei de salut n’ha estat al cas”.
Finalment, Guirao va tornar a insistir en la importància
d’anar junts, Govern i oposició, amb nova normativa que
regularà les instal·lacions de radiocomunicació de la ciutat.
“Hem d’anar junts en aquest tema tan sensible per poder
informar bé els ciutadans de la nova normativa”.
El futur parc tecnològic TecnoCampusMataró va ser un
altre dels temes destacats del Ple. El regidor d’Urbanisme,
Arcadi Vilert, va presentar els futurs usos del parc tecnològic. “Assignem a l’equipament, els usos educatiu, administratiu i sociocultural”, i va afegir “s’hi podran vincular altres
activitats com negocis empresarials, tecnològics i locals
relacionats amb l’ús de restauració, sempre i quan quedin
justificats a través del propi equipament”.
La proposta es va aprovar inicialment amb l’abstenció de
l’oposició. Per una banda, el portaveu dels populars, Paulí
Mojedano, va explicar que “no podem donar suport al projecte, encara que les propostes ens semblin bones, perquè les
formes no ens agraden”. I per l’altra, Antoni Valls, regidor de
CiU, va declarar: “creiem que hi ha altres prioritats urbanístiques” i va mostrar-se crític amb el projecte del TecnoCampus
titllant-lo de “poc ambiciós” Tot i així, l’alcalde va mostrarse convençut del projecte TecnoCampusMataró i va declarar
“és una aposta ambiciosa, que se centrarà amb la innovació i
el coneixement, no exclusivament per a les empreses”.
Sara Escriu
Corresponsal de RAC 1
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Acords de la sessió plenària
de l’1 de febrer de 2007
El Ple participa de l’apagada simbòlica
L’Ajuntament de Mataró es va afegir a la convocatòria
d’apagada elèctrica convocada per diverses organitzacions mediambientals, per tal de lluitar contra el canvi
climàtic. El Saló de Sessions va quedar a les fosques
entre les 19.55 i les 20.00 h, fet que va fer aturar el Ple
ordinari de febrer. A més a més, hi haver una baixada del
35% de la potència de la meitat de l’enllumenat públic de
la ciutat mataronina.

Aproven el pla de seguretat per a la revetlla
de Sant Joan
El Ple va aprovar per unanimitat el Pla d’Actuació Municipal per a la revetlla de Sant Joan. El Pla ha sorgit arran
d’una proposta de resolució presentada pel grup municipal de CiU. El regidor de Seguretat i Prevenció, Ramon
Bassas, va explicar “es tracta d’un pla molt complex
perquè són un seguit d’activitats que es desenvolupen
en diferents llocs de la ciutat”. Per aquest motiu, “el Pla
requerirà una revisió contínua”, va detallar Bassas.

Acceptació dels Fons Documentals cedits
per Xavier Cateura
El Ple municipal va aprovar per unanimitat la donació
dels Fons Documentals cedits per Xavier Cateura Valls.
L’artista ha concedit a Mataró, en dipòsit indefinit, la seva
col·lecció documental i bibliogràfica de temàtica política
i social (de 1967 a 1985). La col·lecció està formada per
publicacions periòdiques, fulls clandestins i documentació interna de diversos partits, d’un àmbit geogràfic que
abasta principalment Mataró i la comarca del Maresme i
publicacions de caire més general.

Aproven el Pla d’usos de les platges
El Ple també va servir per aprovar, amb l’abstenció de
CiU i PPC, el Pla d’usos de temporada a les platges de
Mataró durant l’estiu de 2007. Quitèria Guirao, regidora
de Ciutat Sostenible, va presentar el Pla que es manté en
la mateixa línia que la temporada anterior. L’oposició va
optar per l’abstenció perquè considera que els canvis “no
són suficients”.

mésmataró

ENTREVISTA

“Si els fòrums socials mundials no
existissin caldria inventar-los”
El 23 de març, Bernard Cassen parlarà sobre “Els moviments socials,
l’impuls a les organitzacions internacionals” en la desena Nit de la Solidaritat
organitzada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional.
Quin és l’objectiu principal dels fòrums socials
mundials?
“L’objectiu és constituir un espai d’informació, de debat i
d’articulació de les lluites davant els efectes de la mundialització lliberal a escala mundial. Els dominants tenen múltiples ocasions de trobar-se i afinar les seves estratègies, amb
mitjans infinitament més modestos, els dominats es troben
en els fòrums i en les xarxes temàtiques. Si aquests espais no
existissin caldria inventar-los!”.

Els fòrums socials poden incidir en les decisions
dels organismes internacionals?

“Sí, les organitzacions multilaterals són influenciades pels
fòrums que les han obligat a doblegar el seu discurs, incorporant elements nous com la lluita contra la pobresa, contra
el canvi climàtic... Però és una inflexió del seu discurs i no de
les seves polítiques que queden pràcticament idèntiques”.

