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Aquest estiu Mataró té un dia per a tu. El trobaràs banyant-te al mar, passejant
amunt i avall de la platja o descansant al sol en una hamaca. Mataró és més platja
que mai, amb més espai i més serveis per esprémer a fons el contacte amb el mar.
Troba el teu dia d’estiu a Mataró. Repetiràs.
Més informació:
Oficina de Turisme de Mataró, 93 758 26 98, al 010* i a www.mataro.cat
* Establiment de trucada: 0,28 euros + IVA. Cost: 0,21 euros + IVA/ minut. 807 11 70 10 des de fora de Mataró. Establiment de
trucada: 0,09 euros + IVA. Cost màxim: 0,34 euros + IVA/minut
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Governant la crisi
Joan Antoni Baron i Espinar

| Alcalde de Mataró

E

n aquest equador del mandat la principal preocupació
i ocupació del Govern municipal és com governar la
crisi. Una crisi que afecta a Mataró, de la mateixa
manera com afecta al país i al món. Una crisi que també
afecta a moltes petites i mitjanes empreses mataronines que
veuen la seva viabilitat fortament afectada. Però sobretot
que afecta a milers de persones que han vist com la pèrdua
del seu lloc treball representa una disminució considerable
de la seva qualitat de vida.
És davant d’aquest panorama que el Govern ha pres importants decisions per intentar minimitzar els efectes de la crisi
sobre els mataronins/es i sobre les empreses de la ciutat.
Mesures que van en primer lloc adreçades a atendre les persones que per la conjuntura econòmica han quedat o poden
quedar en risc d’exclusió social.

Per això hem destinat una partida de diners molt important
i hem posat en marxa l’Oficina Social d’Atenció Integral al
carrer de les Tres Roques.
El segon paquet de mesures, que ja s’apuntaven en els pressupostos municipals del 2009, consisteix en mantenir un
esforç inversor per part de l’Ajuntament i de les empreses
municipals en apostes absolutament estratègiques. Aquest
esforç inversor té la doble finalitat d’ajudar a mantenir l’activitat econòmica de la ciutat i posicionar-nos amb avantatge
per quan passi la crisi. El TecnoCampus, El Corte Inglés,
la reforma del mercat de la plaça de Cuba, però també el
projecte Mataró Marítim, el Museu d’Art Contemporani, la
facultat d’infermeria, l’eix Mataró-Granollers, el futur tren
orbital són alguns clars exemples d’aquestes apostes estratègiques que han de fer guanyar el futur.
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NOTÍCIES

L’Ajuntament presenta 9 al·legacions al
projecte de la línia orbital ferroviària

© AJUNTAMENT DE MATARÓ
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© ROMUALD GALLOFRÉ (Capgròs)
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© AJUNTAMENT DE MATARÓ

La Generalitat va aprovar inicialment el passat desembre

el Pla director urbanístic per a la reserva de sòl de la línia
orbital ferroviària i va obrir un termini d’exposició pública
perquè s’hi presentessin al·legacions. L’Ajuntament ha fet un
informe que recull 9 temes d’al·legacions que agrupen alhora
diferents propostes. Entre aquestes, l’Ajuntament planteja
que la línia orbital ha d’incorporar els dos enllaços possibles
amb la línia de rodalies i que el “cap de línia” d’ambdues
ha de ser la futura estació de Rocafonda. Quant al seu pas
per les Cinc Sènies, es proposa que es faci amb tuneladora
(com es farà en la trama urbana) i que es desplaci lleugerament el seu traçat per reduir al mínim les afectacions al
sòl agrícola. En aquest espai s’al·lega també reduir al mínim
indispensable l’amplada de les franges de protecció. Pel que
fa a la futura estació del Parc Central, s’indica que s’ha de
desplaçar cap a ponent perquè no afecti al pàrquing ni a l’illa
del Camp Municipal d’Esports. L’elaboració del document
d’al·legacions s’ha fet de manera participada i consensuada
fruit de reunions sectorials amb entitats, els ajuntaments de
l’entorn i diferents consells i comissions de la ciutat, entre
d’altres.

El Corte Inglés formalitza
la seva implantació a Mataró
El Corte Inglés i la societat municipal PUMSA van signar el
2 de juny l’escriptura pública de la parcel·la on s’instal·larà el
centre comercial, entre els carrers de Miquel Biada, la ronda
d’Alfons XII, el carrer de José Maria Torrijos i el passatge
del mateix nom. L’empresa ha fet efectiu ara un 20% del preu
total, que és de 24 milions d’euros més IVA. PUMSA preveu
començar el desmuntatge i trasllat de la nau de Can Fàbregas
i de Caralt immediatament Un cop buit el solar i obtinguts
els permisos, el Corte Inglés podrà començar les obres del
centre comercial que, com a molt tard, han d’haver començat
a principis de 2011.
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1. La futura línia orbital de tren té previstos aquest recorregut i estacions.
2. El director general d’El Corte Inglés a Catalunya, Angel Montesinos, i 		
l’alcalde, Joan Antoni Baron.
3. El 21 d’abril l’equip va celebrar la seva victòria amb els aficionats davant
l’Ajuntament.
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El Club Hoquei Mataró guanya el primer
títol europeu d’un equip mataroní
Davant el Club Hoquei Lloret, en el Pavelló municipal de

Lloret, el sènior A masculí del Club Hoquei Mataró va guanyar per 1-2 la copa CERS (Copa Europea de Roller Skating).
Per celebrar aquesta gesta, l’Ajuntament va oferir una recepció a l’equip guanyador que va reunir uns 300 seguidors.

NOTÍCIES

mésmataró

El mes de juny ha entrat en funcionament el nou Centre
d’Atenció Primària de La Llàntia-Via Europa, que està situat
a la confluència del carrer de la Verge de Guadalupe i de
la Boixa. La consellera de Salut de la Generalitat, Marina
Geli, va presidir l’acte d’inauguració el 10 de juny. Aquest
equipament sanitari ha costat 2,2 milions d’euros i és un desdoblament dels serveis del CAP de la ronda de la Cerdanya,
fet pel qual s’hi ha traslladat part del personal sanitari. A
pocs metres del nou CAP queda situat el gran immoble que
ha construït PUMSA per allotjar el nou aparcament públic
soterrani (80 places de cotxe i 17 de moto), els locals d’equipament i ús comercial, i la nova pista poliesportiva del barri.
Tot plegat forma part del Pla Especial de Millora Urbana de
La Llàntia, que ha inclòs també el projecte d’urbanització i
enjardinament dels entorns, cosa que representa una inversió
global d’11,5 milions.
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© ALBERT CANALEJO

La Llàntia estrena CAP, aparcament, pista
poliesportiva i zones enjardinades

2

© SERGIO RUIZ

El premi, dotat amb 9.000 €, és la primera vegada que se
l’endú un artista mataroní. L’obra guanyadora porta per títol
“122” i és un acrílic sobre tela de 120 x195 cm i serà donada
a la ciutat, al fons del Museu de Mataró. El Premi de Pintura Torres García-Ciutat de Mataró es concedeix cada dos
anys i està organitzat per l’Associació Sant Lluc per l’Art
Mataró i té el suport de l’Ajuntament i d’altres patrocinadors.
En aquesta edició s’hi han presentat 239 artistes, dels quals
n’han quedat finalistes 40 que es mostren en una exposició a
la Sala d’Exposicions Caixa Laietana fins al 28 de juliol.
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© OLGA BOIX

Marc Llacuna guanya el 3r Premi de
Pintura Torres García-Ciutat de Mataró

La Gran Festa de la Pesca Catalana
se celebra al Port de Mataró
La trobada es va celebrar el 16 de maig i va reunir 600 persones de les diferents confraries de pescadors de Catalunya. La festa, organitzada per la Generalitat de Catalunya i
la Confraria de Pescadors de Mataró, amb la col·laboració
de l’Ajuntament, va tenir com a escenari principal la carpa
instal·lada a la dàrsena de pesca del Port de Mataró, on el
conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim
Llena, va lliurar tres Medalles i una Placa de la Pesca Catalana. La placa va recaure en el Projecte Alguer de Mataró, de
la Secció de Ciències del Museu, per la tasca de seguiment de
la praderia de posidònia del davant de la costa del municipi.

1. La inauguració del nou CAP La Llàntia va aplegar molts veïns.
2. Marc Llacuna davant de la seva obra “122”, guanyadora del Torres GarcíaCiutat de Mataró.
3. Uns 600 pescadors van celebrar amb un àpat la Gran Festa de la Pesca 		
Catalana a la dàrsena del port.
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L’activista brasiler Chico Whitaker
protagonitza la Nit de la Solidaritat

© ANNA ROCA

Més de 250 persones van assistir a la dotzena edició de la Nit

de la Solidaritat que organitza cada any el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional. La conferència
va anar a càrrec de Francisco Chico Whitaker, membre del
Comitè d’Organització del Fòrum Social Mundial, membre
del Comitè Nacional del Moviment de Combat a la corrupció electoral, ferm defensor de la justícia social i guanyador
del Novel Alternatiu 2006. Whitaker va pronunciar la conferència “Com afectarà la crisi als països del Tercer Món”.
La trobada, que va tenir lloc el 15 de maig, es va sumar a la
iniciativa “1 kg” de la campanya “Aliments a la solidaritat”
de l’Assemblea local de la Creu Roja que consistia en què els
assistents havien de portar 1 kg de llegum o 1 l d’oli. Es van
recollir quasi 1.000 kilos que es distribuiran a les persones
derivades del Servei de Benestar Social de l’Ajuntament.

1

© MARGA CRUZ
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El Mataró Bus fa ajustos puntuals
a la nova xarxa del servei
Les

modificacions s’han fet arran del compromís que va
adquirir l’Ajuntament d’analitzar durant els tres primers
mesos la nova xarxa de transport públic del Mataró Bus,
així com de les reunions que s’han mantingut amb entitats
i associacions. Els canvis afecten a les línies 3, 4, 6 i 8 i a la
7 que amplia el servei els dissabtes a la tarda. A més, s’han
hagut d’incorporar nous canvis a les línies 1 i 4 causats per
les obres de reurbanització de la Muralla de Sant Llorenç.
Tota la informació i els recorreguts de les línies es poden
trobar a les guies informatives que s’han distribuït a les llars
de Mataró, als vehicles del Mataró Bus, als centres cívics ,
a les oficines d’atenció ciutadana i a la web del Mataró Bus
(www.matarobus.cat). S’han editat 65.000 guies.

