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Ferms i il·lusionats
Joan Antoni Baron i Espinar

| Alcalde de Mataró

H

em treballat quatre anys per a la ciutat i per als ciu·
tadans. Quatre anys que han estat complicats, amb
situacions que no ens han posat les coses fàcils. La
difícil conjuntura econòmica ens ha trastocat alguns plans però
ens hem mantingut ferms i il·lusionats amb els grans projectes
estratègics per a aquest mandat: la posada en marxa del Tecno·
Campus Mataró-Maresme i una part del camí fet per a l’arri·
bada d’El Corte Inglés. Dues peces clau que portaran a Mataró
a exercir la seva capitalitat de comarca i que esdevindran dos
puntals per afavorir el futur econòmic de la ciutat.
Treballem per això, per al present i per al futur. Hem invertit
més de 292 milions d’euros que hem destinat a transformar la
ciutat i a fer-la més amable i moderna, sostenible i cohesiona·
da. Parlem de dues noves escoles de primària, una de bressol,
el Centre de Formació Permanent Tres Roques i l’Escola Mu·
nicipal de Música. No oblidem el patrimoni de la ciutat amb la

rehabilitació d’edificis emblemàtics com el Mercat de la plaça
de Cuba, la nau Minguell, la nau Gaudí i l’antic Escorxador.
Hem construït una dotzena de nous equipaments i d’altres que
hem modernitzat. Molts carrers i places s’han rehabilitat i hem
dotat a la ciutat d’un nou pulmó verd: el Parc de Rocafonda.
I tot això sense deixar de banda a les persones, a aquells col·
lectius més desafavorits que la crisi ha maltractat més. Hem
redimensionat els serveis socials per poder-los atendre amb la
creació de l’Oficina Social d’Atenció Integral i hem reforçat el
servei d’ocupació perquè tots els mataronins puguin accedir a
un lloc de treball.
Hem invertit per millorar l’entorn i la situació de les persones
però també hem reduït la despesa en un 31,6 % i hem aplicat
un Pla d’austeritat i eficiència perquè no podem defugir de
la realitat.
Hem treballat quatre anys per a la ciutat i per als ciutadans i
hem traçat un bon camí per al futur.
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La Fundació Unió de Cooperadors
recupera immobles històrics cooperatius

© GRUO-PUMSA

Uns dels objectius de la Fundació Unió de Cooperadors,

participada per l’Ajuntament i la Unió de Cooperadors, és
recuperar i preservar el patrimoni històric d’Unió de Coo·
peradors així com fomentar l’economia social. Pel que fa al
patrimoni, l’Ajuntament ha cedit a PUMSA diferents immo·
bles que havien estat propietat d’Unió de Cooperadors i que
la societat municipal ha adequat i ha traspassat alhora al
patrimoni de la Fundació: 3 locals al Camí Ral (plaça de
la Muralla); un local en planta baixa al Rierot; un local en
planta baixa del carrer de Juan Meléndez Valdés i un local al
Rengle. L’Ajuntament també cedirà aquest any a la Fundació
l’edifici del Cafè de Mar. Quant al Cafè Nou i al Pati del
Cafè Nou, l’Ajuntament, el Centre Catòlic de Mataró i Unió
de Cooperadors van signar a inicis de febrer un document de
voluntats amb el compromís de treballar conjuntament sobre
el futur d’aquests dos immobles.
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© MARGA CRUZ

L’Institut d’Esports, clubs i
patrocinadors uneixen esforços
“Junts per l’esport de Mataró” és el nom de la campanya

que s’emmarca en el Pla d’esponsorització i que té per
objectiu reconèixer públicament a les empreses que recol·
zen l’esport, així com fidelitzar-les. La campanya es visu·
alitza amb una marca que es podrà veure a les principals
instal·lacions esportives i es difondrà a través dels mitjans
de comunicació. El passat 1 de març es va fer un acte on
s’hi van sumar 7 entitats esportives: Club Voleibol Mataró,
UE Mataró, Futsal Mataró, Club Joventut Handbol Mataró,
Iluro Hockey Club, Club Hoquei Mataró i el Centre Natació
Mataró, i 15 patrocinadors.
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© MARGA CRUZ

Els delictes i les faltes baixen en el 2010
i els accidents de trànsit es redueixen
El balanç de 2010 en seguretat ciutadana mostra una dis·

3

1. A la plaça de la Muralla hi ha tres locals que PUMSA ha traspassat a la 		
Fundació Unió de Cooperadors per llogar a empreses d’economia social.
2. Tots els participants en l’acte de signatura del conveni de la campanya 		
“Junts per l’esport de Mataró”.
3. El 2010 la Policia Local i els Mossos d’Esquadra han fet 178 operatius 		
conjunts.
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minució del 3,59 % del nombre de delictes i faltes coneguts
respecte a 2009: el delicte de robatori a l’interior de vehicle
ha disminuït un 10,23 % i el de furt ha baixat un 3,02 %. Els
delictes en general contra les persones han baixat un 18,98
%: ha baixat el delicte de violència domèstica en un 25 %
però ha pujat en un 21,87 % el robatori amb violència i/o
intimidació (si bé aquest darrer tipus de delicte representa
menys d’un 6%s dels delictes i faltes). Continua la tendència
favorable quant als accidents que s’han reduït en un 14,1 %.

NOTÍCIES
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L’edifici ‘Les Espenyes’ se suma a la
transformació de l’entorn de Can Xammar
nou edifici comercial i d’oficines, construït a la Bai·
xada de les Espenyes i promogut per PUMSA, és un edi·
fici modern i singular. Consta de quatre plantes de lloguer
o venda: tres sobre rasant i una semisubterrània. La planta
baixa i la semisubterrània es connecten formant un únic local
per a ús comercial. Les dues plantes pis són per a oficines.
Les façanes combinen el formigó armat, el vidre i la fusteria
d’alumini i lames de fusta i les finestres tenen unes obertu·
res irregulars. L’edifici, que ha tingut un cost d’1,8 milions
d’euros, s’engloba en la transformació urbanística del sector
de Can Xammar i completa les previsions del Pla de Millora
Urbana d’aquest entorn. El sector ocupa 9.600 m2 i ha esde·
vingut una nova àrea de centralitat i cohesió social amb l’ac·
tivació de l’espai comercial i residencial i de les zones d’ús
públic. L’àmbit, dissenyat sense barreres arquitectòniques,
té dues places a diferents nivells i una passera que les con·
necta. El sector està inclòs en el centre històric i és per això
que les prospeccions arqueològiques que s’han fet han donat
com a resultat algunes troballes importants, com el cap de la
Venus. Però l’element més visible d’aquest espai és la mura·
lla del segle XVI a la qual s’han fet obres de consolidació i
al solar on s’hi ha construït l’edifici ‘Les Espenyes” s’hi han
trobat cinc murs radials que feien de contraforts interns d’un
torre de defensa de la muralla i un pas de ronda des d’on es
vigilava la muralla. El 20 de març està previst fer dues rutes
guiades per aquests entorns, a les 12 i a les 13 h. I a la planta
baixa de l’edifici es podrà visitar una mostra de les actuaci·
ons patrimonials que ha fet PUMSA durant aquests últims
anys i les que estan previstes en un futur immediat així com
informació sobre la muralla.
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El Cementiri de Les Valls tindrà un espai
per dipositar les cendres dels difunts
El nou espai, que estarà situat en una zona envoltada de pins

del Cementiri municipal de Les Valls, constarà d’un cub de
marbre blanc de Carrara i les cendres sense l’urna es podran
vessar en el seu interior. Al cub s’hi accedirà a través d’una
estora de paviment de granit i a banda i banda de la mateixa
s’inscriuran els noms dels difunts. Al mig de l’estora s’al·
çarà un portal rectangular de ferro corten que s’haurà de
traspassar per dipositar les cendres. Està previst que el nou
servei estigui enllestit al llarg d’aquest any. La inversió anirà
a càrrec de l’empresa concessionària de la gestió dels dos
cementiris municipals, Cementiris Metropolitans CGC SL.

© SERGIO RUIZ

El

1. El nou edifici d’oficines ‘Les Espenyes’ ha completat la transformació urbanística del sector de Can Xammar.
2. Les troballes arqueològiques han permès descobrir un pas de ronda des
d’on es podia vigilar la muralla.
3. Maqueta del monument funerari de dipòsit de cendres dels difunts. L’espai
està dissenyat per l’arquitecte Agàpit Borras.
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PUMSA enllesteix dos edificis
d’habitatges públics de lloguer

© SERGIO RUIZ

© CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME

© GRUP-PUMSA

La societat municipal PUMSA ha construït al carrer de Juan

Meléndez Valdés un edifici amb planta baixa, 2 plantes pis i
un aparcament de 4 plantes (80 places i 40 trasters). L’immo·
ble té 7 habitatges i es caracteritza per tenir un sistema inno·
vador d’energia geotèrmica que permet aprofitar l’energia del
subsòl. Al Rierot, PUMSA ha construït un edifici amb soter·
rani, planta baixa i 3 plantes pis de 12 habitatges. En aquest
edifici també s’han usat criteris sostenibles i d’estalvi ener·
gètic. Ambdós són de protecció oficial en règim de lloguer
i formaven part de l’antic patrimoni de la Unió de Coopera·
dors. Els dos locals dels baixos se cediran a la Fundació Unió
de Cooperadors. Els pisos s’adjudicaran a través de la Llista
Única d’Habitatge que gestiona Prohabitatge Mataró.