“El terme ‘altermundialista’ ha aparegut recentment en el
lèxic i ha reemplaçat el d’antiglobalització, almenys en les
llengües llatines perquè no hem trobat una expressió equivalent en anglès. Aquest canvi és molt significatiu. Indica que el
moviment no aïlla la crítica, fa també proposicions alternatives. Hem passat del ‘contra’, que és necessari, al ‘per a’”.

Quin paper han de tenir els moviments locals
davant les problemàtiques globals?

“La característica del moviment altermundialista és que articula les lluites locals a les reivindicacions globals. És el que
resumeix l’eslògan ‘actuar local, pensar global’. Els moviments socials locals mobilitzen els ciutadans sobre qüestions
concretes de les quals tenen una experiència quotidiana. Coordinant-se s’adonen que les seves lluites apunten a un adversari comú: les polítiques neoliberals. Els moviments locals
contribueixen a fer néixer una presa de consciència global ”.

© BC

Quina diferència hi ha entre els moviments
altermundialistes i els antiglobalització?

Bernard Cassen,

nascut a París el 1937, és professor emèrit de
l’Institut d’Estudis Europeus de la Universitat de
París VIII i titular d’una càtedra europea JeanMonnet de Ciències Polítiques. És periodista i director general del diari “Le Monde diplomatique”. Ha
estat fundador i el primer president d’Attac France
(Associació per a la Taxació de les Transaccions
financeres i l’Acció Ciutadana) (1998-2002).
Bernard Cassen va ser un dels promotors l’any 2000
del Fòrum Social Mundial que es va celebrar per
primera vegada a Porto Alegre. És una de les figures més conegudes del moviment altermundialista a
escala internacional.
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Comencen les obres del parc
tecnològic TecnoCampusMataró
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Una inversió de 60 milions d’euros farà realitat el parc tecnològic i universitari en menys de 4 anys. Allotjarà unes 75 empreses de noves tecnologies,
les dues escoles universitàries, un centre d’R+D+i i un centre de congressos.

Dins la primera pedra es va col·locar un pen drive amb informació sobre el projecte i els plans d’estudis de les escoles universitàries

E

l conseller d’Economia i Finances de la Generalitat,
Antoni Castells, i l’alcalde de Mataró, Joan Antoni
Baron, van col·locar la primera pedra del parc tecnològic i universitari TecnoCampusMataró el passat 23 de
febrer en un acte celebrat al mateix solar on s’aixecaran els
edificis. Allà es va instal·lar una carpa on els assistents van
poder veure quin aspecte tindrà el projecte dissenyat pel prestigiós arquitecte Oriol Bohigas (MBM Arquitectes) a través
de la projecció d’un audiovisual amb realitat virtual i també
de la maqueta de la zona.
Universitat, empresa i centres de recerca i desenvolupament compartiran espai al parc, que requereix una inversió
de 60.046.000 euros per fer-se realitat i es preveu que esti-

gui enllestit durant el segon semestre de 2010. Per gestionar
i supervisar les obres, l’Ajuntament ha creat recentment una
entitat pública empresarial anomenada Parc TCM, amb representants de tots els grups polítics municipals. La presidenta
de Parc TCM és Pilar González Agàpito, que també és al capdavant de la Fundació Tecnocampus, impulsora des del 2001
d’un extens programa d’iniciatives desenvolupades sota el
paraigües de lema “formar, crear, innovar, connectar”. En els
últims sis anys, la fundació ha intentat evitar la fractura digitatl promovent l’apropament a les noves tecnologies de tots
els sectors de la població, amb cursos gratuïts per a tothom,
i també ha intentat incentivar la creació d’empreses d’aquest
sector i la transferència de recerca i coneixement des del sector
universitari. A conseqüència d’això es va crear, per exemple,
17
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TCM1
Universitats
12.400 m2

TCM2
Incubadora
Centre R+D+i
7.000 m2

TCM3
Edifici d’empreses
tecnològiques
7.000 m2
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A l’esquerra, la realitat virtual construïda per MBM Arquitectes mostra la disposició dels edificis. Al mig, una simulació de l’encaix del TecnoCampusMata
la Fundació TIC Salut, que vetllarà per la implantació de la
recepta electrònica o dels historials clínics compartits en el
sistema sanitari públic de tot Catalunya.

la població activa de Mataró) i que representarà un increment global del PIB local d’entre un 4 i un 4,5%.

Des del moment en què es va engendrar, el TecnoCampusMataró s’ha convertit en un projecte de ciutat, destinat
a aglutinar els esforços de tots els agents implicats en el
desenvolupament de la societat del coneixement. Encaixa
perfectament en l’esperit del Pacte per al Desenvolupament
Econòmic i Social, signat fa un parell d’anys per institucions,
grups polítics, sindicats, entitats veïnals, escoles universitàries i gremis empresarials. Es calcula que el parc comportarà notables beneficis per a l’economia local: permetrà la
creació i consolidació d’uns 2.000 llocs de treball (3,4% de