2

Els 30 anys d’ajuntaments democràtics
se celebren amb un acte institucional
La commemoració va reunir els 3 alcaldes que han presidit

3

1. Francisco Chico Whitaker va ser a Mataró per pronunciar la conferència
de la dotzena edició de la Nit de la Solidaritat.
2. La xarxa de transport públic Mataró Bus s’ha ajustat per atendre
les demandes d’associacions, entitats i ciutadans.
3. Foto de família dels polítics que van participar a l’acte institucional que 		
es va celebrar el 15 d’abril.
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un ajuntament democràtic a Mataró: Joan Majó (1979-1983),
Manuel Mas (1983-2004) i Joan Antoni Baron (des de 2004
fins a l’actualitat), a més d’uns 50 exregidors i 26 regidors de
l’actual consistori. Des de 1979 fins ara hi ha hagut 119 regidors que han format part de 8 consistoris. A tots els polítics
presents se’ls hi va lliurar una reproducció de l’obra “Carnestoltes” de Josep Novellas. L’acte va finalitzar amb una foto
de família.

mésmataró

NOTÍCIES

La pintora Mònica Vilert és l’autora
del cartell de Les Santes 2009
ganista del cartell de Les Santes d’aquest any. L’autora ha
volgut plasmar dos conceptes en la tria d’un fragment de la
indumentària de la Geganta: per un costat, el moviment que
transmet la capa quan la figura balla i giravolta, que és sinònim del que significa la Festa Major, moviment continu de la
gent, la successió d’actes, de balls... i per l’altre costat, hi ha
la intenció de reivindicar la figura femenina de la Geganta i
el seu paper a la festa. El cartell està fet en tècnica mixta i hi
predomina el color verd. Mònica Vilert ha estat escollida per
la Comissió d’Imatge i Comunicació de Les Santes 2009 de
l’IMAC. A Les Santes d’enguany se celebrarà els 20 anys de
la Ruixada i els 30 de la Momerota, i es farà un homenatge
a Gustavo Pascual Falcó autor d’”El Bequetero” en el centenari el seu naixement. El programa complet es pot trobar a
la web www.lessantes.cat i a mitjan juliol es repartirà casa
per casa.

1
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El premi s’ha concedit per un sistema de gestió remota i cen-
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© SERGIO RUIZ

Mataró guanya el Premi Ciutat
Sostenible en la categoria d’Aigua

© AJUNTAMENT DE MATARÓ

La capa de la Geganta de la Família Robafaves és la prota-

tralitzada de la xarxa de reg de les zones verdes controlat per
internet. El sistema estalvia aigua (superior al 40%), temps
de manteniment (un 90% menys) i aprofita els equips ja
instal·lats. L’empresa SAMCLA va ser l’encarregada el 2007
d’implantar-lo i està previst que a finals de 2009 funcioni a
totes les zones verdes de la ciutat. El 2007 aquest sistema va
guanyar el Premi X + Verd del II Congrés Ciutat Verda. El
Premi Ciutat Sostenible els atorga la Fundació Fòrum Ambiental amb el suport del Ministeri de Medi Ambient.

Sardanes aèries en la proclamació de
Mataró com a Ciutat Pubilla de la Sardana
El dissabte 25 d’abril Mataró es va proclamar Ciutat Pubilla
de la Sardana 2009. Durant tot el cap de setmana, la ciutat
va acollir diferents actes, com un concert, el sopar del pubillatge o un espectacle aeri a càrrec del Circ Delícia, que va
ballar una sardana vertical a la façana de l’Ajuntament. El
diumenge 26, la pluja va motivar un espectacle insòlit no programat: els Capgrossos de Mataró fent castells al vestíbul de
l’Ajuntament. També es va inaugurar a la plaça de Santa Anna
el monument a la sardana, una escultura de bronze envoltat
de figures que ballen una sardana, obra de Iago Vilamanyà.

			
1.
l’autora
del cartellel de
Les Santes
en el moment
1. Mònica
L’IMPEMVilert,
treballa
per potenciar
sector
de l’hostaleria
i el turisme de la ciutat
de
presentació.
aixílacom
el comerç.
2.
guardonats
recollir el premi
detemes
mans de
de manteniment
la infanta Cristina.
2. Els
La majoria
delsvan
suggeriments
són per
de la via 		
pública o elements del mobiliari urbà.
3. Un moment de l’espectacle aeri a la façana de l’Ajuntament.
3. A la imatge, dues mares comprovant la llista d’un centre escolar de la ciutat.
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Dues sentències reconeixen drets a
l’Ajuntament pel cobrament de tributs
El Ministeri d’Economia i Hisenda pagarà a
l’Ajuntament 1.404.958,23 €, més interessos,
per les quantitats de l’Impost de Béns Immobles (IBI) que va deixar d’ingressar entre
1996 i 2003 a causa de la bonificació fiscal
del 95% que l’Estat aplica a la concessionària de l’autopista C-32, ACESA. El Tribunal
Superior de Justícia de Madrid va reconèixer
al 2008 el dret de l’Ajuntament a cobrar la
part que no havia ingressat de l’impost, que
grava l’ocupació de sòl públic que fa l’autopista. Ara, la sentència és ferma, donat que
el Tribunal Suprem no ha admès el recurs de
cassació de l’Estat. L’Ajuntament ha reclamat
també als jutjats l’IBI que va deixar de pagar
ACESA entre 2004 i 2007. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha emès una altra
sentència a favor de l’Ajuntament en reconèixer el dret del consistori a cobrar a operadores de mòbil per l’ocupació de l’espai públic
que fan en l’exercici de la seva activitat. La
resolució confirma una sentència anterior, del
jutjat contenciós administratiu de Barcelona,
que obliga Vodafone a pagar 170.596,07 €
per la liquidació del 2004 de la taxa municipal que grava les ocupacions de sol, subsòl i
vol. A part de les antenes, la telefonia mòbil
utilitza xarxes de telecomunicacions situades
al subsòl, per tant a l’espai públic.

L’Ajuntament posa en marxa les
primeres mesures contra la crisi
L’Oficina Social d’Atenció Integral (OSAI)
va començar a funcionar el 20 de maig i en

FORMACIÓ
OCUPACIONAL
Administració
i gestió
Atenció a
les persones

NOTÍCIES BREUS

ges tindrà uns 2.700 m 2 per a equipaments
en la planta baixa, de manera que se satisfaran alhora les necessitats d’habitatge per a
joves i d’equipaments per al barri. Els usos
d’aquests equipaments estan per definir. La
idea és que siguin els veïns i representants
del Consell Territorial del Pla Integral del
Nord qui proposin quin tipus d’equipament
són més necessaris.

les dues primeres setmanes va atendre 350
famílies. Ubicada provisionalment al futur
Centre de Formació Permanent Tres Roques,
amb entrada per la plaça del Canigó, centralitza les primeres atencions a les persones que
s’adrecen a serveis socials. Així, s’actua amb
major rapidesa i es tramiten ajuts per assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques de
les famílies que s’han vist més afectades per
la crisi econòmica. L’horari d’atenció és de
9 a 19 h. L’oficina és una de les 19 mesures
addicionals que va presentar al març l’Ajuntament per combatre la crisi, que se sumaven
a altres accions ja incorporades al pressupost
municipal. L’Ajuntament ha aprovat inicialment els terminis per fraccionar o ajornar el
pagament dels impostos municipals. Per a
deutes fins a 1.500 € el termini és ara de 6
mesos; de 18 mesos per a deutes de 1.500 a
6.000 €, i de fins a 3 anys per a deutes superiors a 6.000 €. Les famílies més necessitades
poden demanar una subvenció pels interessos
generats pel fraccionament o ajornament.

La Policia Local rep 73 PDAs de
la Diputació de Barcelona
Els equips, que porten impressora, permetran als agents comunicar-se telemàticament
amb les seves oficines i realitzar denúncies
de trànsit en línia. Dels 73 equips, 50 han
estat cedits gratuïtament i 23 són subvencionats al 50%. La Diputació ha invertit 48.566
€ i l’Ajuntament 9.081 € en l’adquisició dels
equips. Es preveu que els agents comencin a
treballar amb les noves PDAs aquest estiu.

La Generalitat subvenciona projectes
d’e-inclusió treballats al TecnoCampus

L’habitatge dotacional públic es
debat en una audiència pública

Es tracta de tres aplicacions desenvolupades
per la Fundació TecnoCampusMataró Audiovisual i la Fundació El Maresme Pro Persones amb Disminució Psíquica que han rebut
52.584 €. Són els projectes el Messenger
Visual, una aplicació de missatgeria instantània per Internet per a persones amb baixa
visió; LaMosqueta.cat, un portal web amb
continguts per a persones amb discapacitat
motriu; i el portal multimèdia demostrador,
un espai per resoldre dubtes sobre les dues
eines anteriors.

El 18 de maig es va celebrar una audiència
pública sobre habitatge dotacional que va
ser convocada a petició d’un grup de veïns
de Figuera Major. En aquest acte es va parlar
en general de totes les promocions d’aquest
tipus que es tiren endavant a la ciutat, entre
les quals hi ha la de 90 habitatges de lloguer
per a joves als terrenys situats entre la riera
de Figuera Major i els carrers de Josep Maria
de Sagarra i de Joan Oliver. El Govern municipal va explicar que aquest edifici d’habitat-

Al SOM busquem gent amb ganes de
donar un impuls a la seva vida laboral.
Busquem gent amb iniciativa que sàpiga
aprofitar les oportunitats tècniques
i materials que li oferim. Busquem
gent decidida a aprendre nous oficis.
Al SOM busquem gent com tu.

Comerç
Disseny gràfic
Informàtica
Instal·lacions
elèctriques
Logística

Informació i preinscripcions:

010*

Telèfon d’atenció
al ciutadà
SOM FUTUR,
SOM RESPOSTES

IMPEM, SOM, Servei d’Ocupació de Mataró
C. de Francisco Herrera, 70, 08301, Mataró Tel. 937582131
www.mataro.cat / serveiocupació@ajmataro.cat

*Preu establiment de trucada des d’un fix 0.28, més 0.21/min., més IVA o 807 11 70 10 si truqueu des d’un mòbil o des de fora de Mataró: Establiment trucada 0,09, més 0,34/min. màx.

Aquestes accions són patrocinades per:
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L’equador del mandat arriba amb el
58% de les prioritats fetes o iniciades

© MARGA CRUZ + MIQUEL TRES + TEVISA + PUMSA

L’Ajuntament manté els objectius estratègics i pren mesures per pal·liar la crisi.
A causa d’ella algunes empreses municipals necessiten ampliar els seus crèdits
i, per avalar-les, l’Ajuntament es veu obligat a aprovar un Pla de sanejament.