1

Mataró acull el II Fòrum sobre Medi
Ambient i el Congrés RECUWATT
El

març Mataró acull dos espais per reflexionar sobre la
sostenibilitat: el II Fòrum sobre Medi Ambient i el Món
Local (21 i 22 març) i el Congrés RECUWATT (24 i 25 de
març). El Fòrum, organitzat per la Diputació de Barcelona,
vol posar en comú les experiències municipals sobre sosteni·
bilitat i alhora fomentar-la i impulsar-la. El Congrés és una
trobada internacional adreçada als professionals del sector
públic i privat vinculats a la gestió de residus i la valoritza·
ció energètica. El Congrés està organitzat pel Consorci per
al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme. En
aquesta línia de treballar en la gestió de residus, el Consorci
ha presentat una candidatura conjunta amb el Consorci del
Vallès Occidental per ser la seu del Centre d’Innovació i
Tecnologies de Residus Municipals (CITREM), un espai per
donar suport a les empreses en la gestió de residus.

2

El programa del Dia Internacional de les
Dones aplega actes culturals i festius
3

Mataró commemora el març i l’abril el Dia Internacional

1. Interior d’un habitatge del carrer de Juan Meléndez Valdés. L’edifici ha
obtingut un guardó europeu per usar criteris d’eficiència energètica.
2. El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme podria
acollir la seu descentralitzada del CITREM.
3. El primer acte del programa va ser el GettingContacts Woman! que va
reunir més de 250 dones empresàries al TCM.
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de les Dones, que se celebra el 8 de març. El programa ha
inclòs com a novetat una trobada de dones emprenedores,
empresàries i directives, a més de conferències, exposicions,
un concert, presentacions de llibres, la lectura del Manifest
institucional i un acte per commemorar el 20è aniversari de
la mort de M. Aurèlia Campmany, entre d’altres. Els actes
estan organitzats per diferents entitats de la ciutat i pel Servei
de Nova Ciutadania, Joventut i Dona.

mésmataró
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L’IMPEM treballa per l’ocupació a
través de diferents programes
Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu i gestionat pel
Servei d’Ocupació de Mataró, formarà 51 joves aturats d’en·
tre 18 i 24 anys i que no tinguin el graduat en educació secun·
dària. L’objectiu és millorar la seva qualificació professional
i facilitar-ne la inserció laboral en el sector del comerç, les
instal·lacions elèctriques i el manteniment industrial i l’hos·
taleria. Els joves faran 388 hores de formació i les empre·
ses que els contractin obtindran una subvenció. El projecte
“Treball als barris” ha obtingut més de 438 mil euros del
SOC que es destinaran a 6 programes diferents relacionats
amb l’ocupació i el desenvolupament econòmic dels barris
que han obtingut una convocatòria de la Llei de barris: Cer·
danyola, Rocafonda i El Palau-Escorxador.

1

© SERGIO RUIZ

El programa SUMA’T, impulsat pel Servei d’Ocupació de

2

© ARCADI VILERT

El nou edifici de MESSA (Mataró Energia Sostenible, SA)
permet que a través del Tub Verd s’impulsi aigua freda per
subministrar climatització centralitzada als nous edificis del
front de mar i que es contribueixi a la millora de l’eficiència
energètica (TecnoCampus, el Rengle i el sector d’Iveco). Fins
ara el Tub Verd només distribuïa calor. L’edifici, ubicat al
costat de l’EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals
de Mataró), ha tingut un cost d’1.134.000 € i s’ha construït
amb criteris 100 % sostenibles. La instal·lació, a més de la
maquinària de producció d’aigua freda, conté les bombes de
propulsió, un espai per al taller de manteniment i oficines.
Les obres es van iniciar l’octubre de 2009 i l’edifici es va
inaugurar l’11 de març.

3

© SERGIO RUIZ

El nou edifici del Tub Verd dóna servei
d’aigua freda al sector del front de mar

Els joves tenen dos nous espais per
fer activitats i rebre informació
L’Ajuntament va inaugurar el febrer el Casal de Joves de Pla
d’en Boet i l’ha cedit com a seu a entitats juvenils del barri
perquè hi facin les seves activitats. El casal també compta amb
un dinamitzador que informarà sobre activitats d’interès juvenil
de dilluns a divendres de 17 a 20 hores. El març s’ha posat en
marxa un altre espai per a joves: l’Oficina Municipal d’Eman·
cipació Juvenil - SIDRAL, que agrupa tots els serveis d’infor·
mació i assessorament per als joves que es vulguin emancipar.
La seu central està al Casal de joves de la plaça d’Espanya i a 5
punts descentralitzats de la Xarxa d’Espais Joves.

			
1. Una de les especialitats en la qual es forma a persones desocupades és la
1. L’IMPEM treballa per potenciar el sector de l’hostaleria i el turisme de la ciutat
de gestor de magatzem, en el marc del projecte “Treball als barris”.
així com el comerç.
2. La
El nou
edifici
delsuggeriments
Tub Verd té unsón
disseny
arquitectònic
singular amb
2.
majoria
dels
per temes
de manteniment
de laacabats
via 		
metàl·lics
i
de
color
gris
i
verd
corporatius.
pública o elements del mobiliari urbà.
3. AEllaCasal
de Joves
Pla comprovant
d’en Boet, situat
a l’avinguda
Francesc
3.
imatge,
dues del
mares
la llista
d’un centredeescolar
de Macià,
la ciutat.
103-105, obre de dilluns a diumenge a la tarda.
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¿Vols veure la vida d’una altra manera?

Allibera’t
d’ulleres i lentilles
La sensació de gaudir d’una vida normal
sense ulleres ni lentilles ja és possible per
a més de 300.000 pacients que han
passat per Clínica Baviera.

Consulta
preoperatòria*

35€
Aprofita aquesta

promoció

V I S I TA’ N S A
C/ Pirineus, nº 36 • Mataró
TRUCA I RESERVA JA LA TEVA CONSULTA MÈDICA

93 741 92 00
www.clinicabaviera.com

INSTITUT OFTALMOLÒGIC EUROPEU

L Í D E R E N O F TA L M O L O G I A AVA N Ç A D A

*La consulta està valorada en 75 €. Si finalment es realitza el tractament es descomptaran els 35 € de la consulta. Promoció vàlida fins el 30/04/11.
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Mataró assoleix la inversió més gran
mai feta amb 292 milions en 4 anys

© GRUP-PUMSA

El Govern municipal (PSC, ICV-EUiA i ERC) presenta el balanç del mandat
2007-2011, caracteritzat per una forta inversió. Les prioritats s’han centrat en
promoció econòmica, educació, habitatge, aparcament, esports i cultura.

El sector del Rengle ha experimentat una gran transformació amb l’edifici per a empreses, serveis i comerç, el nou hotel i el TecnoCampus.

L

’esforç inversor, quantificat en 292.472.464,98 €, ha
permès assolir projectes molt ambiciosos i emble·
màtics com el parc científic i de la innovació Tecno·
Campus o la reforma del Mercat municipal de la plaça de
Cuba, però també ha permès mantenir el ritme d’actuacions
estratètiques en matèria d’educació, habitatge, aparcament,
esports i cultura.
Hi ha dues escoles de primària noves i també una de bres·
sol, 191 habitatges més de promoció pública i 2.505 places
d’aparcament públic. La modernització de carrers i places, la
rehabilitació, i les renovacions d’enllumenats i claveguerams
han estat molt nombroses i han acompanyat actuacions més
grans com el Parc de Rocafonda o l’extensió del Tub Verd. A
més, la ciutat ha vist recuperat bona part del seu patrimoni
industrial i s’han creat una dotzena d’equipaments de caire
cultural, esportiu i social com la nau Gaudí com a seu de la
Col·lecció Bassat, el poliesportiu del carrer d’Euskadi o el
Centre de Formació Permanent Tres Roques.