El parc TecnoCampusMataró ocupa una superfície de 20.290
m2, sobre la qual s’aixecaran tres edificis, un dels quals disposat en forma de claustre al voltant d’una plaça pública destinada a convertir-se en l’espai d’oci del campus universitari
i de la ciutadania en general. L’edifici té 12.400 m2 distribuïts
en una planta baixa, dues plantes pis i una de semisoterrània. Acollirà els alumnes de les actuals dues escoles universitàries que hi ha a Mataró; l’Escola Universitària Politècnica de
Mataró (adscrita a la UPC), i l’Escola Universitària del Maresme
(adscrita a la UPF), que imparteixen titulacions en electrònica,
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aró en la façana marítima. A dalt, la nau de Vallveric on s’instal·laran les primeres empreses i, a sota, l’entrada a l’actual Escola Universitària Politècnica
telemàtica, informàtica, mitjans audiovisuals, turisme i empresarials. A part de les aules i oficines de la universitat, en aquesta
zona hi haurà també comerços i serveis de restauració.
Els altres dos edificis són estèticament bessons, fan façana
amb la carretera N-II i tenen 6 plantes d’alçada. Un d’ells
és per al centre d’R+D+i i també per a una incubadora
d’empreses de base tecnològica, on aquestes s’hi podran
estar durant els primers 3 anys de vida. L’altre edifici conté
espai per allotjar-hi empreses de recerca, innovació i tecnològiques en general. En total hi haurà unes 75 empreses
TIC, una important concentració de pimes tecnològiques.
Per donar servei a aquestes empreses i al conjunt de la
ciutat, sota els dos edificis i connectats a ells s’hi projecta un

centre de congressos i reunions de 2.200 m2 amb capacitat
per a 300 persones. Finalment, el parc disposarà d’un aparcament públic soterrani de 491 places i en els entorns dels
nous edificis hi haurà 480 places per a motos i 77 més per a
cotxes. El parc està en un indret molt ben comunicat: a peu
de la sortida sud de l’autopista C-32 (Barcelona-Mataró) i
de l’autovia C-60 (Mataró-Granollers) i també de la N-II.
Els responsables de TecnoCampusMataró treballen des de fa
temps per atraure empreses i convèncer-les de l’atractivitat
del projecte. De moment, la societat municipal PUMSA disposa d’una nau de nova construcció al polígon de Vallveric
on es llogarà espai a les primeres empreses interessades.
Serà la “versió.1” del TecnoCampusMataró.
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El Parc Central acull una exposició
sobre les bones conductes cíviques

Cada àmbit es troba dins una carpa que mostra i explica
de manera original, divertida, educativa i didàctica pautes
cíviques sobre cada temàtica: una cadira que parla de la cura
que s’ha de tenir del mobiliari urbà; auriculars amb diferents intensitats del soroll de les ciutats; pedalar damunt una
bicicleta o un joc d’ordinador que provarà el comportament
cívic del visitant.
L’exposició és itinerant i va adreçada especialment a les escoles, per tant s’han establert visites guiades per facilitar als
centres educatius la participació en la mostra (s’ha de trucar
al 010). Tot i això l’exposició està oberta al públic en general
i es podrà visitar de dilluns a diumenge de 10 a 20 h.

© MARGA CRUZ

L’exposició té 7 àmbits d’actuació del civisme dividits en
les set lletres que conformen la paraula gràcies: presentació,
on s’explica què és una persona cívica; neteja i sostenibilitat; soroll i entorn; espais de convivència; tinença responsable d’animals de companyia; mobilitat sostenible, i l’últim
apartat és un joc interactiu i un audiovisual que inciten al
visitant a jugar i aprendre alhora a ser un ciutadà cívic amb
les actuacions del dia a dia. Així, el recorregut pels diferents
àmbits donarà a entendre al visitant que no es pot ser cívic
només en un sol àmbit sinó que cal ser-ho en tots, i així
aconseguir ser una persona que sap viure en comunitat, que
es preocupa pels altres i que respecta a tothom.

1

2

3
1. A l’espai públic hi ha zones especials per a determinats col·lectius: a
les zones infantils no hi poden entrar gossos.
2. Respectar el medi ambient reciclant la brossa orgànica és una de les
conductes cíviques que es pot veure a la mostra.
3. A l’exposició hi ha jocs educatius i didàctics per a totes les edats.
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G

ràcies, fem un bon equip. Aquest és el lema de
l’exposició que es podrà veure del 15 al 30 de
març a l’espai firal del nou Parc Central i que ha
organitzat la Diputació de Barcelona amb la col·laboració
de l’Ajuntament. Aquesta exposició forma part d’una campanya de sensibilització que pretén agrair als ciutadans el
comportament cívic en la seva conducta diària. A més de
promoure les bones pràtiques cíviques, millorar la convivència i les relacions ciutadanes i reduir els actes incívics.

© MARGA CRUZ

La mostra es podrà veure del 15 al
30 de març, tots els dies de la
setmana, en horari de 10 a 20 h.

CULTURA
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La nau central de Santa Maria
amaga vestigis gòtics i romans

© L. GELONCH

Els treballs arqueològics a la basílica localitzen tombes de l’època moderna
que es van cobrir amb l’actual paviment, restes d’un temple gòtic del segle
XIV i sediments d’època romana. Encara s’estan realitzant excavacions.