La pista poliesportiva de La Llàntia, la Nau Gaudí, el TecnoCampus i els habitatges del carrer de Carlemany.

E

l 16 de juny es van complir dos anys de la constitució
de l’Ajuntament. En aquest temps el Programa d’Actuació Municipal ha assolit un grau de desenvolupament òptim si es té en compte que el 36,74% de les prioritats
establertes estan en procés, un 20,77 % estan enllestides, i un
25,88% són accions que s’han de fer de manera contínua.
Entre les prioritats més destacables hi ha:
• Habitatge: l’inici o acabament de 392 habitatges al Pla
d’en Boet, i als carrers de Pascual Madoz, Núñez de Balboa,
Juan Meléndez Valdés, El Rierot, Cosme Churruca, Floridablanca, José Francisco Pacheco, Gibraltar, Teià, Almeria,
Pedro Antonio de Alarcón, Sant Simó...), i l’acord per a la
construcció de 78 habitatges al Rengle per part de l’obra
social de la Caixa.

• Urbanisme i mobilitat: l’avenç en els tràmits urbanístics
per a l’arribada d’El Corte Inglés, la posada en marxa de la
nova xarxa de Mataró Bus, la participació en la definició de
la línia orbital ferroviària preservant les Cinc Sènies.
• Espai públic i seguretat: l’acabament de diverses obres
del Pla Especial de Millora Urbana de La Llàntia com la
pista poliesportiva i l’aparcament; la incorporació de 7
nous agents cada any a la Policia Local; la nova gespa
artificial al camp d’hoquei; la modernització del Camí
Ral (entre el carrer de la Cooperativa i la ronda de Barceló), la Muralla de Sant Llorenç i de diversos carrers de
vianants del centre com de la Beata Maria, Santa Marta o
Sant Agustí, la renovació del paviment d’11 carrers amb
asfalt sonoreductor; la renovació del clavegueram dels
carrers de Burriac, ronda de la Cerdanya, Sant Ignasi de
9

mésmataró

Resultats de l’exercici
en milers d’euros

2009

-92.069

66.488

• Integració i respecte mutu a través dels valors cívics i de l’aprovació del tercer Pacte per la nova ciutadania (plans d’acollida).

GINTRA

-192.996

-519.472

PUMSA

92.215

13.437

AMSA

1.051

1.009

• Benestar Social i serveis adreçats a les persones: la consolidació de l’agència de suport a la gent gran i persones amb depedència
i també de l’equip d’atenció a la infància i l’adolescència, l’entrada
en funcionament del CAP de La Llàntia-Via Europa, la creació de
l’Oficina Social d’Atenció Social Integral a Tres Roques, l’acord
per construir a Vallveric el centre d’educació especial L’Arboç,
la supressió de barreres arquitectòniques a 29 parades de bus, la
posada en marxa dels forns crematoris al Cementiri de Les Valls

PROHABITATGE

© GRÂFIC: AJUNTAMENT DE MATARÓ. FOTOS: AJUNTAMENT DE MATARÓ + PUMSA

Museu d’Art Contemporani amb el fons Bassat provisionalment
a la Nau Gaudí, la celebració dels festivals Cruïlla de Cultures i
Shakespeare.

2008

El balanç complet i detallat de les empreses públiques està disponible
a les web www.grup-pumsa.cat i www.aiguesmataro.cat.

• Educació: la construcció de dues escoles noves i la posada en
marxa de la novena escola bressol pública a Figuera Major, la creació de l’Escola Municipal de Música o la propera posada en marxa
del Centre de Formació Permanent a Tres Roques (pàg 15).

Loiola, Antoni Maria Marcet i Magí Raventós, l’inici de
la construcció d’horts urbans a la finca de Bon Recés.
L’equador del mandat està marcat per un context desfavorable:
desacceleració, crisi financera i del mercat immobiliari, restriccions
• Visió estratègica i desenvolupament econòmic: la signa- creditícies, i deteriorament del mercat laboral. Aquest fet és a l’oritura del pacte territorial per al desenvolupament local i l’ocu- gen que l’Ajuntament hagi hagut de prendre mesures de tot tipus,
pació del Maresme, el projecte Mataró Marítim, l’avanç en la des de les mesures pressupostàries fins a les destinades, sobretot, a
reforma del mercat de la plaça de Cuba i en de les obres del pal·liar els efectes de la crisi sobre les persones que necessiten ajuts,
TecnoCampusMataro-Maresme, la creació del Consorci del com ara la posada en marxa de l’Oficina Social d’Atenció Integral.

FORMACIÓ
CONTÍNUA

Comerç i
màrqueting

Al SOM busquem persones que treballin
per compte propi o aliè i que vulguin
potenciar les seves aptituds professionals.
Busquem empresaris i empresàries amb
ganes de fer realitat un projecte. Busquem
persones emprenedores que desitgin
arribar molt lluny en la seva activitat
laboral.

Informàtica

Al SOM busquem gent com tu.

Administració
i empresa

Innovació
i cooperació
Recursos humans i
habilitats directives
Sociosanitari

Informació i preinscripcions:

010*

Telèfon d’atenció
al ciutadà
SOM FUTUR,
SOM RESPOSTES

IMPEM, SOM, Servei d’Ocupació de Mataró
C. de Francisco Herrera, 70, 08301, Mataró Tel. 937582131
www.mataro.cat / serveiocupació@ajmataro.cat

*Preu establiment de trucada des d’un fix 0.28, més 0.21/min., més IVA o 807 11 70 10 si truqueu des d’un mòbil o des de fora de Mataró: Establiment trucada 0,09, més 0,34/min. màx.

Aquestes accions són patrocinades per:
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L’edifici Tres Roques a Cerdanyola, el Pla estratègic de la Policia i la renovació de Mataró Bus han estat accions prioritàries.
En aquest context i, tenint en compte el marc pressupostari
d’austeritat, el Govern municipal manté les prioritats i objectius marcats a l’inici del mandat, però fent un especial èmfasi
en les polítiques adreçades a la consolidació de l’estat del
benestar, garantir la prestació de serveis públics, i mantenir
un fort nivell d’inversió pública.

El Pla de sanejament de l’Ajuntament
El 18 de juny van tenir lloc a l’Ajuntament les juntes generals
de les empreses municipals AMSA, Prohabitatge, GINTRA
i PUMSA, en les quals es presenten públicament el balanç de
la gestió i dels comptes corresponents al 2008 (pàg 10). Dues
d’aquestes empreses van avançar que necessiten l’aval de
l’Ajuntament perquè els concedeixin crèdits per finançar els
objectius estratègics com ara el Pla d’Aparcaments, o el Pla
d’Habitatge, o el desenvolupament dels entorns del carrer de
Miquel Biada amb l’arribada d’El Corte Inglés, l’Eix Herrera
o Can Fàbregas del paper. Aquests crèdits no haguessin estat
necessaris si el mercat hagués absorvit el número de places
d’aparcaments que s’estaven creant o si els plans de desenvolupament urbanístics lligats a operacions immobiliàries no
haguessin patit una forta frenada arran de la crisi. GINTRA

necessitarà un crèdit de 5 milions d’euros i PUMSA un altre
de 12 milions, de manera que per avalar aquestes empreses
l’Ajuntament es veu obligat a fer un Pla de sanejament que
es comprometi a retornar l’equilibri pressupostari en els propers 3 anys.
Malgrat que la situació financera de l’Ajuntament és solvent
(superàvit de 735.556,26 €, romanent de tresoreria positiu
de 49.794 € i estalvi net positiu d’1,6 milions d’euros), la
Llei Reguladora d’Hisendes Locals indica que l’Ajuntament
ha de comptar com a seva la càrrega financera dels avals
que concedeix. És a dir, que ha de preveure l’amortització
i els interessos que generarien els crèdits que avala i, per
tant, això genera un nivell d’endeutament alt (90 milions)
i fa que l’estalvi net es desequibri. Per aquest motiu s’ha
de fer el Pla de sanejament (2010-2012), on es fa una previsió pressupostària per als propers 3 anys i s’estableixen
els ingressos previstos, les despesses que es generaran i es
calcula de nou l’endeutament, de manera que l’objectiu és
recuperar l’equilibri. El Pla de sanejament es va aprovar en
un Ple extraordinari celebrat el mateix 18 de juny amb els
vots favorables de PSC, ICV-EUiA i en contra de CiU, PPC
i la CUP.
11

mésmataró

CRÒNIQUES DEL PLE

2 d’abril

4 de maig

Un doble Via Crucis:
econòmic i veïnal

El tren orbital i la crisi
ocupen el Ple de maig

L

E

El Ple també va ser escenari, un cop més, de protestes ciutadanes. De fet, un dels moments més tensos i amargs de la
sessió va venir amb la intervenció de la Hermandad de Nuestra Señora de la Divina Pastora, que va prendre la paraula
arran d’una pregunta de la CUP. La presidenta de l’entitat,
Pilar Cantero, va negar categòricament que haguessin rellogat la Torre de Can Palauet per 70 € l’hora i va acusar a
Xavier Safont-Tria de mentir i de difondre un rumor no
contrastat per fer mal a l’entitat. L’alcalde Baron i el regidor
d’Urbanisme, Ramon Bassas, van tancar files amb la Hermandad i també van carregar durament contra el regidor de
la CUP.

La primera hora de Ple va venir marcada per la cridòria dels
veïns de Figuera Major i Mataró Nord que es van manifestar
de nou a la porta del consistori. Un cop dins el Saló de Sessions, el portaveu de la plataforma va retreure a l’alcalde, Joan
Antoni Baron, que no s’hagués reunit amb ells per tractar
sobre els equipaments i pisos de protecció oficial previstos
al solar de Figuera Major. El regidor de Participació, Carlos
Fernández, va exposar que el procediment per sol·licitar
una audiència pública no havia estat el correcte (segons el
regidor, els veïns només havien recollit de forma adient 600
de les 1.000 signatures necessàries), fet que va encendre el
públic. Tot i així, es va citar els veïns a una audiència pública
sobre habitatge dotacional.

a crisi econòmica va ser l’eix de gran part del debat
d’un Ple que va allargar-se més de 6 hores i durant
el qual es va aprovar la modificació del pressupost
per tirar endavant el paquet de mesures extraordinàries per
fer front a l’actual conjuntura socioeconòmica. Un cop més,
Govern i oposició no van ser capaços d’arribar a acords i la
modificació del pressupost per destinar 863.000 € a Benestar
Social, ocupació i estímul de la liquiditat econòmica es va
aprovar amb els vots del tripartit. L’oposició es va abstenir
perquè troba insuficients les mesures que vol tirar endavant
el Govern i considera, entre d’altres, que s’hauria d’abaixar
la pressió fiscal.