La inversió ha estat un 54,43 % més elevada que en el perí·
ode 2003-2007 i és excepcional per l’època que vivim. La
transformació de la ciutat ha estat possible en part gràcies
a la iniciativa privada, als ajuts d’altres administracions i a
l’endeutament. Les grans apostes del Govern, el TecnoCam·
pus i l’arribada d’El Corte Inglés, estan pensades per crear
sinergies i generar ocupació per convertir Mataró en un pol
d’atracció empresarial, universitari, tecnològic, cultural i
comercial. En definitiva, són les locomotores de la reactiva·
ció econòmica i del reforçament de la capitalitat. Mentre el
TecnoCampus s’ha fet realitat el 2010, es calcula que l’ope·
rador comercial trigarà encara uns tres anys a materialit·
zar-se. Els esforços de l’Ajuntament i de l’empresa municipal
PUMSA s’han concentrat en el desmuntatge i trasllat de la
nau de Can Fàbregas i en realitzar les operacions urbanís·
tiques per posar el solar a disposició d’El Corte Inglés. El
procés fa més d’un any que està aturat a causa de la querella
presentada per la Fiscalia, la CUP i la Plataforma Salvem
Can Fàbregas, i que recentment ha estat arxivada.
9
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L’EDUCACIÓ
Dues noves escoles de primària
i una bressol, Tres Roques i
l’Escola Municipal de Música

1

L’Ajuntament va avançar els 9,1
milions per fer l’Escola Maria
Mercè Marçal a Figuera Major (1)
i l’Escola Montserrat Solà a
Cal Collut (3), que tenen capacitat
per a 450 alumnes cadascuna.
També ha invertit 1,6 milions en la
novena escola bressol, Els Garrofers
(2), amb 122 places. El Centre de
Formació Tres Roques (4) ha costat
1,7 milions, la meitat finançats per
la Llei de barris de Cerdanyola.
L’Escola de Música imparteix
classes a 17 centres escolars i té
més de 800 alumnes de totes les
edats (5). També s’han començat
les obres de l’Escola d’Educació
Especial L’Arboç a Vallveric.

2

4

5

3

L’ESPAI PÚBLIC

© PÀG.ESQUERRA: 1, 5, 7 i 9 SERGIO RUIZ, 2 ROMUALD GALLOFRÉ (CAPGRÒS), 3, 4, 6 i 8 AJUNTAMENT DE MATARÓ. RB.

54.222 m2 de carrers
modernitzats

2

PARC DE ROCAFONDA

1 3

Nous espais d’esbarjo i ja hi ha 467 jocs infantils
El Parc de Rocafonda (1)
es converteix en el segon més
grande la ciutat, amb 25.000 m2.
És una inversió de 3,8 milions,
la meitat finançats per
la Llei de barris.

Per altra banda, s’han
ampliat les àrees de joc
a la ciutat i ja n’hi ha 108.
Els interactius del Parc
Central (4) van obtenir
el guardó Columpio de Plata.
4
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Les reformes a carrers han estat
nombroses i algunes d’elles han
estat possibles gràcies als fons
estatals o als ajuts de la Llei de
barris. Per exemple, al centre
s’han fet obres als carrers de
Sant Pelegrí, de Pascual Madoz,
de Jaume Ibran, de Jaume Balmes (5), de Sant Agustí, el Camí
Ral o la Muralla de Sant Llorenç.
I a Cerdanyola als carrers de
Burriac, de Calassanç Marquès
(2), de la Verge de las Maravillas
i del passeig de Ramon Berenguer III (3). També s’han creat
noves places com la de la Pepa
Maca, la de Josep Moragues
o la del TecnoCampus i s’han
fet moltes obres per eliminar
barreres arquitectòniques.

mésmataró

1.292 universitaris i 80
empreses instal·lades
El parc científic i de la innovació
(1), dissenyat per Oriol Bohigas,
obre les seves portes a finals de
2010. Amb una inversió de 52
milions al Rengle, està destinat
a crear sinergies entre estudiants i empreses. S’hi fusionen
les dues escoles universitàries (EUM i EUPMT) i es crea el
grau en Infermeria. S’hi trasllada CETEMMSA i la Incubadora
de l’IMPEM. En total hi ha 80
empreses (incloent les de la nau
Minguell) (2), del sector audiovisual, i les que queden a Vallveric.
El Centre de Congressos (Auditori, foyer i sales) ha acollit 56
esdeveniments en els primers
100 dies de funcinonament.

1

2

EDIFICI EL RENGLE

4

30.000 m2 al front de mar
PUMSA ha invertit 19,6 milions
per construir aquest singular edifici
per a empreses, serveis i comerç
de 4 plantes i aparcament, que ja està
ocupat al 50 %. S’hi ha traslladat,
per exemple, Sans Branded Apparel.
3
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EL TECNOCAMPUS

Millores a La Llàntia i al Centre
El PEMU de La Llàntia (9) ha creat un nou
centre al barri, amb habitatges, el CAP,
la pista poliesportiva, l’aparcament i els
locals socials. PUMSA també ha enllestit
les millores urbanes a Can Xammar.

PLANS ESPECIALS
ALS BARRIS

5

6

7

8

9
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mésmataró
LA MOBILITAT
16 nous aparcaments
La conjuntura econòmica desfavorable no ha permès construir
tots els aparcaments previstos
en el Pla d’Aparcaments, sobretot
els que sorgien fruit del desenvolupament urbanístic de determinades zones de la ciutat. Malgrat
tot, el grup PUMSA ha posat en
marxa 16 nous aparcaments de
promoció pública amb un total
de 2.505 places noves (2.333 per
a cotxes i 172 per a motos) en
règim de lloguer, venda o rotació.
Els aparcaments nous són, entre
d’altres, el del parc científic i de
la innovació TecnoCampus (2 i
3), el del Mercat de la plaça de
Cuba (4), el de la ronda de Rafael
Estrany, el del Parc del Palau,
el de La Llàntia i el del poliesportiu del carrer d’Euskadi.

EL TRANSPORT PÚBLIC
Nova xarxa de Mataró Bus
El 2009 es desplega la nova
xarxa de transport públic
amb més autobusos
(de 22 a 24), més línies
(de 6 a 8), i millor cobertura
territorial. El usuaris valoren
amb notable el servei.
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EL COMERÇ

12

2

1

CAPGROSSOS

Reforma del Mercat de la plaça de Cuba i dinamisme comercial

Nova seu per a la colla castellera

Després de 2 anys d’obres i
d’una inversió de 5,9 milions d’euros,
el 2010 s’inaugura el nou mercat.
La rehabilitació de l’edifici catalogat
ha donat pas a un mercat modern,
dotat de climatització i noves

PUMSA hi inverteix 2,6 milions
per construir el nou edifici al costat
de l’Escorxador, on s’hi poden
assajar castells de fins a 10 m.
La colla paga un lloguer i gestiona
el bar que és d’accés públic.

tecnologies i on hi ha també
un supermercat, pàrquing,
ludoteca i sala d’exposicions.
El comerç continua sent un dels
elements de dinamització econòmica
i social més important de Mataró.

2

LA JOVENTUT
3

LA GENT GRAN

1

2

Telecentre i Oficina d’emancipació

Dos nous casals

Primer a la nau Gaudí (1), després
al Sidral i ara al Centre Cívic Cabot i
Barba, el Telecentre és una referència
per als joves que volen connectar-se
de franc a Internet. A la plaça d’Espanya també hi poden trobar els nous
serveis de l’Oficina d’emancipació.

En 2010 es va inaugurar el Casal
Municipal Santes-Escorxador (2)i
enguany està prevista la finalització
d’un altre al carrer del Penedès, a
Cerdanyola. A més s’han fet millores
a alguns dels 8 ja existents, com
l’ampliació del del Parc Central.

4

L’HABITATGE
191 nous habitatges públics
La crisi també ha fet alentir el
ritme de creixement del Pla Local
d’Habitatge, però malgrat tot
l’Incasòl ha acabat els 94
habitatges de lloguer per a joves
del Pla d’en Boet (2) i PUMSA ha
enllestit 102 pisos més: 30 de
lloguer per a gent gran al carrer
de Carlemany (4), 30 de venda a
Can Gassol (3), 15 a Cosme
Churruca amb un innovador sistema de recuperació d’aigües
grises, 12 per a persones amb
mobilitat reduïda a Vasco Núñez
de Balboa (1), 7 més de lloguer
per a joves al carrer de Juan
Meléndez Valdés i 3 més al carrer
d’Almeria. A més, estan iniciades noves promocions, entre elles
els 78 pisos que l’Obra Social de
la Caixa està fent al Rengle.

2

3

4

1
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LA CULTURA
La Col·lecció Bassat
d’Art Contemporani
de Catalunya, el Centre
de Dansa de Can Gassol,
la Biblioteca Antoni
Comas i el Museu del
Gènere de Punt
La nau Gaudí acull la Col·lecció
Bassat d’Art Contemporani de
Catalunya (2), una antiga fàbrica
de Can Gassol s’ha convertit
en un equipament destinat a la
dansa (4). En els últims anys
s’ha fet un esforç important
per modernitzar equipaments
culturals, com el Teatre
Monumental (3) o el Museu de
Mataró. També s’han iniciat
les obres del Museu del Gènere
de Punt a Can Marfà i les de la
segona gran biblioteca pública
de la ciutat a l’Escorxador (1).