La base de la columna romana s’ha trobat a l’entrada de la basílica, a la part més antiga del temple

E

ls primers treballs arqueològics a la nau central de la
Basílica de Santa Maria han permès localitzar tombes
d’època moderna, els fonaments de tres pilars i de
l’inici de l’absis del temple gòtic del segle XIV i alguns carreus
quadrangulars i la base d’una columna d’època romana. Els
promotors de les excavacions són el Patronat Municipal de
Cultura i el Museu Arxiu de Santa Maria. Els treballs els porta
a terme l’empresa adjudicatària Àtics, SL.
Les tombes estaven perfectament documentades i són de caire
gremial, familiars o col·lectives. Estaven situades al subsòl de
la nau i es van cobrir el 1876 amb l’actual paviment. Les troballes gòtiques evidencien la situació i distribució arquitectònica
del temple medieval que fins al moment s’havia intuït a partir
de la documentació de què es disposava.

Quant a les restes romanes, coincideixen quant a mides i
característiques amb altres elements similars del període romà
trobats a la mateixa àrea. Els arqueòlegs encara no poden
determinar quin és l’abast d’aquesta troballa.
Aquesta és la primera vegada que s’excava la nau central
del temple. El 1998 s’havia intervingut arqueològicament a
l’interior de l’església en uns treballs de remodelació i restauració de la capella de Sant Josep, a més d’alguna altra a la zona
de l’altar major i el baptisteri.
Aquests primers treballs s’han fet del 12 al 21 de febrer en tres
cales i en les altres dues previstes es va començar a treballar
el 26 de febrer. Mentre duren les excavacions les cerimònies
religioses es fan en les capelles adjacents.
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7 · Dimecres

9 · Divendres

11 · Diumenge

Assortits de l’Aula

El cel massa baix

Artesans a la plaça

Teatre

Teatre

Direcció de Moisès Maicas.
Exercicis pràctics dels alumnes
del grup de 3r nivell de l’Aula
de Teatre.
Arcàdia Cafè Cultural
A les 22.15 hores

8 · Dijous
Presentació
GR-83

Un llibre textual i visual, que
combina relat de viatges, assaig
sobre art, literatura i fotografia,
tractant d’una manera novedosa
el tema de la memòria històrica.
Presentació a càrrec de Francesc
Abad (artista). Manuel Guerrero
(KRTU) i Eloy Fernández Porta i
Jordi Carrión (escriptors).

Presentació del llibre GR-83

A

Can Xalant, centre d’art i pensament contemporani
A les 20 h

Fira

D’Ahmed Ghazali. Dramatúrgia
i direcció de Josep Pere Peyró.
Un viatge cap a la violència: la
del terrorista però també la que
s’amaga al fons de nosaltres
mateixos, fills de la societat de
consum, educats malgrat nosaltres en l’egoisme i la indiferència cap als altres.

Vegeu descripció del dia 10

Teatre Monumental
A les 22 h
Preu únic: 14,50 euros

Arcàdia Cafè Cultural
A les 22.15 h

10 · Dissabte

Dansa

21 · Dimecres
Teatre

Assortits de l’Aula
Direcció de Cristina Julià.
Exercicis pràctics del grup E
de Joves de l’Aula de Teatre.

31 · Dissabte
Homeland

Fira

Direcció de Roberto Oliván. A
càrrec de la companyia Enclave
Dance Company.
Espectacle amb un fort impacte
visual que pretén fer-nos trobar
el món ideal.

Artesans a la plaça
Plaça de Santa Anna
De 10 a 21 h

Teatre

El cel massa baix
Vegeu la descripció del dia 9

Teatre Monumental
A les 22 h
Platea: 9 euros
Amfiteatre: 7,50 euros

Assortits de l’Aula de Teatre

C

I

N

E

M

A

A

L

M

O

N

U

M

E
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L

DIJOUS 1 a les 21.30 h

DIJOUS 22 a les 21.30 h

Offside, de Jafar Panahiaolo Sorrentino
(Iran, 2006). VOSE, 93 minuts

Direktøren for det hele, de Lars von Trier
(Dinamarca-Suècia-França, 2006). VOSE, 100 minuts

DIJOUS 8 a les 21.30 h

DIUMENGE 25 a les 16.30 h

Sévigné (Júlia Berkowitz), de Marta Batlletbò-Coll
(Catalunya, 2004). VO en català, 82 minuts

DIUMENGE 25 a les 19 h

Offside (Fuera de juego)

Sévigné (Júlia Berkowitz)

DIUMENGE 11 a les 16.30 h

El jefe de todo esto (preestrena)

Happy Feet. Trencant el gel
Algo parecido a la felicidad

Els Thornberrys, la pel·lícula

Stestí, de Bohdan Sláma
(República Txeca-Alemanya, 2005). VOSE, 102 minuts

DIUMENGE 11 a les 19 h

DIJOUS 29 a les 21.30 h

(Canadà, 2005). VOSE, 125 minuts

Fuerte Apache, de Mateu Adrover
(Espanya, 2007). VO, 97 minuts

C.R.A.Z.Y

DIJOUS 15 a les 21.30 h
13 (Tzameti)