Els veïns de Via Europa-Parc Central, entitat que ha suspès
tots els actes culturals d’aquest any per manca de pressupost,
també van manifestar-se al Ple amb pancartes. El president
de l’IMAC, Sergi Penedès, va reconèixer que l’entitat és una
de les que té menys pressupost i va lamentar que hagi suspès
tots els actes. Tot i això, va afegir que la crisi no permet
donar-los més recursos econòmics.
Aquests van ser els moments més tensos d’un Ple durant el
qual, entre d’altres, també es va aprovar la concessió de l’edifici de l’antic Vapor Gordils i Dalmau a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària amb els vots en contra de CiU i
la CUP i es va aprovar provisionalment la reforma dels antics
terrenys dels Salesians, on s’ha de construir una escola bressol, una escola d’infantil i primària de 3 línies i pisos dotacionals. Un projecte que s’ha modificat parcialment atenent a
les reclamacions dels veïns.
Elisabeth Solsona, cap d’informatius de Mataró Ràdio
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l tren orbital va ser un dels conceptes clau en el Ple
de maig que, sorprenentment, es va allargar només
5 hores. Per primera vegada la CUP i el Govern es
van posar d’acord per tal d’instar la Generalitat a estudiar un
traçat alternatiu del tren orbital que preservi la zona agrícola
de les Cinc Sènies. La proposta ha rebut el suport de CiU
i, en canvi, el Partit Popular la va qualificar “d’error” i es
va abstenir en la votació. El text també recull la voluntat de
dialogar amb els pagesos i ampliar el procés participatiu
perquè els ciutadans puguin dir la seva en el desplegament
de les infraestructures ferroviàries de la ciutat.

El context de crisi econòmica també va tenir la seva parcel·la
de protagonisme. El tripartit municipal va aprovar una moció
perquè el Govern estatal creï un fons local anticrisi de cara al
2010. Un diners que hauran de servir per sufragar la despesa
corrent dels ajuntaments que treballin per pal·liar els efectes
socials de la crisi econòmica. L’Ajuntament també va acordar ampliar els terminis per fraccionar o ajornar el pagament
dels impostos municipals.
L’oposició en bloc va preguntar el Govern sobre la instal·
lació del museu del gènere de punt a Can Marfà. Un projecte
que fa més de 15 anys que està al calaix i que ara ha ressorgit amb motiu de les signatures recollides per la Fundació
Jaume Vilaseca. El consistori preveu acabar el projecte executiu de la primera fase de les obres a la tardor. Si és així,
quan s’acabin els treballs possiblement la maquinària tèxtil
ja s’hi podrà traslladar.
Queralt Flotats, sotscap d’Informatius de TVM

mésmataró
11 de juny

El Ple de juny es converteix
en un “miniparlament”

E

l Ple de juny, celebrat després de les eleccions, es
va allargar fins a quarts de dues de la matinada.
Potser la inèrcia postelectoral explica que durant
dues hores es debatessin temes que poc tenen a veure amb
competències municipals, i que el van convertir en un
“miniparlament”.

L’alcalde, Joan Antoni Baron, va esbroncar els regidors per
perdre temps parlant de temes que “no van més enllà del
simbolisme”, com la d’adhesió a la campanya per aconseguir la recepció de televisions en català a tot el territori lingüístic o la de reduir l’IVA de productes bàsics.
Aquestes discussions van contrastar amb el baix nivell de la
resta del Ple i la poca transcendència de les iniciatives aprovades. Només destacable l’aprovació inicial de la creació,
la constitució i els estatuts del Consorci del Museu d’Art
Contemporani de Mataró, ens que gestionarà el futur museu
i que estarà format per l’Ajuntament i la Fundació Carmen
i Lluís Bassat però que es pot ampliar amb altres entitats
públiques i privades; del mapa de capacitat acústica o de
l’Ordenança Municipal de Circulació i Transport de mercaderies perilloses.
Destacable és també el canvi de parer del Govern que,
un any després, accepta la proposta de CiU d’habilitar un
aparcament al solar d’Iveco-Renfe. El tripartit a més va
haver d’admetre, en resposta a la CUP, que desconeixia
que la xemeneia catalogada del carrer de Damià Campeny,
27 havia estat enderrocada. El Govern també va explicar
les dificultats per traslladar el transformador del carrer de
Sant Antoni, ja que compleix els requisits legals i, per tant,
Endesa no pensa assumir-ne el cost.
Can Fàbregas va reaparèixer arran de la signatura, a porta
tanca, entre l’Ajuntament i El Corte Inglés, de l’escriptura
pública de la parcel·la on s’ubicarà el centre. CiU, PPC i la
CUP van intentar mostrar la seva indignació pel secretisme
de l’operació però, després de la pluja de dades del regidor
d’Urbanisme, Ramon Bassas, i a altes hores de la matinada,
ningú va tenir esma de replicar. Una prova més que, després
de set hores d’un Ple segrestat pels temes supramunicipals,
es fa més que necessari replantejar el seu funcionament.
Judith Vives, directora de redacció de Capgròs

Acords de les sessions
Segueix l’actualitat dels Plens a

blogs.mataro.cat/blogs/croniquesPle

Abril
• El Ple va acordar sumar-se i donar suport a les celebracions que es faran arreu de Catalunya per commemorar i
recordar el 30è aniversari dels ajuntaments democràtics. Es
va aprovar amb els vots a favor de CiU, PSC, ICV-EUiA,
ERC i PPC. La CUP hi va votar en contra.
• El Ple va acordar requerir la intervenció d’un perit cal·
ligràfic per poder imputar als autors de pintades immobles
identificats per agents policials, altres pintades denunciades
amb indicis evidents de semblança. Es va aprovar amb els
vots a favor de CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC i PPC. La CUP
hi va votar en contra.
• El Ple va aprovar per unanimitat adherir-se a la celebració
del Dia Internacional del Poble Gitano.
• També per unanimitat el Ple va aprovar donar suport a la
instauració del Dia de l’Esport a Europa.

Maig
• El Ple aprova per unanimitat l’adhesió de Mataró a la
Denominació d’Origen d’Alella.
• També per unanimitat, el Ple accepta la donació gratuïta
del fons documental de Cristalerías de Mataró.
• El Ple aprova amb l’abstenció dels grups de l’oposició la
concertació de noves operacions de tresoreria de l’Ajuntament per import de 3,7 milions d’euros. Amb els nous
crèdits, l’endeutament per poder fer front a les necessitats
municipals arriba a 30,9 milions.
• S’aprova, amb els vots favorables de PSC, ICV, ERC, CiU
i PPC, i amb l’abstenció de la CUP, l’esborrany de conveni
amb la Generalitat per construir les noves instal·lacions del
Centre d’Educació Especial L’Arboç a Vallveric.

Juny
• Per unanimitat s’aprova l’adhesió al VI Manifest 2009 de
la Fibromiàlgia i la Síndrome de la Fatiga Crònica.
• Amb els vots en contra del PPC s’aprova una resolució
presentada per sobre la commemoració del Dia de l’alliberament lèsbic, gai, bisexual i transsexual.
• S’aprova amb el vot en contra de la CUP una moció sobre
el reconeixement de les entitats relacionades amb la Setmana Santa de Mataró.
• El Ple aprova per unanimitat l’adhesió a la celebració de
l’any Joan Amades per reconèixer la figura i donar a conèixer la seva obra.
13

No podem ser experts en tot

A Gas Natural portem més de 165 anys
dedicant-nos al que sabem fer més bé.
Per això tenim més d’11 milions de clients de gas, dels quals més
d’1.500.000 confien en els nostres serveis de manteniment. Perquè som
la multinacional de serveis energètics líder en distribució de gas a Espanya
i a l’Amèrica Llatina, a més del quart operador mundial de gas natural liquat.

Gas Natural. Perquè ningú no entén més de gas.

www.gasnatural.es
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L’Ajuntament aposta per l’educació
amb noves escoles i nous projectes
El curs 2009-2010 es posen en marxa l’EB Els Garrofers, l’Escola Municipal
de Música i el Centre de Formació Permanent Tres Roques. I dos centres
estrenen edifici: el CEIP Montserrat Solà i el CEIP Maria Mercè Marçal.
Conveni entre l’Ajuntament i la Generalitat

© ALBERT CANALEJO

El passat mes d’abril, l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya van signar el conveni de coresponsabilitat entre les
dues administracions que concreta les accions, en el període
2008-2010, que portaran a terme en l’àmbit de l’educació i el
finançament que aquestes rebran. Les actuacions per al 2009,
a més de les ja anomenades ampliacions de línies, s’adrecen
també a obres de millora; manteniment de centres escolars;
i subvencions en desplaçaments, acollida matinal, colònies,
Pla educatiu d’entorn, entre d’altres. El conveni estableix que
l’Ajuntament hi invertirà el 2009 11.190.043,50 € i la Generalitat 10.712.748,23 €.

L’EB Els Garrofers es troba a la riera de Figuera Major.

E

l futur depèn d’un bona formació que s’ha de treballar des del primer dia d’escola. En aquest sentit,
l’Ajuntament aposta per donar a l’educació i a l’ensenyament un tracte preferent que es veu traduït amb la posada
en funcionament, a partir del proper curs 2009-2010, de l’Escola Bressol Els Garrofers, l’Escola Municipal de Música
de Mataró, el Centre de Formació Permanent Tres Roques
i a més dos centres escolars començaran el curs estrenant
nou edifici: el CEIP Montserrat Solà i el CEIP Maria Mercè
Marçal, fins ara ubicats en espais provisionals. Cal afegir-hi
també l’augment de noves línies d’Educació Infantil i Primària, d’Educació Secundària Obligatòria i Postobligatòria i de
Batxillerat nocturn.

Fruit d’aquest mateix conveni, la Generalitat subvencionarà
la construcció del nou Centre d’Educació Especial L’Arboç
a Vallveric. Aquest equipament és d’àmbit comarcal especialitzat en l’atenció de nens i nenes en edat escolar amb
lesions neurològiques importants, pertany a la Fundació El
Maresme Pro Persones amb Disminució Psíquica i passarà a
titularitat municipal.

Escola Bressol Els Garrofers
El setembre 120 infants entraran per les portes de la nova
Escola Bressol Els Garrofers (carrer de Josep M. de Sagarra,
5), la novena de Mataró. Les escoles bressol municipals en
el curs 2009-2010 ofereixen 983 places: 402 són per als nens
que ja en són alumnes i 581 (entre les de jornada completa i
mitja jornada) per als nous alumnes.