1
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CLAVEGUERAM I AIGUA

14

1

TUB VERD

2

EL CANVI CLIMÀTIC

Renovació de les xarxes

La xarxa de fred i calor s’estén

La Casa Capell (3)

Aigües de Mataró ha fet una
vintena d’actuacions més del Pla
Director del Clavegueram i ha seguit
fent obres de renovació de la xarxa
d’aigua potable, que és una de
les més eficients de Catalunya.

La xarxa distribueix energia a través
de 23,5 km de canonades a 18
equipaments, entre ells l’Hospital i
algunes escoles. Aquest sistema
redueix un 69 % l’emissió de CO2 en
comparació amb les calderes de gas.

Mataró és capdavantera en la presa
de mesures contra el canvi climàtic i
ja té el seu Pla d’Acció per a l’Energia
Sostenible. A més, s’ha inaugurat al
Parc Central la Casa Capell com espai
de difusió i educació mediambiental.

3

3

EL PATRIMONI
Can Marfà, nau Minguell,
la muralla, Can Gassol,
l’Escorxador, Cabot i Barba
La recuperació de patrimoni ha
donat un salt important en aquest
mandat, sobretot amb la recuperació
de patrimoni industrial per allotjar

1

equipaments: Can Marfà (1), Cabot i
Barba o la nau Minguell són un exemple.
També s’ha posat en valor patrimoni
modernista, com la nau Gaudí, o l’antic
Escorxador; s’ha restaurat part de la
muralla del s. XVI; i s’han protegit les
restes romanes del Clos Arqueològic.

4

L’ESPORT
El nou Poliesportiu
del carrer d’Euskadi i
la col·locació de gespa
artificial a 8 camps de futbol
La ciutat s’ha dotat de nous
equipaments esportius de primer
ordre, com el Poliesportiu
del carrer d’Euskadi (1 i 2),
que representa una inversió de
5,8 milions, i n’ha vist renovats
o completats d’altres com
l’Estadi Municipal d’Atletisme
o el Camp Municipal d’Hoquei.
El Pacte pel futbol de Mataró,
signat el 2006 amb els clubs, ha
avançat considerablement amb
la instal·lació de gespa artificial
a 8 camps: Can Xalant, Pla
d’en Boet, Cirera, La Llàntia (3),
Rocafonda, Camí del Mig i els
de Futbol 7 i 3, situats al costat
del Pavelló Teresa Maria Roca.

1

2

3
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LA
CIUTAT
A UN CLIC
MATARORADIO.CAT

LA NOVA
WEB

mésmataró

L’Ajuntament redueix la despesa
un 31,6 % i aplica un Pla d’austeritat

© MARGA CRUZ

En 4 anys el ja sobri pressupost municipal reflecteix una rebaixa en molts
programes, sobretot en personal, estudis, protocol, comunicació, i algunes
subvencions. En canvi, s’han reforçat les polítiques de benestar social i d’ocupació.

El Servei d’Ocupació Municipal i l’Oficina Social d’Atenció Integral han vist reforçats els seus serveis a causa de la crisi.

E

n quatre anys el pressupost municipal ha passat de
265,5 milions a 181,6 milions d’euros (-31,6 %). El
descens dels ingressos provinents de la construcció
va ser el primer símptoma de la crisi, que el 2009 va obligar
l’Ajuntament a posar en marxa un Pla d’austeritat i eficièn·
cia. S’han rebaixat la majoria dels programes d’un pressupost
que ja històricament havia sigut auster, hi ha hagut retalla·
des importants en protocol, comunicació i estudis, i també
han minvat les subvencions a algunes entitats, però sobretot
s’ha estalviat diners amb l’aplicació de mesures d’eficiència
energètica. Amb tot, la rebaixa pressupostària ha permès en
aquest temps reforçar les polítiques de benestar social i ocu·
pació i mantenir els projectes estratègics sense haver de pujar
la pressió fiscal per sobre de l’IPC. A més, l’Ajuntament ha
concedit facilitats a empreses i famílies per al pagament de
les obligacions tributàries i ha fet esforços importants per
mantenir el pagament dels proveïdors al voltant de 2 mesos
per afavorir la liquiditat de les empreses.

16

Quan va començar la crisi, l’Ajuntament va reorganitzar els
serveis per donar suport als col·lectius afectats. En els pri·
mers mesos de 2009, la llista d’espera per als serveis socials
havia arribat a ser de 1.000 persones, de manera que resul·
tava urgent reestructurar el servei. Llavors es va posar en
marxa l’Oficina Social d’Atenció Integral a Tres Roques.
El nou servei, format per 12 especialistes, va atendre fins a
120 persones al dia i va eliminar la llista d’espera. Mentre el
2008 els usuaris dels serveis de promoció social eren 3.118,
el 2010 han passat a ser més del doble, 6.470 persones.
En la lluita contra l’atur (ha arribat a superar el 19 %), es va
reforçar el Servei d’Ocupació Municipal, que només en l’úl·
tim any ha atès 6.830 persones. A més, cal tenir en compte
que les obres sufragades amb fons estatals (2009 i 2010)
han donat feina a més de 1.000 treballadors i que en 4 anys
l’Ajuntament ha pogut contractar temporalment 636 perso·
nes a través dels plans d’ocupació de la Generalitat.
17
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PLA D’AUSTERITAT
I EFICIÈNCIA
Rebaixa de sous i estalvi en
reg, enllumenat i semàfors

Despeses totals del pressupost consolidat
En milions d’euros
Milions
d’euros

265,5

250
200

235,5

229,2
181,6

150
100
50
0
2008

2009

2010

2011
1

2

El 2009 es van congelar els sous
dels electes i directius i el 2010 es van
reduir les retribucions entre un 7 i un
6 % i dels treballadors un 5 %. Això
representa 1,2 milions menys a l’any.
Amb la compra agregada d’energia
elèctrica (amb altres municipis)
s’assoleix un estalvi de 140.000 €.
La substitució dels semàfors
per leds (2) és un estalvi del 70 %,
passant de 140.000 a 40.000 €.
Les mesures d’estalvi d’aigua
en reg permeten passar de 62.641€
el 2007 a 38.484 € el 2010.
I malgrat haver-hi nous punts
de llum, són més eficients,
per la qual cosa es gasta ara tant
com fa 8 anys (954.000 €).
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POLICIA

1

21 agents, 2 caporals
i un inspector més
El Pla estratègic de la Policia Local
ha permès la incorporació de més
agents i també la dotació de nous
mitjans tècnics per millorar les
tasques de seguretat i prevenció.
1
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Transparència global

Transparència i
participació

TURISME

1

Noves rutes i nous hotels
Més de 3.000 visitants s’apunten
anualment a les rutes, entre les quals
n’hi ha dues de noves: l’audioguiada i
la industrial. La ciutat s’ha dotat d’un
nou hotel de 3 estrelles al Rengle i s’hi
està construint un altre de 4 al Port.

S’han reduït les despeses de comunicació en un 18,5 %.
El butlletí ha passat de
mensual a trimestral.
S’han ampliat els estudis de Mataró Ràdio
(20.000 oients) i s’ha
promogut la fusió de
MDTV amb TV Mataró
(46.000 espectadors).
Quant a participació,
s’han creat 2 plans territorials nous (Nord i Sudoest) i els pressupostos
se sotmeten a un ampli
procés de debat i consulta al Consell de Ciutat,
als diferents consells i a
l’Audiència Pública (3).
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100

Transparència econòmicofinancera

100

Transparència a les contractacions de serveis

100

Transparència en matèries d’urbanisme i obres públiques 100
2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

3

ACTES POPULARS
MULTITUDINARIS
Les Santes (1), el Festival
Shakespeare (5), la Ciutat Pubilla
de la Sardana (4), el Congrés de
Pastorets i el de Setmana Santa
o la beatificació del Dr. Samsó
El 2010 s’aconsegueix el
reconeixement de Les Santes (1)
com a Festa Patrimonial d’Interès
Nacional. Però aquest no és l’únic
esdeveniment multitudinari
que s’hi ha celebrat. Mataró ha
estat a la primera plana dels
fets culturals i socials de tot
Catalunya, sense oblidar que
ha aconseguit ser escenari del
rodatge de la sèrie La Riera
(2) de TV3 i ciutat que ha
rebut conferenciants de relleu
internacional com Míriam Makeba,
Premi per la Pau de l’Associació
per a les Nacions Unides (3).