13 (Tzameti), de Géla Babluani
(França i Geòrgia, 2005). VOSE, 93 minuts

Fuerte Apache

Preu: 5 euros
Programació adherida a cinemes Verdi. Podeu adquirir
l’abonament per al cicle dels dijous a la taquilla del Teatre
Monumental o al Patronat Municipal de Cultura. El preu és
de 30 euros i val per a 10 entrades.
www.cultura.mataro.cat/cartelleracinema
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Totes les exposicions són gratuïtes. www.cultura.mataro.cat
Sales d’Exposicions de Can Palauet

Sala 2
Xavier Roldan. Les cròniques dels nois Martini

Inauguració el divendres 9,  a les 20 h
Carrer d’en Palau, 32-34. Del 9 de març al 29 d’abril
Exposició de Jordi Cuyàs (Mataró 1957), coproduïda pel
Patronat Municipal de Cultura i ACM (Associcació per a
l’art i la cultura contemporània de Mataró), en el marc de
“ Beckett 101”, un programa de Girona-Mataró-Vic, amb el
suport de Xarxa Transversal. Activitats complementàries i
servei educatiu.

Fins al l’11 de març
Mostra del treball de l’artista entorn el tema del retrat

El tamboret blanc

Museu de Mataró

Viatjant vides, creant mons. L’experiència i l’obra de
la migració femenina a Catalunya
Inauguració dimarts 6, a les 20 h
El Carreró, 17. Del 6 de març al 4 d’abril
Exposició col·lectiva d’un grup de dones immigrants que,
fugint del victimisme, ens mostra unes artistes creadores
i aportadores de valors únics, fent-nos partíceps del seu
viatge.

Blanca Casas Brullet
Inauguració el divendres 16, a les 20 h
Del 16 de març al 29 d’abril
Dins el cicle “Senyors i senyores, el retrat” per la temporada 2006-2007, exposició a la Sala 2 i a la finestra de Ca
l’Arenas de Blanca Casas Brullet (Mataró, 1973), artista
resident a París.

La Galeria
Juan Urrios
Inauguració el divendres 16, a les 20 h
Del 16 de març al 29 d’abril
Instal·lació de la sèrie de fotografies “Cantera” de l’artista
Juan Urrios (Barcelona, 1962).

Ca l’Arenas.
Centre d’art del Museu de Mataró
Carrer d’Argentona, 64.

Exposició de la col·lecció
Senyors i Senyores. Mirades contra el temps. El
retrat a les col·leccions del Museu de Mataró
Fins al 9 de setembre.
L’exposició proposa una lectura artística i conceptual d’una
selecció de les obres conservades al fons de la institució
entorn el tema del retrat.

Menjador
Retrats de Jaume i Jordi Arenas
Fins al 15 d’abril.
Retrats fets pels germans Arenas en diverses tècniques
(dibuix, oli i aquarel·la).

Sala 1
Opisso. Retrats
Inauguració el divendres 2,  a les 19.30 h
Del 2 de març al 6 de juny.
Mostra de retrats de Ricard Opisso
(Tarragona, 1880-Barcelona 1966)
i d’Alfred Opisso (Barcelona, 1907-Mataró, 1980).
Ca l’Arenas. Centre d’art del Museu de Mataró
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La ciutat més cívica, més neta,
més segura

D

e fa temps, l’Ajuntament té com a objectiu la
millora de la consciència cívica dels ciutadans, de
manera que puguem garantir la convivència i l’ús
d’un espai públic net i segur. Ho treballa amb campanyes,
amb programes educatius, amb les entitats ciutadanes... i és
un dels eixos del govern presidit per l’Alcalde Joan Antoni
Baron (www.baron.cat).

© R. GALLOFRÉ

En aquest mandat s’ha avançat força en l’àmbit normatiu.
Fa dos anys,es va aprovar l’Ordenança del Civisme i, amb
la resta de normes municipals, la seva aplicació ha estat una
clara prioritat. Més de tres mil denúncies anuals es tramiten contra els que realitzen actes incívics (sorolls, consum
de drogues a la via pública, insults, pintades, etc.), denúncies que poden commutar-se per treballs a la comunitat.

© R. GALLOFRÉ

Però l’Ajuntament no es queda aquí. Aquest 2007 ha iniciat
un procés per ampliar la plantilla de la Policia Local per
fomentar el servei de proximitat, la policia de barri, fins
arribar a prop de 200 agents el 2012 al total de la plantilla
i, amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra i la resta de
cossos policials, garantir la seguretat dels nostres carrers
amb més efectius. Res a veure amb els temps del Govern del
PP, en els quals els serveis policials de l’Estat, abans dels
Mossos, van quedar pràcticament a zero, amb el risc que
vam patir. Ara, en canvi, es redueix cada any el nombre
de delictes.
El servei de neteja també ha estat renovat de dalt a baix,
amb la incorporació de més material i més persones per
ampliar els treballs al conjunt de la ciutat i també per millorar la recollida d’escombraries i de trastos vells. Mataró ha
ampliat al conjunt dels barris l’experiència de recollida de
brossa orgànica, superant les expectatives a l’abast. Tenim
una ciutat més responsable, més cívica, més neta.
Finalment, s’ha posat a disposició dels ciutadans el nou
telèfon del civisme, trucant al número gratuït 900 859 009
per comunicar qualsevol incidència o per sol·licitar serveis
concrets en aquesta matèria.
Ramon Bassas
Portaveu del Grup Municipal Socialista