Noves escoles de primària i secundària
El CEIP Montserrat Solà, que des de la seva posada en funcionament fa dos anys està ubicada a l’antiga escola Anxaneta
al carrer de Sant Pere, encetarà el curs en el nou edifici del
15
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Mataró té nou escoles bressol municipals, que el curs vinent donaran servei a 983 alumnes.
carrer d’Enric Granados, a la zona de Cal Collut. I el CEIP
Maria Mercè Marçal també inaugurarà escola a la riera de
Figuera Major, en un solar proper a on ha estat instal·lada
fins ara.
Per garantir les necessitats d’escolarització de la ciutat, s’ha
ampliat una línia al CEIP Maria Mercè Marçal. A secundària obligatòria s’han afegit un primer d’ESO a l’IES Thos i
Codina i a l’Escola Meritxell. A secundària postobligatòria
s’ha iniciat un Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació
Infantil a l’IES Puig i Cadafalch. Pel que fa al Batxillerat
nocturn, ha quedat reduït a un grup de primer i un grup de
segon a l’IES Damià Campeny.
Quant als Programes de Qualificació Professional Inicial,
l’Ajuntament n’ha creat un exclusicament adreçat a alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE). L’objectiu d’aquest programa és el de millorar la inserció laboral
d’aquest col·lectiu amb més dificultats d’inserció.

Escola Municipal de Música
La formació reglada es pot complementar amb matèries
que ajudin a activar altres habilitats. Amb aquest objectiu
16
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i també com a element de cohesió social, l’Ajuntament ha
creat l’Escola Municipal de Música. L’escola va adreçada
a tota la població, sense límit d’edat, i ofereix propostes i
espais de formació, pràctica, creació, producció i difusió en
l’àmbit musical.
L’escola té un espai de referència, l’IES Miquel Biada, però
gran part de les seves activitats es duran a terme de manera
descentralitzada a diferents centres d’infantil i primària. La
voluntat però és que s’estableixi una seu central fixa però
mantenint la descentralització de les activitats.
L’objectiu de la iniciativa, i demostrant que era un servei molt
esperat, s’ha aconseguit amb escreix tant pel número de preinscripcions que ha superat les expectatives, 830, com pel
que fa a l’edat dels alumnes que va dels 4 fins als 75 anys.
D’aquestes 830 persones que han formalitzat la preinscripció: 470 ho han fet per al programa d’Iniciació (nens i nenes
de 4 a 12 anys que no estudien encara cap instrument); 325
per als dos cicles de Formació Bàsica i 35 per als programes
de Formació Avançada i de Preparació a les proves d’accés
al grau superior. L’escola posa a l’abast l’estudi de més de 20
instruments diferents.

© MARGA CRUZ
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Les activitats musicals del Pla Educatiu d’Entorn han estat l’embrió de la nova Escola Municipal de Música.

Centre de Formació Permanent Tres Roques
El setembre es posarà en marxa el nou Centre de Formació
Permanent Tres Roques (plaça del Canigó, s/n). El centre
ofertarà cursos no reglats adreçats a persones majors de 16
anys. El programari es basarà en cursos-tallers, principalment trimestrals, que abarquin temes d’actualitat que puguin
interessar a un gran nombre de persones com el món de les
tecnologies, el benestar personal, la salut o temes culturals.
El mes de setembre els interessats podran informar-se del
programa i fer la inscripció per als cursos que s’iniciaran
l’octubre.
L’equipament forma part del Projecte d’Intervenció Integral
de Cerdanyola (Llei de barris) i s’integra al Pla Local de Formació Permanent que recull totes les activitats educatives i
formatives adreçades a persones més grans de 16 anys que
volen continuar o ampliar la seva formació, independentment
que tinguin o no la titulació d’ESO.

Estudis universitaris: EUM i EUPMt
La ciutat té dues universitats, Escola Universitària del
Maresme (EUM) i Escola Universitària Politècnica de

Mataró (EUMPt), que des de fa un any es van integrar i que
formen part de la TecnoCampus Mataró-Maresme. Està previst que el curs 2010-2011 es puguin traslladar al nou edifici
del Rengle.
Els dos centres destaquen pel foment de l’esperit emprenedor, la internacionalització dels estudis i la relació amb el
món professional (tenen una àmplia borsa de pràctiques i
d’ofertes laborals). Les preinscripcions estan obertes fins al
6 de juliol.
A l’EUM, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra, s’hi
poden cursar els Graus d’Empresa i de Turisme, i Gestió
de l’oci; i l’EUMPt, adscrita a la Universitat Politècnica de
Catalunya, ofereix el Graduat en Mitjans Audiovisuals, les
Enginyeries de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i les de Mecatrònica. El curs vinent aquests estudis
universitaris s’adapten a l’Espai Europeu d’Educació Superior (Pla Bolonya).
L’oferta formativa es complementa amb la que proposen les
4 escoles d’adults, que fan formació reglada, i la que es fa
des de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica, que fa
formació ocupacional i contínua.
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Projectes del Fons Estatal
d’Inversió Local a Mataró
L'Ajuntament de Mataró ha adjudicat 21 milions d'euros en obres públiques
relatives al Fons Estatal d'Inversió Local (FEIL), que donaran feina a un total de 582 persones.
En total són 52 actuacions destinades a l'adequació d'equipaments socials; a la millora
d'equipaments culturals, educatius i esportius; la millora de l'accessibilitat en els espais públics;
la reforma urbana; la millora de l'enllumenat públic, de l'eficiència energètica,
de la infraestructura en telecomunicacions, de la xarxa d'abastament d'aigua i clavegueram,
del medi ambient i de la seguretat viària i la rehabilitació patrimonial.

Si vols conèixer quines són
aquestes actuacions,
com afecten a la via pública
i en quin estat es troben
entra a
www.mataro.cat

ENTREVISTA

mésmataró

“La sostenibilitat és que les coses
s’organitzin i funcionin soles”
Mataró va retre homenatge el passat mes de maig al botànic Pere Montserrat,
amb un acte de nomenament previ a la col·locació del seu retrat
a la Galeria de Mataronins Il·lustres, a la primera planta de l’Ajuntament.
Ha rebut moltes distincions i reconeixements
durant la seva trajectòria científica. Què significa per vostè l’homenatge que li fa Mataró?
“És especial per a mi perquè m’ha fet recordar els anys d’infantesa i els temps d’institut a Mataró, els professors, els
vells amics... Però, a la vegada, també és una distinció que
m’ha fet impressió. El meu retrat estarà penjat en una galeria on cap dels que hi figuren és viu! Tinc sort que aquest
homenatge me’l facin quan encara el puc gaudir”.

Quina va ser la primera espècie vegetal que va
estudiar?

Veu molt canviada la vegetació del Maresme?
“Està força malmesa. I és important que hi hagi arbreda,
perquè si la muntanya està excessivament urbanitzada les
pluges de final d’estiu fan més mal. Fa dies vaig passar per
Sant Pol de Mar i em va fer pena com és ara: vaig veure
molts plàtans a prop de la riera però plantats sense ordre.
Abans, la riera de Sant Pol era una meravella, la verneda
arribava fins a tocar la platja”.

Avui tothom defensa la sostenibilitat però abans
aquestes idees no estaven tan ben vistes ...
“Ara es parla de coses que, quan jo les plantejava fa 40
anys, em deien que era boig. Més que parlar de sostenibilitat
sempre m’ha agradat dir que cal que les coses se sostinguin
per si mateixes, que s’organitzin i funcionin soles. Això
vol dir en definitiva la paraula sostenibilitat. Per exemple,
ara estic capficat en la gestió de la muntanya per part de
mancomunitats: empresaris i pobles cadascun mirant per ell
mateix però agrupats per compartir allò que necessiten”.

© NÚRIA LLADÓ

“Els caps blancs (Lobularia maritima), herba típica de la
Mediterrània. Me la va ensenyar a identificar el pare benedictí Adeodat Marcet, botànic, durant les trobades d’oblats
que feien a Clarà, entre Argentona i Òrrius. Jo tenia pocs
anys i hi anava amb el meu pare, oblat benedictí”.

PERE MONTSERRAT I RECODER
Nascut a Mataró el 8 d’agost de 1918, el botànic
i ecòleg Pere Montserrat és un científic de prestigi
reconegut. Al 1953 va ingressar al Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), i al 1964 va
participar a la creació del Centro Pirenaico de Biología Experimental –avui Instituto Pirenaico de Ecología–, del qual va ser vicedirector i cap de botànica
fins al 1985. Al 1969 va fundar l’Herbari de Jaca,
una de les col·leccions d’estudi més importants a
Espanya.
És autor de més de 500 articles i libres. La seva
tesis, publicada a la revista “Collectanea Botanica”,
és encara un referent per als botànics del Maresme i
de Catalunya. Amb gairebé 90 anys, encara treballa
a diari a l’Herbari de Jaca.
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La platja: un espai de gaudi
de tots i per a tots
A l’estiu hi ha un dispostiu específic
de seguretat, vigilància i salvament.

A

© ALBERT CANALEJO

rriba l’estiu i les platges són el punt de trobada i de
gaudi tant de dia com de nit de molts mataronins i
dels visitants. El terme municipal de Mataró té 2,2
km de platges de sorra granítica i un llarg passeig Marítim.
En aquest espai públic, l’Ajuntament hi ha adequat els serveis
per gaudir-lo: seguretat, vigilància i salvament, mobilitat,
serveis de bany, dutxa i papereres.

Fins al 13 de setembre, la Policia Local realitza un servei
específic amb 5 agents patrullant a peu i en bicicleta amb la
finalitat de garantir la seguretat i la bona convivència dels
diferents usuaris de la platja.

© ALBERT CANALEJO

Quant a la seguretat, la Creu Roja té 2 torres i 4 cadires de
vigilància i 3 punts d’assistència que està actiu fins al 13
de setembre tots els dies de 10 a 19 h. Els usuaris podran
conèixer l’estat del mar a través del sistema de megafonia,
per les banderes situades en 5 pals repartits per la costa i
pels panells informatius situats a cada platja. Les banderes
usen un codi de colors per indicar si el bany és possible o
no: el verd és “bany lliure”, groc “bany amb precaució” i
el vermell “bany prohibit”, i n’hi ha una altra especial que
adverteix de la presència de meduses. Pel que fa als panells
informatius, a més de tota la informació dels serveis, els
usuaris hi poden trobar els resultats de les analítiques de la
qualitat de l’aigua i la sorra.