3

2

4

5
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COMUNICACIÓ

Mataró: Segon Ajuntament d’Espanya en
el rànquing de Transparència Internacional
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CRÒNICA DEL PLE

3 de febrer de 2011

3 de març de 2011

Mataró es blinda encara més
contra els macroprostíbuls

Unitat contra el recurs per
l’arxiu del cas “Can Fàbregas”

M

ataró reforça encara més l’ordenança per evitar els
macroprostibuls. El Ple va fer una segona apro·
vació inicial de l’ordenança, que obligarà a qual·
sevol prostíbul de la ciutat a renovar llicència cada 5 anys.
El punt va generar, un cop més, disputa entre CiU i Govern
sobre la solució adoptada per evitar aquests prostíbuls de
grans dimensions a la ciutat. Per la seva part, l’alcalde Baron
demana responsabilitat a les altres administracions per solu·
cionar el tema.
El Ple de febrer va donar el primer pas a la reforma del Port
de Mataró amb l’aprovació definitiva de l’estudi de detall de
la futura Àrea Tècnica. El cas és que la reforma farà desa·
parèixer l’emblemàtica platja de Pequín. Aquest mític espai
prohibit al bany tocant a l’espigó del port donarà lloc a una
marina seca on es faran reparacions de vaixells. A més, el
Port guanyarà nous amarratges a preus populars. El projecte
es fa d’acord amb el Pla estratègic i el Pla especial i el Pla de
Ports de Catalunya. Ara però, ha de ser el Consorci del Port
qui busqui recursos per tirar el projecte endavant.
També es va aprovar una moció per demanar un canvi en la
llei que regula els embargaments hipotecaris: es reclama que
l’embargament eixugui totalment el deute amb l’entitat finan·
cera com ja passa a d’altres països europeus. Se suma així a
una iniciativa impulsada per la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca. La moció va rebre el suport de tot el consistori.
Oriol Debat, cap d’informatius m1tv

T

ots els grups municipals volen que la CUP retiri el
recurs contra l’arxiu de la querella de Can Fàbregas.
Una proposta que els independentistes van qualificar
de “ridícula” perquè, segons va argumentar el regidor de la
CUP Xavier Safont-Tria, el recurs l’ha presentat la Fiscalia,
no la seva formació. Tot i les reticències inicials, CiU (per
primer cop) es va sumar a la proposta del Govern i del PPC
en favor de la vinguda d’El Corte Inglés, i on també se cele·
brava el sobreseïment de la causa i la retirada de les impu·
tacions. Els nacionalistes van canviar de parer perquè es va
incloure a la moció el compromís de fer les modificacions
necessàries per deixar totalment acabat el procés urbanístic
de l’illa de Can Fàbregas. El regidor no adscrit, Pau Moje·
dano, va votar finalment a favor perquè la moció definitiva
incorporava també la seva petició: l’alcalde convocarà tots
els grups per fer un front comú a favor d’El Corte Inglés. La
regidora no adscrita, Ana Martínez, per la seva banda, va
acusar la CUP de no mirar pels interessos de ciutat.
El Ple també va aprovar atorgar el primer títol de Fill Predi·
lecte. Serà per a “Peret”, rei de la rumba. La proposta, inicia·
tiva d’una dotzena d’entitats, es va aprovar per unanimitat.
D’altra banda, va prendre possessió del càrrec la nova regi·
dora de CiU. Montserrat Quijo substitueix Vicent Garcia,
que va renunciar a l’acta en ser nomenat director dels Serveis
Territorials d’Ensenyament.
Eli Solsona, cap d’Informatius de Mataró Ràdio

Principals acords Segueix l’actualitat dels Plens a blogs.mataro.cat/blogs/croniquesPle
• Mataró aprova per unanimitat una proposta sobre el desenvo·
lupament del marc normatiu en l’àmbit d’estrangeria i a favor
de la convivència i la no discriminació entre la ciutadania de
Mataró. Proposta presentada pel Govern: PSC, ERC i ICVEUiA. No han prosperat en canvi dos punts més de l’ordre del
dia referents a la Llei d’estrangeria presentats per CiU i PPC.
• Instar a l’Estat que reguli un procediment que garanteixi el
secret de vot als invidents. Proposta presentada per tots els
grups municipals i que es va aprovar per unanimitat.
• El Ple aprova per unanimitat una proposta que presenten tots
els grups sobre la instal·lació de calderes de Biomassa en edi·
ficis municipals.

• Mataró demanarà a la Generalitat un nou pediatra per al CAP
de La Gatassa. El Ple es va fer ressò de la demanda dels veïns
de Cerdanyola, que denuncien que el servei està saturat.
• L’Ajuntament farà tot el que estigui a les seves mans per
garantir un bon accés a internet a tots els barris i veïnats de la
ciutat. La proposta, presentada per la CUP, va rebre el suport
de tots els grups.
• El Ple, a favor de recuperar les emissions de TV3 al País
Valencià. Es van aprovar dues mocions. Una només va tenir
els vots en contra del PPC i PSC. L’altra, presentada pel PSC,
es va aprovar amb les abstencions d’ERC i la CUP i el vot
contrari del PPC.
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De juny a novembre de 2011

/ Obres de 1947 al 1969 / Picasso, Joan Miró,

/ Obres dels anys 70 (primera part) / Sergi Aguilar, Rafael

Antoni Tàpies, Joaquín Torres García, Antoni Clavé, Modest
Cuixart, Josep M. Subirachs, Joan Ponç, Josep Guinovart,
Albert Ràfols-Casamada, Joan Hernández Pijuan, Eduard
Arranz-Bravo, Rafael Bartolozzi, Joan Josep Tharrats,
Joan Vilacasas, Daniel Argimon, Angel Jové, Maria Girona,
August Puig, Joan Brotat i Josep M. de Sucre.

Armengol, Eduard Arranz-Bravo, Francesc Artigau, Rafael
Bartolozzi, Erwin Bechtold, Manuel Boix, Jaume Genovart, Maria
Girona, Josep Guinovart, Artur Heras, Angel Jové, Robert Llimós,
Marcel Martí, Víctor Mira, José Niebla, José Luis Pascual, Albert
Ràfols-Casamada, Gerard Sala, Xavier Serra de Rivera, Josep
Uclés, Joan Pere Viladecans, Moisès Villèlia i Zush.

Entrada gratuïta

De dimarts a dissabte de 18 a 21 h;
diumenges i festius d’11 a 14 h;
dilluns tancat.

Per a informació, reserves i visites guiades:
Ca l’Arenas. Centre d’Art del Museu de Mataró.
A/e: calarenas@ajmataro.cat. Tel (+34) 937 412 930

Cada primer diumenge de mes, visita guiada
gratuïta a les 12 h. Cada tercer diumenge de
mes, activitat familiar gratuïta a les 12 h

C. de la Cooperativa, 47. Mataró.
A/e: info@museubassatmataro.cat
www.museubassatmataro.cat

Camí Ral

C. de la

Horari

Cooperati
va

Fins al 15 de maig de 2011
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El Museu de Mataró renova les sales
dedicades a la història de la ciutat

La sala del segon pis fa un recorregut per la història de Mataró des dels temps medievals a l’actualitat amb un atractiu i modern muntatge.

E

l Museu de Mataró, l’edifici de Can Serra, ha estat un
any tancat per obres. Una vegada enllestides té pre·
vist obrir de nou al públic el 24 de març. Els treballs
han consistit en petites reformes de remodelació de l’edifici,
declarat com a Bé Cultural d’Interès Local i en bon estat de
conservació, i en la modernització i renovació de les sales
d’exposicions dedicades a la història de Mataró.

cultura i la història de Mataró. Al primer pis s’hi podrà veure
l’exposició “Iluro, ciutat romana” que ofereix una completa
aproximació al Mataró de l’època romana que les excavacions
arqueològiques dels darrers anys han permès conèixer molt
millor. En el segon pis es farà un recorregut per la història de
Mataró des dels temps medievals i moderns fins a l’actualitat
amb la mostra “Mataró, Ciutat Mediterrània”.

Pel que fa a les obres de remodelació, s’ha reformat el ves·
tíbul i la recepció i s’han millorat el paviment i les finestres
de la façana.

Les exposicions presenten un atractiu muntatge amb plafons
explicatius, vitrines, fotografies i plànols dels espais i projec·
tes objecte d’anàlisi, a més de maquetes i recursos audiovisu·
als de contextualització.

La part més significativa de la renovació del Museu de Mataró
s’ha basat en el condiciomanent i l’adequació de la primera i
segona planta i en el canvi del discurs museogràfic d’aquests
espais, que es volen convertir en un referent en la difusió de la

Les obres, que es van iniciar el setembre, han tingut un cost
d’uns 283.000 €. Els treballs han estat finançats pel Fons Esta·
tal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat (FEOSL).
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L’equipament cultural ha estat tancat un any al públic, temps que ha permès
millorar diferents espais del Museu i la modernització i actualització de la
museografia dedicada a la col·lecció patrimonial relacionada amb Mataró.