1. L’Alcalde Joan Antoni Baron saludant els nous agents de la Policia Local.
2. L’Alcalde i altres regidors davant les noves màquines de neteja de Mataró.
3. Delictes cada 1000 habitants a Mataró. Font: Ajuntament de Mataró.
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El futur universitari
de Mataró

L

’espai Europeu d’Educació Superior (EEES) implica
la convergència dels estudis universitaris europeus
per permetre als seus estudiants poder formar-se a
diferents centres i exercir la seva professió a qualsevol país
de la Unió Europea sense problemes d’homologació dels
títols. Aquest procés, previst pel 2010, és una oportunitat
per a les dues universitats que hi ha a Mataró per a captar
més alumnes, per a oferir titulacions pròpies, per a reformar
els plans d’estudis,... Tant l’Escola Universitària Politècnica
de Mataró, com l’Escola Universitària del Maresme, han
d’aprofitar la conjuntura per fer un salt endavant i consolidar
la nostra ciutat com un pol d’atracció universitària, actuant
de forma estratègica i eficaç. I amb el TECNOCAMPUS no
n’hi ha prou!.
Mataró invertirà 60 milions d’euros en construir-lo, -21,7
milions en l’edifici que albergarà les dues Universitat-i
això hauria de voler dir que tenim un Pla estratègic ben
traçat i que prioritzem aquesta inversió davant d’altres
necessitats de la ciutat. Però no és així. El Ple ja va aprovar
una important inversió econòmica, però tot just ara s’està
presentant el primer esborrany de l’estudi de viabilitat
Universitari que, des de CiU ens hem cansat de reclamar.
La nostra abstenció al Ple va ser un toc d’atenció al Govern
Tripartit de Mataró, perquè no s’estan fent bé els deures i en
canvi el nostre suport al projecte és ferm i els nostres fills hi
estudien. Estem convençuts que pel nostre entorn econòmic
és important comptar amb bons Directius i Enginyers made
in Mataró, però la estratègia que segueixen els actuals responsables Municipals és dubtosa. Per què? Perquè qualsevol empresari sap que el primer que ha de fer, abans

Joan Mora i Bosch
Representant de CiU a la Fundació TecnoCampus
i a l’Entitat Pública empresarial TecnoCampus
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de tirar endavant qualsevol inversió, i la del TCM no és
precisament petita, és crear un bon pla de negoci, i el
TCM encara no el té, és un objectiu pel 2007.
Això no és treballar seriosament i demostra que s’actua
a remolc d’una operació immobiliària.
Mataró, avui, aporta uns 2.700 euros per cada estudiant
de la EUPM, encara que no sigui de Mataró. Amb aquesta
inversió en formació, que hauria de revertir a la pròpia
ciutat, es deixen de fer altres coses i la nostra tasca de control del govern ens obliga a estar amatents i denunciar els
errors del govern en aquest tema. Pensem que, segons
les previsions del govern, ni sobre la base més optimista
les Universitats de Mataró tindran més alumnes del que
ja tenien en els seus millors anys i, per tant, hi cabrien
perfectament en els edificis on són ara. El que ens cal és
actuar urgentment sobre el projecte universitari en sí.
Mataró encara ha de guanyar-se el seu futur universitari i
necessitem valentia. Pensem que s’ha de buscar una sortida
dins el Mapa públic de Catalunya o bé, trobar un Partner
nacional o internacional de prestigi que vulgui apostar per
Mataró. Amb el projecte immobiliari no n’hi ha prou. Hi
calen les idees, un parc tecnològic potent –això sí- i anar on
calgui per exigir que l’administració a qui pertoca recolzi
econòmicament aquest projecte i asseguri la viabilitat
universitària.

TecnoCampus,

“ambició faraònica”
En el Ple de gener de 2007, l’Alcalde Sr. Baron, referint-se
al Tecnocampus, expressà que és un projecte “ambiciós”
i que la seva consecució, no exclou el desenvolupament d’altres objectius prioritaris com seria la política
d’habitatge. Crec que el Govern ens demostra, una vegada
més, la incapacitat de sostenir una visió global en urbanisme de la ciutat. La manca d’imaginació dels governants
els impedeix atenuar aquesta “ambició”, perllongant els
objectius a fi de destinar els beneficis generats a PUMSA
per les plusvàlues obtingudes amb les operacions immobiliàries Resultat: En cada operació urbanística aïllada
es fa dependre el finançament de les pròpies plusvàlues
obtingudes al sector, i això es tradueix en creixement en
edificis d’us residencial, en més especulació urbanística
i en més densificació progressiva dels barris, amb una
patent manca d’equipaments públics.
Antoni Valls i Pou
Regidor Grup Municipal de Convergència i Unió
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El Mataró del segle XXI (IV). Hem de
garantir la seguretat dels mataronins
La percepció que tenen avui els mataronins és que tenim unes
autoritats que són molt més rigoroses a l’hora de sancionar
i posar multes que no pas per garantir la seguretat dels nostres carrers. Mataró no pot ser xauxa pels okupes o els delinqüents, ni podem permetre que determinats espais públics
estiguin “ocupats” per grupets de joves que impedeixin que
altres ciutadans puguin gaudir-ne. El Partit Popular aposta
per una política de més agents i menys multes. No volem
que els policies locals siguin agents de recaptació.