© ALBERT CANALEJO

La posada en marxa d’aquests serveis puntuals per a la
temporada estiuenca requeix també que els usuaris siguin
cívics i prenguin consciència que l’espai és de tots i per a
tots. Per exemple, no es poden deixar puntes de cigarreta
a la sorra i està prohibit durant la temporada de platges
passejar-hi els gossos. Tampoc és permès l’ús de sabó ni
detergents a les fonts ni a les dutxes de la platja: aquest any
n’hi ha 5 de fixes i 12 de desmuntables. Tot i que aquest any
no hi ha restriccions per la sequera, és convenient fer un ús
racional de l’aigua. I s’han instal·lat papereres cada 50 m on
deixar-hi les deixalles.

1. La policia de platja fa un servei de matí i tarda i de dilluns a diumenge.
2. Els panells informatius assenyalen els serveis que hi ha a les platges
a més de la qualitat de la sorra i l’aigua.
3. Els socorristes s’encarreguen de l’assistència sanitària dels usuaris
de les platges.
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CULTURA

Música, teatre i dansa per a l’estiu

© www.comedia.cat

El Festival Mataró Cruïlla de Cultures ofereix un programa amb músiques
del món que finalitzarà amb un concert, el 18 de juliol, dedicat a la rumba.
El Festival Shakespeare, es farà del 31 de juliol al 9 d’agost.

“En attendant le songe”, una revisió del “Somni d’una nit d’estiu” d’Irina Brook.

E

stiu rere estiu, la ciutat es consolida com un gran
aparador cultural. El juny i juliol es pot gaudir de la
música amb el Festival Mataró, Cruïlla de Cultures
i els primers dies d’agost el Festival Shakespeare programa
obres de teatre inspirades en la figura del dramaturg anglès
més universal. Tot això sense oblidar la diversitat d’activitats
que formen part de la Festa Major, Les Santes.

El Festival Mataró, Cruïlla de Cultures ha arribat aquest any
a la seva cinquena edició mantenint l’esperit de mostrar la
diversitat de les músiques d’arrel amb la presentació d’artistes veterans, veus joves encara desconegudes amb gran projecció de futur i amb dues estrenes absolutes. El festival va
començar, com ja és tradicional, amb la revetlla de Sant Joan
a la platja i finalitzarà el 18 de juliol amb una festa dedicada
a la rumba.
El programa reuneix en 12 dies de concert músiques del
món com el sud-africà Hugh Masekela, el nord-americà Taj
Mahal, la veu uruguaiana de Jaime Roos o la banda de Bob
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Marley, The Wailers, i Manu Chao. A més de músics catalans com Joan Miquel Oliver, Roger Mas o Manel.
En aquesta edició, els concerts es faran a Privat, al xiringuito
de Lasal del Varador, Sala Clap, Teatre Monumental i a la
platja del Varador. I com a novetat, s’ha condicionat un solar
al Rengle, l’Espai l’Arquera, pels concerts més multitudinaris
i per no destorbar els veïns. L’espai es troba al costat de l’estació de Renfe i disposa d’una àmplia zona d’aparcament.
El festival és fruit del conveni entre la Casa de la Música Popular,
l’Institut Català de les Indústries Culturals i de l’Ajuntament.

La setena edició del Festival Shakespeare, la segona que es
fa a Mataró, tindrà lloc del 31 de juliol al 9 d’agost a la Masia
de Can Ribot i a altres espais de la ciutat. El programa combina teatre, dansa i música i entre d’altres obres s’hi podrà
veure una revisió del “Somni d’una nit d’estiu” signada per
Irina Brook; “Far friends Shakespeare’s sonnets” de Moving
Theatre o “Ricard II” de Carme Portaceli.

mésmataró

EXPOSICIONS EN MARXA
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Totes les exposicions són gratuïtes. www.cultura.mataro.cat
Ca l’Arenas.
Centre d’art del Museu de Mataró
Carrer d’Argentona, 64.

Exposició de la col·lecció
Més enllà de l’objecte. Un cicle vital
a les col·leccions del Museu de Mataró

Fins al 13 de setembre
Exposició d’objectes i pintures que descriuen
el cicle vital més íntim dels creadors i artistes,
les obres dels quals, formen part del fons del
Museu de Mataró, dins de Mirar endins. Interiors,
eix temàtic de la temporada 2008-2009.

Menjador
Ca l’Arenas: Les tertúlies

Fins al 5 de juliol
Mostra que explica les activitats culturals del Gremi
de Belles Arts creat durant la postguerra a Ca l’Arenas.

Jordi Arenas, records

Del 10 de juliol al 27 de setembre
Inauguració el divendres 10 de juliol, a les 19.30 h
Mostra de retrats que es conserven al llegat de Jordi
Arenas, i a partir dels quals podrem reviure la vida
més íntima de la família: l’ànima de Ca l’Arenas.

Sala 1
Veus interiors. Museu d’Art Modern de Tarragona
Fins al 5 de juliol
Mostra variada del fons del Museu d’Art Modern
de Tarragona relacionada amb “Interiors”,
eix temàtic de la temporada de Ca l’Arenas.

Ramon Manent. Interiors de culte

Del 10 de juliol al 27 de setembre
Inauguració el divendres 10 de juliol, a les 19.30 h
Mostra de fotografies que ens endinsaran en
l’espiritualitat de diferents llocs de culte.
El divendres 17 de juliol, a 2/4 de 8 de la tarda,
el fotògraf farà una presentació de la seva obra.

Sala 2
Pol Codina

Fins al 5 de juliol
Punt de partida és el títol de l’exposició
d’escultures de l’artista Pol Codina (Mataró, 1983)
dins del cicle “Interiors” de Ca l’Arenas.

Ita Puig

Del 10 de juliol al 27 de setembre
Inauguració el divendres 10, a les 19.30 h
Instant, percepcions i converses és el treball
fotogràfic de l’artista Ita Puig (Tordera, 1969)
dins del cicle “Interiors” de Ca l’Arenas.

La Galeria
Alicia Framis

Fins al 5 de juliol
Secret Strike Inditex és el títol de l’exposició de
l’artista, dins del cicle “Interiors” de Ca l’Arenas.

Espai f

Carrer Nou, 11.

8a Mostra d’Art Jove

Fins al 5 de juliol
Exposició dels artistes seleccionats pel jurat de la 8a
Mostra d’Art Jove: Paco Chanivet, Eloi Dalmau, Toni
Ferron, Raquel Friera, Daniel Jacoby, Ilaria Mauro, Alba
Mayol, Anna Moreno, Joan Navarro i Filipa Pontes.

Lesantesonsom

Del 2 al 31 de juliol
Inauguració el dijous 2, a les 19.30 h
La tradicional exposició sobre Les Santes, Festa Major
de Mataró ve de la mà de l’artista multidisciplinari
Soler & Balcells, que presenta un original muntatge que
recrea les sensacions de Les Santes de l’any passat.

Museu de Mataró
El Carreró, 17.

El món des d’una rajola

Del 9 de juliol al 13 de setembre
Inauguració el dijous 9 de juliol, a les 19.30 h
Exposició itinerant, produïda per l’Oficina de Patrimoni
Cultural de la Diputació de Barcelona, que se centra
en la rajola catalana d’arts i oficis, un important
testimoni de la història i de la vida popular catalanes
des de mitjans del segle XVII fins a finals del XIX.

Sales d’exposicions
de Can Palauet
Carrer d’en Palau, 32.

Figures dels anys setanta.
Col·lecció Bassat 2

Del 17 de juliol al 20 de setembre
Inauguració el divendres 17 de juliol, a les 20 h
Exposició col·lectiva comissariada per Núria Poch de
peces del fons de la col·lecció Carmen i Lluís Bassat.
Els artistes són Arranz-Bravo, Artigau, Bartolozzi,
Gerard Sala, Serra de Rivera i Miquel Vilà.
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Baron: “Treballem perquè tothom pugui
tirar endavant el seu projecte de vida”

R

epresentants del món de la cultura, de les entitats
veïnals, de benestar social, d’ampes i d’educadors,
del món de l’esport, de la gent gran, d’immigració
i també de la Plataforma Alcalde Baron, van participar en
l’acte que el PSC va organitzar el passta mes de maig al
Centre Cívic Rocafonda per fer valoració del mig mandat
i dels cinc anys de Baron com alcalde de Mataró. Un acte
que va servir per exposar la feina feta fins al moment i la
que queda per fer, en un moment de crisi i canvis.
Joan Antoni Baron va recordar el treball fet en aquests
cinc anys: “cinc anys d’encerts i errors, (...) de treball
diari constant, cinc anys d’escoltar i de respondre. Cinc
anys per saber que l’important no és tant el que es fa com
el perquè es fan les coses”. I va voler remarcar com s’ha
fet aquest treball: “cinc anys de treball intens, però de
treball compartit (...) amb la gent de les entitats, amb els
sindicats, amb els empresaris, amb els professionals, amb
els veïns i veïnes. Cinc anys de treball amb totes les persones que des de l’acord o des de la crítica han cregut,
com nosaltres, que calia arremangar-se i treballar per la
ciutat”.
L’alcalde Baron va fer un repàs d’algunes de les accions
desenvolupades durant aquest mig mandat (habitatge,
escoles, aparcaments, zones verdes, neteja, seguretat, les
instal·lacions esportives...) i es va centrar en les accions
empreses per lluitar contra els efectes de la crisi: una
crisi que afecta de manera especialment dura als treballadors i treballadores que sense tenir-ne la culpa estan
pagant-ne les conseqüències. Sense que els ajuntaments
tinguem la capacitat per resoldre els problemes de l’economia mundial, sí que hem estat els primers en posar-nos
a treballar per, amb les nostres possibilitats, ajudar a les
persones que més malament ho estan passant. Una partida extraordinària de més de 800.000 € va ser aprovada

fa poques setmanes pel Govern municipal amb el clar
objectiu d’ajudar a passar el mal tràngol a tantes i tantes
famílies de Mataró. Ni per fer això vàrem tenir el suport
de l’oposició”.
Aquest Govern per la gent de Mataró ho ha de fer doncs
des de les apostes estratègiques, i Baron va apuntar les
següents: “una ciutat territorialment metropolitana i
capital, urbanísticament compacta, ambientalment sostenible, econòmicament innovadora i socialment cohesionada. I això es concreta en el TecnoCampus; els nous
accessos de l’autopista i el projecte de tren orbital; el
projecte Mataró Marítim; El Corte Inglés; l’aposta d’una
universitat privada d’instal·lar-se a Mataró; i la voluntat
de l’Hospital de Mataró de convertir-se en un hospital
universitari i impulsar estudis d’infermeria i medecina”.
Baron va fer especial èmfasi en el tema més important: la
feina. “Per damunt de tot això, la preocupació de l’alcalde
i del Govern és per l’ocupació, pel treball. El més preuat
tresor dels treballadors i les treballadores, dels emprenedors, dels empresaris. El més preuat tresor d’aquesta
ciutat. Una ciutat, Mataró, que volem d’oportunitats per
a tothom”.
Pots demanar a l’alcalde que prioritzi per als propers dos
anys una actuació anant a www.baron.cat.
[escrit de la nota de premsa publicada a l’efecte]

© PSC

L’acte del PSC per valorar el mig
mandat municipal reuneix més
de 120 persones de tots els àmbits
de la ciutat.