Fotografia: Sergio Ruiz

Un mercat del segle XXI
Amb una àmplia oferta de productes frescos i de qualitat
oferts per 36 parades i un supermercat.
Amb espais de dinamització que t’ofereixen demostracions de cuina;
tasts de vins, caves i cerveses; xerrades; conferències; presentacions;
exposicions, i tallers de cuina per als més petits.
I amb nous serveis per als seus clients com l’espai de joc per a nens
i nenes i un aparcament de vehicles al mateix edifici. Fes-te’l teu!

P

Mercat municipal de la plaça de Cuba
Més informació i horaris:

Telèfon d’atenció ciutadana 010 (24 h)*

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: 0,34 euros + IVA/minut. NOU HORARI: de les 8 h de dilluns a les 22 h de dissabte i diumenges i festius de 8 a 22 h
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Per Mataró, amb Mataró

L’alcalde, Joan Antoni Baron, a l’acte d’agraïment als ciutadans que li han donat suport

E

l que teniu a les mans és el darrer dels butlletins
municipals que corresponen al mandat 2007-2011
que ara s’acaba. Al número anterior intentava sin·
tetitzar el balanç d’un mandat ple de canvis, recordeu,
en la línia de fer una ciutat més cohesionada, de preparar-la per al futur i de fer créixer la nostra autoestima
com a mataronins. En aquest número hi ha un bon apar·
tat per donar compte de la feina feta aquests anys.
El Grup Socialista ha contribuït al Govern de Joan Antoni
Baron (www.baron.cat) de forma decisiva. Ho hem fet
pensant amb la ciutat, per damunt de tot, per la ciutat i la
seva gent. Tots els nous serveis, les noves infraestructures,
els nous equipaments i les millores assolides fan d’avui
una ciutat més ben dotada, amb més oportunitats per
viure-hi i preparada per sortir de la crisi amb força,
apostant per la innovació a tots els nivells.
Això, però, no seria res si no haguéssim comptat amb la
col·laboració i el lideratge del conjunt de la societat, que
és la veritable protagonista del nostre municipi. Mataró
ha d’excel·lir perquè té entitats ciutadanes fortes,
perquè té empreses competitives i valentes, perquè
cada dia es lleven milers d’homes i dones valentes disposades a donar el millor d’elles mateixes. És el clima

de confiança, d’una banda, i la dotació de bons serveis
i infraestructures, de l’altra, el que la política ha de fer
perquè sigui el conjunt dels mataronins els que hi gua·
nyin de veres. Esperem haver complert amb la confiança
que ens van dipositar els ciutadans.
D’aquí a dos mesos, una nova convocatòria a les urnes
haurà de decidir la composició del nou Consistori. Els
socialistes, amb Joan Antoni Baron al capdavant, sabem
que aquests temps no són pas senzills i que, fins i tot,
les solucions polítiques als problemes que tenim generen
desconfiança. L’esforç que ens sembla que cal fer, doncs, a
partir d’ara, alhora que de tenir el coratge i la il·lusió per
assolir horitzons ambiciosos per a la ciutat, també ha de
mostrar-se encara més auster en les formes, amb la feina
ben feta i, especialment, amb la confiança mútua que junts,
i només junts, podem portar Mataró cap aquests objectius.

Ramon Bassas i Segura
Portaveu del Grup Municipal Socialista
psc@ajmataro.cat | http://mataro.socialistes.cat
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M’explico! Per “ser”, ens cal un Mataró amb identitat i
personalitat, compatible amb un Mataró obert al món. En
l’espai reservat al “fer”, els protagonistes han de ser els
pols de creació d’ocupació i conceptes com competitivi·
tat, productivitat i eficiència han de constituir la marca de
Mataró. En el tercer bloc, el d’”ajudar a fer”, és impres·
cindible una reforma de l’Administració local per ajudar
a què la gent pugui fer.
El Govern de la ciutat ha de garantir la transparència de
l’administració, tal i com CiU ha fet fins ara amb el mata·
rotransparent.blogspot.com, i ha d’apostar clarament per
la reducció de l’intervencionisme polític, confiant en les
persones, essent una eina al seu servei i no pas un instru·
ment de control i d’intervencionisme
La competitivitat, la productivitat i l’eficiència han de ser el
lema de treball. Hem de ser capaços de competir en anglès.
No podem permetre’ns el luxe que els millors en cada cosa
no vagin junts a favor de la ciutat i de la comarca. S’haurà
de treballar amb la visió d’una reindustrialització en tots
els sentits, sempre procurant facilitar les coses al teixit ja
existent: Indústria cultural, Indústria de l’esport i el lleure
(gastronòmica, etc), Indústria comercial, Indústria marí·
tima, Indústria TIC, Indústria de la salut i els serveis a les
persones. Això sense perdre l’oportunitat d’explotar nous
filons de generació de riquesa i llocs de treball.
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Conjuntament amb la comarca, caldrà una fórmula perquè
públics i privats treballin conjuntament i estratègica vers
els objectius comuns marcats.
És difícil gestionar una ciutat en temps de crisi, però
l’Ajuntament ha de fer un esforç per no agreujar la situa·
ció, amb una fiscalitat selectiva que afavoreixi la creació
d’empreses i ocupació.
Mataró ha de canviar de criteris urbanístics. Hem patit
una llarga etapa en què l’Ajuntament ha actuat com un
bulldozer i ha gestionat l’urbanisme amb prepotència. Ens
cal consensuar un pla global d’equipaments per a tota la
ciutat, revisar el Pla de l’Habitatge i fer un Pla General
d’Urbanisme nou.
Després de 30 anys del mateix Govern, la gent de CiU ens
sentim preparats per al repte d’un canvi en positiu, que
vol dir: gerència professional, reducció de regidories amb
dedicació exclusiva, recerca dels millors en cada àrea,
saber treballar amb l’oposició, acceptar la dinàmica pròpia
de les entitats, saber dir no quan toca, buscar l’eficiència
en el servei públic i prendre decisions valentes encara que
comporti riscos electorals, arribar a acords més que impo·
sar el rodet aritmètic, fer participar de veritat, ser transpa·
rent i donar la informació de forma clara i amb temps per
ser estudiada.

Joan Mora i Bosch
President del Grup Municipal de CiU a Mataró

© CiU

E

l polític d’avui ha d’estar en contacte amb la reali·
tat de la societat per tal de poder “ser, fer i ajudar
a fer”, els dos primers referits a les persones i les
entitats i, el darrer, a les institucions.

Article publicat a “Tribuna Maresme”

Ens sentim preparats
per fer el canvi en positiu
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ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS

Capgrossos però no “tontos”

Mataró se sitúa como la ciudad de más de 50.000 habi·
tantes con la mayor tasa de paro de Catalunya, el paro
continúa creciendo, el número de autónomos disminuye
y el número de empresas en la ciudad también continúa
descendiendo, con estos datos y la actual situación de
inestabilidad de algunos países árabes productores de
petróleo que provoca una subida brutal del precio de los
carburantes ¿alguien se atreve a vislumbrar un cambio de
ciclo económico?
Se nos dice por parte de nuestros adversarios políticos
que las cosas empiezan a mejorar y que los datos des·
favorables lo son cada vez menos, pero es fácil deducir
que en los niveles de paro y de inactividad económica
en que estamos en la ciudad es difícil empeorar mucho
más, con un 20 % de paro, cerca de 13.000 personas, es
difícil que pueda ir a peor, por lo tanto el panorama que
nos presentan es el de la resignación, y a eso nosotros no
nos podemos resignar.
Las personas que dirigen el Partido Popular han demos·
trado no hace muchos años que se puede salir de una
crisis económica, así lo hizo el Gobierno Popular en
España en el año 1996, y así queremos hacerlo nosotros
en Mataró. Aplicando la rigurosidad y la austeridad en
las cuentas públicas, evitando cualquier gasto superfluo
y lo más importante apoyando a los emprendedores,
pequeños empresarios y autónomos que arriesgan su tra·
bajo y dinero para generar riqueza y puestos de trabajo.
Ellos deben ser los protagonistas de la recuperación y la
Administración local debe hacer como los buenos entre·
nadores de fútbol, favorecer que desarrollen su máximo
potencial.

No hay secretos, se trata de facilitar el trabajo a aquellos
que precisamente deben generar puestos de trabajo. De
acortar los trámites necesarios para crear una empresa,
de que tenga el asesoramiento necesario por parte de la
Administración, que no deban pasar más tiempo respon·
diendo a la burocracia municipal que generando riqueza
y una larga serie de medidas que en su momento iremos
concretando.