L

a seguretat és el primer element d’una autèntica política social. I amb aquest objectiu, la policia local ha
d’ésser un eficaç agent contra la delinqüència. La
dedicació a altres funcions també importants, com l’atenció
al tràfic, la disciplina viària, la policia de barri, no ha de comportar mai una reducció dels recursos dedicats a la seguretat.
En aquest sentit una proposta del PP seria que la major part
dels agents deixin de dedicar-se en un futur al control de
tràfic per passar a reforçar la seguretat, tasca que, quan sigui
possible, podrien fer-la funcionaris de nova especialització
no armats. En definitiva es tractaria d’alliberar efectius policials per la seguretat.
En els darrers temps, la policia local i la problemàtica que
els afecta (denunciada pels propis agents) ha estat objecte de
debat polític. Des del Partit Popular de Mataró hem expressat reiteradament que l’augment previst en el número
d’agents de la plantilla de la policia local és insuficient.
Però a més estem convençuts que la gestió dels actuals recursos s’està fent malament. És inconcebible que per una ciutat
com Mataró, de 120.000 habitants, hi hagi problemes per
tenir al carrer un nombre suficient d’agents que garanteixin la
seguretat dels ciutadans, en especial durant les nits i els caps
de setmana que és justament quan més delictes es cometen i
quan hi ha més risc. Una prova de que això que diem és cert
és que l’autoritat de la policia local ha hagut de desmantellar la Unitat d’Atenció Ciutadana durant l’horari nocturn per
destinar als seus membres a patrullar als carrers. Això vol dir
que el servei que donava als ciutadans aquesta unitat (tràmit
de denúncies, atestats de tràfic…), deixarà de fer-se de forma
eficaç a les nits o be s’haurà de fer en un altre franja horària
més tard. Cosa veritablement inconcebible si volem donar als
ciutadans un bon servei en funció als impostos que paguen.

Apostem també per millorar el servei de policia creant
dues comissaries de proximitat a Cerdanyola i Rocafonda. Amb això aproparem el servei al ciutadà en el territori. Això ha de servir també per establir interrelacions amb
la ciutadania, les entitats i organitzacions civils per desenvolupar una gestió de proximitat de la seguretat ciutadana.
I entenem que aquesta creació de les dues noves oficines
actuarà també de manera dissuasòria, reforçant l’element
preventiu, bàsic en el nostre model de policia.
Hem de treballar també per aconseguir una millora en
la motivació dels agents. Recolzant la seva professionalitat, sou, mitjans tècnics, igual tracte i reconeixement que la
resta de funcionaris, i amb una nova política de seguretat.
Actualment el cos de polícia local està patint una situació
de desmotivació preocupant.
Per resumir, el més important és garantir la seguretat
dels ciutadans en tots i cada un dels indrets de la nostra
ciutat.
En aquest sentit, el Partit Popular de Mataró es compromet
a que la presència de la policia local en tasques de vigilància a la ciutat es realitzarà amb nombre suficient d’agents
en totes les hores del dia per garantir la seguretat dels
mataronins de forma eficaç i preventiva. I sense necessitat
de desmantellar la Unitat d’Atenció Ciutadana com ha fet
el govern, per cert. Hem d’incrementar el nombre d’Agents
de la Policia Local, però sobre tot hem de gestionar millor
la seguretat a la ciutat.

Paulí Mojedano Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC
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Més de 10 anys de lluita, continuem
treballant per les Cinc Sènies
El Govern d’esquerres de la Generalitat, amb especial treball d’ICV-EUiA, va aprovar al juny del 2005 el Pla Director
Urbanístic Costaner, que preserva tots els espais no urbanitzables del litoral català, entre ells la nostra zona agrícola.
“El Pla Director Urbanístic Costaner aprovat pel Govern
d’esquerres de la Generalitat en garanteix la seva protecció
a nivell nacional”
Tanmateix, el més important de tot aquest llarg procés de
defensa i protecció de l’espai agrícola ha estat que els mataronins i les mataronines el sentim en un element que fa a
singular la ciutat.

