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1. Introducció
L’equip de govern de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Mataró resultant de les
darreres eleccions municipals, ha demostrat durant aquests quatre anys una capacitat
de treball, consens, sacrifici i il·lusió que han fet que, a hores d’ara, s’hagin esvaït
molts dubtes inicials respecte les veus que deien, legítimament, que seria un govern
de poc recorregut i condemnat a fracassar, fruit de l’aritmètica consistorial.
Aquest govern ha donat resposta als reptes de la ciutat. Hem volgut transformar el
missatge de canvi, que va decidir la majoria de mataronins i mataronines, en prioritats
i accions operatives que han permès resoldre els problemes i afrontar les amenaces
que la institució tenia a curt i mitjà termini.
Tots coneixem les dificultats i incerteses que hem hagut d’afrontar: la situació
econòmica, un sobre endeutament desmesurat, la disminució de les transferències de
les altres administracions, la impossibilitat de realitzar inversions en els propers anys,
el futur de les empreses del Grup PUMSA, negociacions financeres en un mercat
bancari molt complex, una necessitat creixent de donar resposta a les demandes dels
ciutadans en serveis relacionats amb polítiques socials, atenció a les persones,
educació, lluita contra l’atur i un llarg etcètera.
Aquest programa electoral és fruit de les propostes i de la feina de molts mataronins i
mataronines. Algunes provenen dels militants i simpatitzants de CDC i d’UDC, però
també n’hi ha de ciutadans sense adscripció política que ens han fet arribar les seves
inquietuds. Qui encapçala la llista de CiU a l’alcaldia de Mataró, en Quim Fernàndez,
ha estat el regidor de Participació Ciutadana al llarg del mandat 2011-2015, i si alguna
cosa el caracteritza és el convenciment que una ciutat es construeix amb les
aportacions de tothom. I això, esdevé possible per la seva voluntat de treballar amb
els altres i d’escoltar la seva opinió. Per tant, el programa de CiU per la legislatura
2015-2019 només podia ser fruit d’una suma d’idees.
Com l’hem fet? Doncs a base de parlar i fer propostes en reunions on hi havia el
candidat a Alcalde i membres del seu equip, juntament amb persones que tenien el
mateix objectiu comú: fer un Mataró millor.
Això ha estat possible gràcies a diversos formats de reunions:
-

Les trobades en grups petits del candidat amb persones de cadascun dels
barris de Mataró, ja fos a domicilis particulars o a locals públics.

-

Les xerrades amb els representants de les entitats i associacions de tots els
àmbits d’acció.

-

Les sessions de treball amb els militants i simpatitzants de CiU. En aquest
sentit, volem destacar que el dissabte 7 de març de 2015 una quarantena de
militants i simpatitzants de CiU ens reunírem al Pla d’en Boet per començar a
bastir el programa electoral. Ens dividírem en grups per discutir cadascun dels
cinc eixos que finalment figuren en aquest programa, i al final posàrem en comú
les idees en una reunió plenària. A més a més, en una urna els assistents
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dipositaren per escrit les seves idees, tant dels eixos en els que havien
intervingut personalment, com dels que no.
-

Les trobades amb els representants a Mataró de la Joventut Nacionalista de
Catalunya (JNC).

De totes aquestes sessions n’ha sortit aquest Programa Electoral, que està
estructurat, a banda d’aquesta introducció explicativa, en cinc eixos de treball sobre
els quals incidirà l’acció de govern del 2015 al 2019. Aquests són:
-

L’eix social al servei dels més vulnerables.

-

L’eix de la cultura i del patrimoni.

-

L’eix de la transparència i del bon govern.

-

L’eix d’acció sobre el territori i la sostenibilitat.

-

L’eix de la formació i del desenvolupament econòmic.

Si som capaços de fer-ho junts, si tots junts sumem l’energia i les idees, si plegats
aprofitem aquesta força que com a Ciutat tenim en molts àmbits, si aglutinem i
incorporem l'esforç de tantes i tants mataronins amb esperit constructiu i positiu,
podrem continuar afrontant els reptes, superant les amenaces , millorant i construint
un futur amb més optimisme i il·lusió.