“Can Fàbregas”
El passat Ple de març va veure com la gran majoria de
regidors i regidores de l’Ajuntament de Mataró recolzà·
vem la vinguda d’El Corte Inglés a la ciutat. Feia algunes
setmanes que s’estava treballant la moció que finalment
va rebre el suport de 26 dels 27 regidors de la ciutat
Com vaig dir en el moment de debatre la moció, tots ens
hem deixat alguna ploma en aquest camí, segurament
tots els grups polítics hem fet afirmacions que no eren
les més oportunes, però al final hi ha coses que han d’es·
tar per sobre de la picabaralla política i la vinguda de la
locomotora comercial al centre de Mataró era una opor·
tunitat que no ens podíem deixar perdre, ni els mil llocs
de treball que suposa ni tampoc la generació de riquesa
i d’oportunitats per al comerç local que ha de suposar.
Crec que el final polític de l’afer Can Fàbregas ha estat un
exemple del que ha d’ésser la política: posar els interessos
de ciutat sempre pel davant dels polítics.
És precisament per això que els de Mataró serem Cap·
grossos però no “tontos”.

José Manuel López González
Portaveu del Grup Municipal del PPC

© PPC

H

ace unos días se presentó el informe de la coyun·
tura socio-económica en nuestra ciudad. A pesar
de que el Gobierno Tripartito de Mataró insiste
una y otra vez en la aparición de “brotes verdes” en nues·
tra economía, el informe es contundente, la recupera·
ción económica por mucho que la deseemos no se ve por
ningún lado.
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Les retallades socials
no són la solució

L

es properes eleccions municipals són importants,
encara més en el context de crisi econòmica, i són
l’oportunitat que tenim per continuar defensant les
polítiques públiques i les inversions en serveis adreçats a
qui més ho necessita. Així ens les prenem nosaltres.
Les polítiques públiques les haurem de defensar amb més
vehemència i coratge perquè el Govern de CiU aprofita
la crisi per fer retallades socials. En temps de crisi les
retallades socials no són la solució per això nosaltres
proposem:
Que els que més tenen contribueixin més. Incrementar
la tributació de les rendes de capital. No eliminar l’impost
de successions, com proposa CiU, que ara només paguen
500 catalans que hereten milions d’euros. Perseguir el
frau fiscal de les grans fortunes i dels especuladors.
Crear ocupació i ajudar els aturats i les aturades. Les
famílies que deixaran de rebre els 426 € mensuals del
Prodi (l’ajuda per a aturats que no reben el subsidi d’atur)
rebin recursos del Govern de la Generalitat per poder
arribar a final de mes.

fortiment dels serveis públics d’educació, de salut i les
polítiques socials, com a necessaris per garantir l’auto·
nomia personal i igualtat d’oportunitats.
Les retallades del Govern d’Artur Mas provocaran a
Mataró: més llista d’espera en intervencions quirúrgi·
ques a l’Hospital de Mataró, menys diners per millorar
els barris i els nostres habitatges, retard en la construcció
d’escoles i l’institut –a excepció de l’Escola Marta Mata-,
retard en l’ampliació del CAP de Cirera i la nova construc·
ció dels CAP del Centre i l’Eixample –Ronda Prim-, no
rebran ajudes públiques les famílies amb infants menors
de 3 anys, ni les famílies nombroses amb infants fins a 6
anys, no es cobriran les ajudes a la dependència,...
La dreta no vol que els que més tenen paguin més però sí
que retalla els drets socials perquè els comptes quadrin.
Amb nosaltres, amb ICV-EUiA, amb la gent que tu
coneixes, pots seguir treballant per un altre model social
que prioritza les persones amb més risc de vulneració
i que té molt present i fa acció política per a la igualtat
d’oportunitats.

Reduir despeses sí, però no prestacions socials. Prio·
ritzar la reducció de la despesa farmacèutica amb mesu·
res de gestió més eficaç, enlloc de retallar prestacions
sanitàries. Estem en contra del copagament sanitari.
Si un banc vol ajuda pública, que cedeixi els seus pisos
a un preu raonable. Els bancs que rebin ajudes públi·
ques venguin la seva borsa de pisos a l’Administració, a
un preu baix i taxat, per fer un parc d’habitatge públic.
Enfortir els serveis públics universals. Defensem l’en·
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Donar suport a qui no pot pagar l’hipoteca. Modifi·
car la llei hipotecària, per suspendre els desnonaments
per l’impagament d’hipoteques de treballadors aturats;
incrementar els marges per considerar que els ingres·
sos de la família no siguin embargables; la possibilitat
d’acollir-se a la dació en pagament del pis hipotecat si és
residència habitual, alliberant-se de l’hipoteca.

Esteve Martínez Ruiz
Representat d’ICV-EUiA al Consell de
l’Institut Municipal de Promoció Econòmica
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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Fem balanç

E

l temps passa de pressa. El mandat 2007-2011
està a la seva fase final, i és hora de fer balanç i
de mirar al futur.

Han estat quatre anys difícils, molt difícils, a causa de la
situació econòmica i financera que ha afectat famílies i
empreses, i en conseqüència també el Govern municipal.
No faré un repàs exhaustiu de les accions fetes, però com
a cap del Grup Municipal d’ERC i conjuntament amb
en Sergi Penedès, penso sincerament que podem presen·
tar a la ciutadania uns bons resultats de gestió, aconse·
guits respectant els valors de l’honestedat, el rigor, la
prudència i el diàleg. Projectant Mataró a través de la
cultura (Nau Gaudí, Col·lecció Lluís Bassat, Can Gassol,
Biblioteca Antoni Comas, …). Vivint millor gràcies a les
polítiques d’habitatge (nous habitatges de protecció ofi·
cial, fort impuls de la rehabilitació, …). Bategant amb el
comerç de proximitat (millores del teixit urbà, reforma
de la plaça de Cuba), Connectant-nos al món a través
del TecnoCampus (la ciutat del coneixement crea opor·
tunitats per a tothom, consolidació de noves dinàmiques
socials i empresarials, …), o aprenent música (Escola
Municipal de Música), o consolidant la capitalitat de
Mataró (El Corte Inglés, Serveis Territorials d’Educa·
ció, el propi TCM, …).

ens exigeix el millor de cadascú de nosaltres, continuo
pensant, que la nostra ciutat necessita aprendre a apro·
fitar les seves oportunitats i emprendre nous projectes
que li permetin ser diferent, única... I que amb un dis·
curs purament idealista no farem res. Hi ha més de cinccentes empreses de sectors emergents a Catalunya, per
exemple... Hem d’aconseguir que vinguin a Mataró. Crec
que això és possible.
M’ofereixo per liderar aquest moviment. Us proposo, per
a aquest proper mandat que construïm junts el Mataró
del futur. Podeu comptar amb el meu compromís. Som
un equip de persones amb experiència, preparades i il·
lusionades per continuar aprofundint en els valors i els
signes d’identitat mataronins, per sortir del consistori
tal com hem entrat, per desterrar tacticismes i sectaris·
mes, per promoure el diàleg sense por i dir les coses pel
seu nom.
Ningú pot negar que les dificultats hi són, però les nos·
tres ganes de superar-les podran més. Junts podrem!
Paraula!

Només vull destacar, com a resum de l’acció de Govern
d’aquests 4 anys, que hem concentrat tots els nostres
esforços en remuntar la crisi i ajudar, en primer lloc, als
qui s’estan quedant sense res.

I crec, que ara més que mai, hem de dir prou. Les per·
sones aprenen i després obliden. La societat aprèn molt
més a poc a poc, però oblida molt més de pressa...
En un entorn de crisi, de patiment i de pessimisme, que

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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Però també haig de dir que durant aquests quatre anys
hem vist massa vegades com el tacticisme, d’uns i altres,
el sectarisme, el curt-terminisme, la manca de generosi·
tat i l’absència de visió de futur de la ciutat, han condici·
onat algunes decisions.
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Feina!
Un altre Mataró és possible
Nosaltres, en canvi, hem defensat sempre la compatibili·
tat del patrimoni arquitectònic i del progrés econòmic, i
que cal potenciar el comerç local i de qualitat per evitar la
desertització comercial de Mataró.

Pels drets laborals
Volem la gestió pública dels serveis públics i per això denun·
ciem les externalitzacions. Hem defensat els drets dels tre·
balladors menyspreats pel mateix Ajuntament: aparcaments
públics, conductors de Mataró Bus, treballadores de la
neteja i, fins i tot, de la plantilla de la policia municipal.

Una ciutat pionera

Una ciutat habitable
Es va planificar una ciutat per a 150.000 habitants sense
pensar en les necessitats reals. Nosaltres defensem un
plantejament respectuós amb el patrimoni arquitectònic,
l’espai agrícola, la franja litoral i la zona forestal. Desta·
quem les propostes per desenvolupar i protegir l’espai agrí·
cola de les Cinc Sènies evitant l’afectació del traçat del tren
orbital o les activitats il·legals que res tenen a veure amb
l’agricultura.
Hem dit no a la construcció dels laterals de l’autopista i
hem fet una clara aposta pel transport públic i el comerç
local enfront de les grans superfícies comercials. Hem
demanat en solitari un recompte dels habitatges desocu·
pats per impulsar una política pública d’habitatge de llo·
guer i la mediació activa de l’Ajuntament en els casos de
desnonaments de famílies.