Avancem per acomplir amb els nostres
compromisos electorals

L

es Cinc Sènies, la zona de Mata i la de Valldeix concentren un nombre important d’explotacions agrícoles, i contenen espais naturals i paisatgístics singulars:
rieres, marges, corredors naturals,… és l’espai lliure més
important del litoral del Maresme. D’aquesta zona depèn el
nostre equilibri urbà, entre Mataró - ciutat i Mataró – municipi, tant necessari per mantenir la qualitat de vida.
“Mataró va més enllà del sòl urbanitzable i que compta amb
un 52% de sòl lliure, principalment, agrícola i forestal”
En aquest sentit hem apostat per una ciutat amb límits: l’urbà,
el forestal i l’agrícola. No ha estat fàcil mantenir aquesta
postura del nostre Pla General, ja que s’han produït al llarg
d’aquests anys tot un seguit de declaracions que posaven en
dubte, o creaven confusió entorn la permanència d’aquest
àmbit com a zona agrícola a mig i llarg termini. Sense anar
més lluny les passades eleccions municipals van estar marcades pel projecte de l’anterior govern de modificació del
Pla General on es preveia, entre altres, la creació d’un parc
al pla de Sant Simó. Ara això no es contempla.
“Les postures polítiques que posen en dubte la permanència
de la zona agrícola són un discurs reflex d’un model territorial passat de moda”
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“Les Cinc Sènies ens fa ser una ciutat singular”
La protecció no és el final del camí. Ara la Generalitat,
els propietaris i l’Ajuntament hem de definir les eines que
permeti la modernització ecològica de les explotacions
agrícoles, la preservació dels espais naturals i paisatgístics
singulars i com a plantejament més integral, l’activació del
Pla Especial de les Cinc Sènies-Mata-Valldeix.
Quiteria Guirao Abellán
Regidora del Grup Municipal d’ICV-EUiA

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS

mésmataró

El futur de la N-II
intensos i la nostra ciutat ha d’aprofitar aquest moment per
posar sobre la taula les prioritats sobre la mobilitat de la
nostra ciutat. Cal resoldre l’accés Mataró-Nord de la C32
amb entrades i sortides en els quatre sentits i cal resoldre
l’accés Mataró-Oest per potenciar els polígons industrials
de Cirera amb enllaços directes amb l’autopista que permetin que aquests siguin més competitius, també donar
una solució definitiva a les retencions que produeix el
Centre Comercial. Per últim, cal resoldre les vies d’accés a
l’Hospital de Mataró i dels futurs equipaments esportius.

V

iure al Maresme és encara avui un privilegi. La
nostra és una comarca que compta amb una important activitat econòmica, amb una cultura i un patrimoni mil·lenari, i amb un dinamisme que ens permet tenir
una qualitat de vida que encara avui és valorada per molts
ciutadans de l’àrea metropolitana. Aquest atractiu fa que el
Maresme guanyi habitants any rere any i agreuja el dèficit d’infrastructures al Maresme. L’augment de població de
la nostra ciutat i els seus entorns fa necessari replantejar la
política de mobilitat i transport públic de les nostres infrastructures, posant la problemàtica de la N-II en la primera
prioritat a resoldre.
En aquest sentit el Consell Comarcal del Maresme va aprovar fa tres anys un posicionament comú sobre la mobilitat i
les infrastructures a la comarca on es va reclamar la necessitat d’invertir per millorar el transport públic i en segon
terme, trobar una solució a la problemàtica de l’actual NII sense malmetre més l’entorn natural i paisatgístic de la
comarca.
En efecte, el transport públic per carretera s’ha de potenciar
mitjançant carrils exclusius a l’autopista entre Mataró i Barcelona, aquesta mesura unida a una adequada inversió en
transport ferroviari, ajudaria a descongestionar el volum de
vehicles que transiten per la C32 i que causen retencions a
Mataró, sobretot a la sortida de Mataró Oest.

El Grup Municipal d’Esquerra a Mataró valora positivament el compromís de conseller de Política Territorial i
Obres Públiques, Joaquim Nadal, per fixar per la propera
primavera el termini per licitar les obres de l’accés de la
C32 per Mataró Nord. Com també l’anunci de modificar
l’actual traçat de la Ronda de Mataró per tal de donar resposta a la congestió que actualment es produeix en aquest
punt. En el seu moment ja vàrem presentar les nostres
al·legacions concretes a la proposta. Ara cal aprofitar aquest
moment per posar sobre la taula l’augment de la inversió en
transport públic al Maresme i la millora de les connexions
entre Mataró i els diferents pobles. No ens podem quedar
de braços creuats coneixent que el tram de N-II entre el
Masnou i Premià de Mar és dels que pateix més sinistralitat
de tota la xarxa viària.
Tots els partits polítics de Mataró ens vàrem posar d’acord
el passat mes de febrer de 2006 per reclamar la gratuïtat de
l’autopista pels residents al Maresme i una solució per a la
N-II en la línia dels treballs que ha realitzat la Comissió
Especial de Mobilitat i Infrastructures del Consell Comarcal. Ara toca fer realitat unes infrastructures i uns acords
de finançament per permetre tenir unes infrastructures de
mobilitat més ràpides, segures i sostenibles.

Francesc Teixidó i Pont
Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra

Els treballs per trobar una solució a la mobilitat tant de
Mataró com de la resta de la comarca són cada cop més
31