Feina feta, feina per fer.

Ramon Bassas i Segura
Portaveu del Grup Municipal Socialista
psc@ajmataro.cat | http://mataro.socialistes.cat

25

mésmataró

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS

D

es del Grup Municipal de CiU sempre recolzarem
i exigirem el dret a un habitatge digne. L’habitatge és una necessitat i, alhora, un dret social i
és per això que defensem que des de totes les administracions implicades es faciliti l’accés a l’habitatge a tots
els ciutadans, prioritzant aquells col·lectius que troben
més dificultats. Per això CiU va aprovar el Pla Local de
l’Habitatge que el Govern ens va proposar, valia més un
mal Pla que cap. Dic mal Pla perquè ja vàrem denunciar
des del primer dia que les mesures que s’adoptaven eren
impossibles de complir per tota una sèrie de raons, en part
econòmiques i en part derivades de la mancança de participació real dels sectors implicats en l’elaboració del Pla.
El Govern municipal va basar tot el desenvolupament del
Pla en unes dades que tan sols ells es creien, sense tenir
mai en compte les informacions que anaven apareixent
sobre l’ evolució econòmica del país, que ja fa temps indicaven un refredament del negoci immobiliari i financer.
Ara, som tots els mataronins els que hem de pagar de la
nostra butxaca els milions d’euros necessaris perquè la
societat immobiliària de l’Ajuntament, el Grup PUMSA,
que comptablement va fer mans i mànigues per amagar
els mals resultats del 2008, segueixi desenvolupant un Pla
de l’Habitatge que cal revisar immediatament de dalt a
baix. Unes revisions en les que s’haurà de tenir en compte
aspectes que reflecteixin la situació econòmica, però
també que es millorin amb les aportacions de la participació ciutadana per fer que la nostra ciutat arribi a ser de
tots els mataronins.
Cal que els ciutadans puguem exercir una participació
real en el model de ciutat que volem, que de ben segur
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serà molt positiu i tant pot venir de les associacions de
veïns i plataformes ciutadanes, com dels plans integrals
dels barris o d’altres organismes de participació que ja
existeixen. No s’ha d’inventar res de nou, només cal que el
Govern canviï la forma de fer que fins ara està tenint. Cal,
per exemple, que el Govern es prengui seriosament organismes com la Mesa Local d’Habitatge, on els membres
que la integrem no hem fet més que passar hores reunits
sense cap resultat. Fets com la recent Audiència Pública
sobre el Sistema Dotacional d’Habitatge Públic, convocada a petició de 1.200 ciutadans que donen suport a la
Plataforma Figuera Major i Mataró Nord, no fan més que
reflectir la forma d’actuar prepotent que ha tingut fins ara
el Govern municipal, que va respondre a la petició d’una
trobada amb l’alcalde amb un acte a l’altre costat de la
ciutat, on el PSC i ERC va portar militants a dir allò que
el Govern volia sentir.
La revisió del Pla Local de l’Habitatge i del model de
ciutat s’han de portar a terme amb la rapidesa que la responsabilitat de governar exigeix. L’actual crisi no hi entén
d’esperes i cada dia força més al Govern a adoptar mesures a corre-cuita que el porten a cometre encara més errors
que ens perjudiquen a tots el mataronins. D’exemples ja
en tenim, com ara la promoció d’habitatges de lloguer del
carrer de Floridablanca, que de la nit al dia ha passat a ser
de venda per mirar de tapar forats econòmics. Com que
aquest Govern no és prou àgil a l’hora de prendre decisions, ens hem trobat que s’ha deixat portar per la recerca
del benefici empresarial, deixant de banda el benefici
social que era l’objectiu. Ara disposem d’habitatges en
aquesta promoció que pel seu alt preu, igual al del mercat
lliure, fa que no els vulgui ningú. No m’oblido tampoc de
l’altre clar exemple que en els darrers Plens hem denunciat
en relació de com pot el Govern adjudicar habitatges de
protecció oficial amb l’obligació de comprar plaça d’aparcament. de mida de cotxe utilitari a un
preu de 29.000 €, completament per
sobre del mercat lliure.
Pere Galbany i Duran
Regidor del Grup Municipal de CiU
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Cal una revisió a fons
del Pla Local de l’Habitatge
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L’evolució necessària

La campanya europea ha estat, una més, lamentable.
El mèrit era la desqualificació de l’adversari, l’insult,
l’apel·lació a la por. En aquest sentit la campanya del
PSC, sense excusar els demés, n’és un exemple evident.
És un exercici d’irresponsabilitat per part dels polítics i
dels seus estrategues pensar que el poble només es mou
per consignes, un exercici de cinisme i una ofensa a la
intel·ligència muntar aquesta fira de discursos mediocres
despullats de cap argument.

Però això no surt de franc. Han de saber que paguem i
pagarem un preu molt elevat com a societat per aquesta
radicalització que ens impedeix arribar als acords estratègics necessaris per sortir de la difícil situació actual.
Sovint he dit que la societat ha avançat molt més que
els seus polítics, i que la gent del nostre país reclama
criteris més elevats i missatges més cultes, més nobles,
més sincers.
El “Club de Roma” en un dels seus darrers informes,
“Els límits del creixement”, ha dit discretament coses que
els polítics no s’atreveixen a dir, que el sistema social i
polític actual està acabat, i que és un suïcidi seguir en la
mateixa direcció sense portar a terme canvis profunds.
El problema és que difícilment aquests canvis vindran
d’unes institucions i organitzacions públiques que en són
les màximes beneficiàries de la situació. Necessitem lideratges, organitzacions i ciutadans conscients de què hem
d’adquirir una nova visió del nostre món i del paper que
cada un de nosaltres hi ha de jugar. Estem en una fase
crítica, en un moment molt important del macrocanvi
global de la humanitat sencera, i l’actual camí descendent
el podem convertir en ascendent cap a un nou benestar
pacífic i més sostenible només si prenem els valors, les
creences i, sobretot, la visió necessària. Com a mataroní,
desitjaria que comencem per donar exemple a nivell municipal d’aquesta consciència que ens diu que tota aquella
energia que no dediquem a crear és llençada.

Paulí Mojedano Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC

© PPC

L

a nostra democràcia s’està convertint en un espectacle empobridor. Amb uns ciutadans absolutament desorientats que, decebuts, augmenten cada
dia més el gruix de l’abstenció. Tan sols aquells segments
més “militants” dels partits se senten motivats a anar a
votar, sovint més contra l’adversari que no pas per convicció pròpia. Ciutadans que molts d’ells tenen veritables
problemes per tirar endavant de manera més o menys
digne i que davant d’espectacles com el que acabem de
viure (una vegada més) en la campanya de les eleccions
europees, es demanen què poden fer ells per canviar les
coses. Els polítics avorreixen, i la gent se sent cada dia
més lluny d’aquests personatges que fa un temps els semblaven interessants i dignes de respecte. S’ha confós la
batalla pel poder amb els interessos i el benestar de la
gent. Campanyes buides, demagògiques i sectàries acabaran per provocar abstencions massives. I mentrestant els
polítics, incapaços d’acceptar aquesta realitat, insisteixen
en què això passa perquè la gent no sap el que de veritat
es juga en aquestes eleccions o perquè la gent “no està
prou motivada”. S’equivoquen. La societat avança i les
coses estan canviant. El fet que hagi sorgit un president
com Obama ens indica, independentment de la valoració
que pugui merèixer la seva gestió com a governant, que
hi ha llocs en què la resposta pot venir de la mateixa societat, que un grup de ciutadans amb noves idees i disposada a posar diners, temps i energia pot canviar les coses
des de baix per damunt d’institucions i campanyes electorals. Quin contrast amb el que passa aquí, a on sembla
que només interessa el que ve des de dalt dels partits.
És necessària una renovació urgent i no capficar-se una
vegada i una altra en començar la casa per la teulada.
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La nova Escola Municipal de Música
Fins ara, Mataró era l’única ciutat catalana
amb més de 20.000 habitants que encara
no comptava amb un centre municipal
d’ensenyaments musicals.

L

’Escola Municipal de Música és un servei públic
de nova creació que s’adreça a tota la població de
la ciutat, sense limitació d’edat, amb la finalitat
d’oferir propostes i espais de formació, pràctica, producció i difusió en l’àmbit de la música que contribueixin a
la democratització de la pràctica i la recepció culturals.
El nou servei educatiu entrarà en funcionament el setembre i ha tingut una preinscripció de 830 alumnes.

música en grup, fet que permetrà visualitzar i escoltar,
en un termini de temps raonable, diverses formacions
instrumentals i corals.
Acabo dient que un servei educatiu i cultural d’aquestes característiques pot esdevenir un veritable agent de
cohesió social i desenvolupament cultural a mig termini,
alhora que té un gran potencial per canviar percepcions
col·lectives sobre la música i sobre les capacitats que cal
tenir per fer-ne.

Estem desplegant, des de fa algun temps, polítiques
públiques dirigides a fomentar la pràctica artística
entre la ciutadania; en són exemples l’Aula de música
tradicional i les activitats de sensibilització, iniciació
musical i conjunts instrumentals emmarcades en el Pla
Educatiu d’Entorn. La creació de l’Escola Municipal
de Música donarà coherència a aquest desplegament,
alhora que permetrà ampliar el ventall d’ofertes formatives per tal de recollir i atendre les necessitats generades a la ciutat en l’àmbit de l’educació musical, així
com garantir el dret de participació cultural activa dels
ciutadans i ciutadanes.