L’embut de Can Fàbregas
El Govern no ha volgut dialogar. Hem hagut de recórrer
als tribunals. Lamentem que el Govern s’hagi plegat a les
condicions d’una multinacional sense tenir present ni els
interessos de la ciutat ni els del comerç ni el patrimoni.
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El fracàs de la participació
Malauradament no hem aconseguit crear canals útils per a
la participació ciutadana directa i popular. Sentim vergo·
nya aliena per la voluntat de control polític de la Regidoria
de Participació, el recurs sistemàtic a la criminalització de
les entitats crítiques i l’ús de l’Ordenança de Civisme per
multar i reprimir els qui pensem diferent.

Crisi, una oportunitat per al canvi social
Estem convençuts que podem viure millor i que assolirem
la plena sobirania, sempre que acceptem que el canvi social
i nacional passa per l’aprofundiment democràtic i per pro·
duir i consumir d’una altra manera. La crisi que colpeja
Mataró és, malgrat tot, una oportunitat per repensar la
ciutat en què vivim.
Proposem un model de transició cap a una ciutat postca·
pitalista, que impulsi una economia local, productiva i de
proximitat, la sostenibilitat i el benestar de les persones.
Per això cal enfortir la veu crítica de la CUP a l’Ajuntament.
Juli Cuéllar
Representant de la CUP
al Consell de Ciutat
www.mataro.cup.cat

www.twitter.com/cupmataro

www.facebook.com/cupmataro
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A

mb un sol regidor hem sacsejat la dinàmica de fun·
cionament municipal. Abans les opinions crítiques
amb el Govern s’ignoraven però ara han d’escoltar
el que no els agrada. Hem defensat els interessos ciutadans
essent coherents amb els nostres principis i programa.

Hem proposat amb èxit reduir l’ús de bosses de plàstic,
afavorir la bioconstrucció, instal·lar calderes de biomassa,
implantar mercats d’intercanvi i declarar Mataró ciutat
lliure de transgènics; tot i que ens hem quedat sols defen·
sant l’alimentació amb productes ecològics i de proximitat
als menjadors de les escoles.

INFORMACIÓ CIUTADANA

mésmataró

Adreces d’interès
ORGANISMES AUTÒNOMS
- Institut d’Esports.
· Oficines d’atenció ciutadana (de dl. a dv. de 9 a 19 h)
		 C. de Sant Cugat, 169. Tel. 93 758 23 71
- Ajuntament. La Riera, 48
- Institut Municipal d’Acció Cultural.
- Centre Cívic Cerdanyola. Pg. de Ramon Berenguer III, 82
		 C. de Sant Josep, 9. Tel. 93 758 23 61
- Centre Cívic Rocafonda. C. de Josep Punsola, 47
- Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.
· Centres cívics (de dl. a dv. de 9 a 14 h i dt. i dj. de 17 a 19h) 		 C. de Francisco Herrera, 70. Tel. 93 758 21 31
- Centre Cívic Cirera. C. de Cadis, 1
- Institut Municipal d’Educació.
- Centre Cívic Molins. C. de Nicolau Guanyabens, 23
		 Bda. de Les Figueretes, 1. Tel. 93 758 23 31
- Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme.
- Centre Cívic Pla d’en Boet. C. de Juan Sebastián Elcano, 6
- Escola Universitària Politècnica de Mataró.
· Per internet, www.mataro.cat
		 www.tecnocampus.cat. Av. d’Ernest Lluch, s/n
· Per telèfon, trucant al número 010 (24 h)*
		 Tel. oficines TecnoCampus: 93 741 49 60
· Telèfon del Civisme 900 859 009
		 Tel. EUPM: 93 741 50 75
· Oficina de Turisme 93 758 26 98
SEGURETAT I ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
- Urgències. Tel. 112
- Urgències sanitàries. Tel. 061
- Mossos d’Esquadra. Av. de Lluís Companys, 87. Tel. 088
- Policia Local. Pl. de Granollers, 11. Tel. 092
- Bombers. Via Sèrgia, s/n. Tel. 112
- Cos Nacional de Policia. Av. de la Gatassa, 15. Tel. 091
- Creu Roja Mataró. C. de l’Energia, 11. Tel. 93 741 02 25
- Hospital de Mataró. Ctra. de Cirera, 230.
Tel. 93 741 77 00
- Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.
		 C. de Sant Pelegrí, 3. Tel. 93 741 91 60
- Agència d’Atenció a la Gent Gran i a les Persones
		 amb Dependència. C. de Cuba, 47. Tel. 010*
- Oficina Social d’Atenció Integral (OSAI).
		 C. de les Tres Roques, 21. Tel. 93 758 23 19
- Centre Municipal d’Acollida. C. de Sant Simó, 13.
		 Tel. 93 755 14 53
- CAP d’Urgències. Camí del Mig, 36. Tel. 93 741 20 40
- Oficina Integral de la Seguridad Social. C. de Jaume
		 Balmes, 34. Tel. 93 755 67 12. www.seg-social.es
EMPRESES PÚBLIQUES MUNICIPALS

EQUIPAMENTS CULTURALS
- Arxiu Municipal de Mataró. C. d’en Palau, 32.
		 Tel. 93 758 21 48
- Biblioteca Pública Pompeu Fabra. Pl. d’Occitània s/n.
		 Tel. 93 741 229 20
- Can Palauet. C. d’en Palau, 32-34. Tel. 93 758 21 01
- Ca l’Arenas. Centre d’art del Museu de Mataró.
		 C. d’Argentona, 64. Tel. 93 741 29 30
- Can Gassol. Centre de creació d’arts escèniques
		 C. d’Enric Prat de la Riba, 75.
- Can Xalant. Centre de creació i pensament contemporani.
		 C. de Francesc Layret, 75. Tel. 93 741 22 91
- Casa Capell. Espai per a la sostenibilitat.
		 Pg. de l’Orfeó Mataroní, 15 (Parc Central) Tel. 93 758 24 40
- Col·lecció Bassat. Art Contemporani de Catalunya.
		 Nau Gaudí. Mataró. C. de la Coperativa, 47.
- Espai f. C. Nou, 11
- Museu de Mataró. El Carreró, 17. Tel. 93 758 24 01
- Nau Minguell. Espai per a la indústria artística
		 i audiovisual. C. de Pasqual Madoz, 13.
- Teatre Monumental. La Riera, 169. Tel. 93 798 54 60
- Tres Roques Centre de Formació Permanent.
		 Pl. del Canigó, 7. Tel. 93 758 24 75
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
- M1TV. C. de Juan Sebastián Elcano, 6. Tel. 93 693 13 20
- Aigües de Mataró, SA. C. de Pitàgores, 1-7.
ALTRES ADRECES
		 www.aiguesmataro.cat. Tel. 93 741 61 00
- Organisme de Gestió Tributària.
- Promocions Urbanístiques Mataró, SA. www.grup-pumsa.cat 		 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.
		 Tel. 93 755 09 61
		 C. de Pablo Iglesias, 63. Tel. 93 757 85 38

Sr. Jordi Puigderrajols
C. de Llauder, 2, baix / Tel. 93 758 24 99
defensor@ajmataro.cat
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* Establiment de trucada: 0,28 € + IVA. Cost: 0,21 € + IVA/ minut. 807 11 70 10 des de fora de Mataró. Establiment de trucada: 0,09 € + IVA. Cost: 0,34 € + IVA/minut.
NOU HORARI: de les 8 h de dilluns a les 22 h de dissabte i diumenges i festius de 8 a 22 h.

ATENCIÓ CIUTADANA

Inaugurem
el Centre Cívic
Cabot i Barba
26 / 27 DE MARÇ
Plaça de Miquel Biada, 5

Dissabte 26 de març
INAUGURACIÓ OFICIAL

Diumenge 27 de març
JORNADA DE PORTES OBERTES

17 h / Cercavila: de la Casa de la Palmera
al Centre Cívic Cabot i Barba

10 h / Activitats i tallers per a infants

18 h / Acte d’inauguració institucional

11.30 h /Conta-contes a càrrec de Pep Duran

19 h / Mostra d’activitats
de les associacions

12 h / Ballada de Sardanes
amb la Cobla Ciutat de Mataró

MÉS INFORMACIÓ • Telèfon d’Atenció Ciutadana 010* • 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: 0,34 euros + IVA/minut.
NOU HORARI: de les 8 h de dilluns a les 22 h de dissabte. A l’estiu (del 15 de juny al 15 de setembre) tancat a les nits des de les 22 fins a les 8h. Festius tancat.

FOTOGRAFIA: SERGIO RUIZ

11h / Xocolatada