L’oferta formativa es posarà en funcionament de manera
progressiva i s’anirà fent créixer, pel que fa al nombre
d’instruments i estils musicals que s’hi oferiran, així
com pel que fa als col·lectius de persones als quals
s’adreçarà. Com a tret característic, l’escola organitzarà
la seva oferta formativa al voltant de la pràctica de la
28
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Amb l’Escola Municipal de Música volem articular
una institució educativa i cultural que situa el ciutadà
en el centre de la seva activitat i que li ofereix oportunitats i espais d’educació i pràctica musicals de qualitat. Aquesta oferta posarà sempre l’accent en la vesant
pràctica de la música, ja que és en la pràctica artística
amateur on ha de residir el nucli de l’activitat formativa
d’aquesta institució.

Quiteria Guirao Abellán
Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA
La Riera 48, 2n pis -08301 Mataró. Tel. 937582104 / icv-euia@ajmataro.cat

Espai Valerià Pujol. Carrer de Sant Joaquim 30 – 08302 Mataró. Tel. 93 799 77 27
mataro@iniciativa.cat

euiamataro@gmail.com

www.iniciativa.cat/mataro

www.euiamataro.blogspot.com
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Governant en temps difícils

J

a han passat dos anys i cal fer un nou balanç, aquesta
vegada de mig mandat.

El marc general segueix sent el de l’Acord de Govern per
al mandat 2007-2011, signat pel PSC, ICV-EUiA i ERC
el 15 de juny de 2007, un dia abans de la constitució
del nou consistori, en el qual va ser escollit alcalde Joan
Antoni Baron.
El nostre programa de 2007 girava a l’entorn de l’equilibri, l’atreviment, la cultura, la integració i la qualitat
de vida. Els tres grans eixos de treball de l’Acord de
Govern, que recullen aquests principis, segueixen plenament vigents, jo diria que més encara a causa de la
situació econòmica i financera que vivim en l’actualitat:
• La ciutat pensada per a les persones
• Territori i desenvolupament econòmic
• L’Ajuntament al servei de les persones
Cal ajudar els que ho necessitin per tal que no quedin
despenjats del ritme mig dels mataronins, i això, la cohesió social, la convivència, és i seguirà sent l’objectiu primordial de l’acció de govern.
Governant en temps difícils, prenent les decisions més
encertades per intentar canviar situacions injustes o per
posicionar la ciutat en millor condició per aprofitar la
conjuntura actual.
Per a ERC i encara més per a nosaltres (en Sergi Penedès
i jo mateix) personalment, han estat dos anys de noves
experiències: de proximitat amb les persones, d’escoltar
més que de parlar, de dedicació i de contacte estret amb
els ciutadans, que pregunten, que expliquen i que exigeixen.
I des del realisme, crec que una part de la nostra feina és
intentar transmetre positivisme i confiança en el futur de
les persones, de la nostra ciutat i del nostre país.

No sóc partidari de fer llargues llistes de coses fetes (que
són moltes: en habitatge, cultura, transport públic, casals
d’avis, pàrkings, espai públic,...) i del necessari complement de les que encara queden per fer (que són moltes
més).
Sí que voldria, modestament, assenyalar alguns matisos
que, a més de la nostra participació lleial a l’equip de
Govern, representen un tast del que per a ERC és una
bona orientació del reforçament de la nostra ciutat des
dues òptiques: una de reforç de la identitat i una altra de
l’enfoc estratègic de Mataró.
En el primer dels apartats podríem situar-hi, per exemple, el compromís de retolar tots els carres de la ciutat en
català abans de 2011, o la celebració de la Diada de les
Seleccions Catalanes a Mataró (que va tenir lloc el dia 13
de juny) i en el segon apartat, el Projecte Mataró Marítim, que malgrat que a dia d’avui tothom se n’atribueix la
paternitat, tal com finalment s’ha formulat només ERC
ho plantejava en el seu programa electoral a 2007.
Tot plegat, insisteixo, es pot traduir en compromís i en
treball, treball i treball. Identificant i invertint en les
oportunitats de futur que amb tota seguretat la iniciativa
dels mataronins aprofitarà, com ha succeït repetidament
al llarg de la història.

© MARGA CRUZ

Tempus fugit...

Francesc Teixidó i Pont
Cap del Grup Municipal d’Esquerra
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
La Riera 48, Segon pis, 08301 Mataró

erc@ajmataro.cat

/

Tel. 93 758 26 62
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Proposta de futur: decreixement
i cooperativisme

A

Mataró hi ha 11.072 persones aturades (17 % de la
població activa), una tercera part de les quals ja no
percep cap prestació. Aquesta dramàtica situació
ve acompanyada per successius tancaments d’empreses
(és a dir: per la destrucció del teixit productiu autòcton),
uns nivells de qualificació molt baixos, l’increment dels
preus dels serveis bàsics (aigua, llum, transport, brossa) i
la progressiva pèrdua del poder adquisitiu de la població
treballadora que, a més a més, arrossega un fort endeutament, ja que en els últims anys i de forma majoritària ha
hagut d’hipotecar-se per accedir a un habitatge.
A nivell mundial s’estan produint una sèrie de crisis
globals (alimentària, de recursos energètics, financera,
etc.) que, òbviament, també ens afecten. Però l’impacte
d’aquest daltabaix capitalista seria menor si els qui han
manat a Mataró durant els darrers 30 anys haguessin fet
polítiques econòmiques d’esquerres. En comptes d’això,
s’han dedicat a externalitzar serveis públics (per exemple:
neteja viària i d’equipaments, Mataró Bus); han deixat
que els especuladors planifiquessin l’urbanisme de la
ciutat segons els seus interessos i a costa del patrimoni
arquitectònic de tots; han permès que molts barris creixessin més del compte sense garantir-hi els equipaments
i serveis socials bàsics.

a partir de la proximitat, la cooperació i el decreixement
econòmic. Produir i consumir menys per repartir el treball i perquè la gent tingui més temps lliure per formar-se
i dedicar-se altruísticament a la ciutat. Simplement, proposem recuperar i actualitzar l’experiència històrica del
cooperativisme obrer de Mataró, afavorint i/o impulsant
cooperatives de consum, d’habitatge i de treball, amb
alt valor afegit i que incideixin, per exemple, en necessitats socials tan bàsiques com l’atenció a les persones,
l’alimentació saludable i en l’equilibri entre les persones i l’entorn natural amb el desplegament de propostes
innovadores com la bioconstrucció o la investigació i
el desenvolupament d’aplicacions relacionades amb les
energies renovables.
Per aconseguir-ho, però, cal que la ciutadania recuperi la
paraula i que la democràcia sigui participativa i no un joc
amb les cartes marcades en el qual sempre decideixen i
en surten guanyant els de sempre.

Fa temps que els senyals d’alarma ja estaven al descobert
en els informes de conjuntura socioeconòmica que periòdicament elabora l’IMPEM.
I doncs, de què ha de viure Mataró? El govern s’ha
enrocat en El Corte Inglés i el Tecnocampus i, mentrestant, s’aferra a la caritat del Fons d’Inversió Local del
govern espanyol. Des de l’oposició, alguns miren cap
al mar (ampliació del port) o cap a les Cinc Sènies (que
voldrien sense pagesia i totalment urbanitzades)... tot
plegat, faves comptades!
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Xavier Safont-Tria
Portaveu del Grup
Municipal de la CUP
www.mataro.cup.cat

mataro@cup.cat
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En canvi, des de la CUP proposem aturar el creixement
i viure millor amb menys perquè el model social, polític
i econòmic actual està tocat de mort. Proposem un canvi
de xip: donar valor d’ús a les coses i repensar la societat
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INFORMACIÓ CIUTADANA

* Establiment de trucada: 0,28 euros + IVA. Cost: 0,21 euros + IVA/ minut. 807 11 70 10 des de fora de Mataró. Establiment de trucada: 0,09 euros + IVA. Cost màxim: 0,34 euros + IVA/minut

Adreces d’interès
ATENCIÓ CIUTADANA

ORGANISMES AUTÒNOMS

· 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
· Oficina de Turisme 93 758 26 98

- Institut Municipal d’Acció Cultural. C. de Sant Josep, 9.
		 Tel. 93 758 23 61
- Institut 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
- Teatre Monumental. La Riera, 169. Tel. 93 798 54 60
Mossos d’Esquadra. Av. de Lluís Companys, 87. Tel. 088
Policia Local. Pl. de Granollers, 11. Tel. 092
		 - Museu de Mataró. El Carreró, 17. Tel. 93 758 24 01
Bombers. Via Sèrgia, s/n. Tel. 112
- Can Palauet. C. d’en Palau, 32-34. Tel. 93 758 21 01
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. Tel. 93 741 29 30
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. Tel. 93 741 22 91
		 C. de Sant Pelegrí, 3. Tel. 93 741 91 60
- Agència d’Atenció a la Gent Gran i a les Persones
- Biblioteca Pública Pompeu Fabra. Pl. d’Occitània s/n.
		 amb Dependència. C. de Cuba, 47. Tel. 010*
		 Tel. 93 741 229 20
- Centre Municipal d’Acollida. C. de Sant Simó, 13.
- Arxiu Municipal de Mataró. C. d’en Palau, 32.
		 Tel. 93 755 14 53
		
Tel. 93 758 21 00
- CAP d’Urgències. Camí del Mig, 36. Tel. 93 741 20 40
- Oficina Integral de la Seguridad Social. C. de Jaume
		 Balmes, 34. Tel. 93 755 67 12. www.seg-social.es
EMPRESES PÚBLIQUES MUNICIPALS
		
		
		
		
		

TRANSPORTS
- CTSA – Mataró Bus. C. de Francesc Layret, 72. Tel. 010*
- RENFE. Pl. de Miquel Biada. Tel. 902 240 202
- Empresa Casas. C. de la Remallaire, 15. Tel. 93 798 1100
- Taxi Mataró. C. de Vista Alegre, 39. Tel. 93 798 60 60

Mataró Ràdio. FM 89.3. C. de Juan Sebastián Elcano, 6.
Tel. 93 536 13 10
Maresmedigital TV. Canal 24 TDT/MUX-4.
ALTRES ADRECES
C. de Juan Sebastián Elcano, 6. Tel. 93 693 13 20
Aigües de Mataró, SA. C. de Pitàgores, 1-7.
- Organisme de Gestió Tributària.
www.aiguesmataro.cat. Tel. 93 741 61 00
		 C. de Mossèn Jacint Verdaguer, 77. Tel. 93 758 91 35
Promocions Urbanístiques Mataró, SA. www.grup-pumsa.cat
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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Imagenio + ADSL 6 MB
La millor tele
és la que tu construeixes

Bon estiu i disfruta de
les
Festes de Mataró 2009

Emporta-te’l

a la teva botiga telefónica movistar

Xarxa Oficial

Consulta condicions al punt de venda.

de Distribuïdors
de Mataró