Comptem amb tu. Anem per feina!
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2. La feina feta
El primer govern de CiU a Mataró ha servit per posar ordre a una ciutat que estava
endeutada (agònica des del punt de vista financer) i per generar un clima d’il·lusió
que servís per mirar el futur amb garanties.
Després de 32 anys de governs d’un mateix color, el panorama que ens vam trobar en
entrar a l’Ajuntament no va ser gens engrescador. Calia doncs, anar per feina i actuar
directament sobre un deute disparat (per cada euro de pressupost se’n devien tres)
per reduir-lo; calia també planificar els pagaments perquè els proveïdors poguessin
cobrar quan toca i dissenyar els comptes públics dels pròxims anys. Tot plegat, per
evitar que els mataronins haguéssim de pagar cada vegada més a canvi de rebre
cada vegada menys.
Durant aquests quatre anys, sense recursos propis per invertir, però fent el que sabem
fer que és moure’ns i aixecar recursos de tot arreu, hem prioritzat posar Mataró al
mapa per accions positives, amb valor afegit de caire social i econòmic: la Festa al
Cel, el Tecnocampus, Les Santes, els nous accessos a la ciutat, la Nau Gaudí, el
projecte “Mataró, ciutat de valors”, l’agermanament amb Ford Lauderdale, el
WhatsApp municipal.... L’objectiu ha estat clar, guanyar valor i atractiu per captar les
mirades dels inversors, crear noves empreses i més llocs de treball (1.000 nous
llocs).
El nostre projecte de govern ha estat en positiu; a favor de les persones i en contra
de ningú. No és el nostre estil la revenja, la guerra bruta, ni el desprestigi de ningú.
Ara bé, no ens arruguem davant les injustícies. Per exemple, el cas de les Preferents.
Amb la plataforma d’afectats i tots els grups municipals vam plantar cara a Bankia, a
Caixa Laietana, al Govern Central, a PP i a PSOE per frenar una injustícia que
afectava milers de mataronins, directa o indirectament. I ho vam aconseguir. Vam
guanyar. Van plantar cara a l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONS Y
CONTRATAS perquè els seus treballadors no perdessin drets i es millorés la neteja
de la ciutat, i vam guanyar. I amb la PAH i la FAVM ens hem conjurat per frenar els
desnonaments i ajudar aquells que més ho necessiten, i ho hem fet.
Aquest no ha estat el govern de les grans inauguracions, però si el que ha posat ordre
a la ciutat, el que s’ha enfrontat a les injustícies, el que ha promocionat Mataró a
l’exterior, el que l’ha desacomplexada... Aquest és el Mataró que volem, el que és
capaç de mirar als ulls a tothom, el que no abaixa el cap, el que pensa en la seva
gent, el que mira el futur, el que dóna la mà als que ho necessiten i planta cara als que
la menystenen... És el nostre Mataró, és el que vol acostar les paraules als fets, els
fets als objectius i els objectius als somnis.
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Us destaquem algunes de les accions de govern més significatives que hem fet, a
partir dels mateixos eixos en que es basa el Programa Electoral 2015-2019.
1. Eix Social al servei dels més vulnerables
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accions en favor dels afectats per l’estafa de les Preferents
Polítiques socials d'habitatge per evitar desnonaments
Creació d’un Punt de Trobada de parelles amb conflictes
Actuacions contra la pobresa energètica (aigua i llum)
Beques menjador: s’ha facilitat l'avançament de pagaments i dotat de més
recursos per a famílies amb dificultats
Trasllat del Centre Municipal d’Acollida a un equipament en condicions a Can
Soleret
Increment de la despesa en Benestar Social
Aplicació de descompte social per la taxa de recollida d’escombraries, IBI,
dació en pagament
Constitució del Consell d’Infants de Mataró

2. Eix de la Formació i del Desenvolupament Econòmic

Ensenyament
•
•
•
•

•

Implantació de la Zona Única Escolar
Nou equipament de l’Escola d’Adults de Can Noè
Construcció de la nova Escola Marta Mata
Actuació d’emergència i trasllat de l’Escola Angeleta Ferrer i inici immediat de la
nova escola a Lepant/Churruca per a què entri en funcionament el setembre de
2016
Treball per implantar un Centre Integral de Formació Professional

Promoció Econòmica
•
•

•
•
•

Mataró del treball i les oportunitats: creació de 1.000 llocs de treball més
Organització de la Festa al Cel. Mataró ha demostrat la seva capacitat per a
organitzar esdeveniments de talla mundial, com li correspon pel seu paper de
capital de comarca i com a porta nord de Barcelona
Organització del Mataró Oppotunity Weekend (MOW). Mataró és capaç de ser
atractiva comercialment i un referent a la comarca
Desplegament de la Fibra Òptica a la ciutat i millora de l’oferta als polígons
Urbanització del carrer de Cuba i de la plaça de les Tereses
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TecnoCampus
•

•
•

S'ha multiplicat per 2 l'activitat universitària fent de Mataró una ciutat
universitària amb un campus integrat dins el grup UPF (Universitat Pompeu
Fabra)
Creació de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa, la finestreta única de les gestions
empresarials
Potenciació del TecnoCampus com a instrument de progrés social

3. Eix de la Cultura i del Patrimoni
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Posada en marxa de la Biblioteca Antoni Comas i recuperació de l'espai de
l'Escorxador
Obertura Museu del Gènere de Punt a Can Marfà
Posada en valor els actius culturals de la ciutat, amb la Commemoració dels
130 anys de la Nau Gaudí, conjuntament amb els 150 de l’edifici de la Presó i
els 120 del Regle de la plaça Gran
Les Santes com element de promoció de Ciutat. A més, s’ha repensat la Nit
Boja, s’han creat nous espais i actes pensats per als més petits, s’ha
incrementat i millorat la programació musical. També s’ha aconseguit fer una
festa multitudinària però més segura
Organització dels nous festivals: El Festival Internacional d’Orgue MataróBarcelona Jaume Isern i les Nits de Jazz de Torre Llauder
Commemoració del Tricentenari amb l’organització de diversos actes i
exposicions, entre les quals destaca l’Exposició de Viladomat i activitats
complementàries
Impuls a la Cavalcada de Reis
Increment considerable dels abonats a la temporada estable de Teatre i noves
propostes en arts escèniques
Posada en funcionament del web de Cultura-Mataró, nous butlletins i presència
activa a les xarxes socials, amb una aportació important a la difusió de l’activitat
cultural de la ciutat

4. Eix de la Transparència i del Bon Govern

Participació ciutadana
•
•

Recuperació de l’Espai Gatassa per a la ciutat
Obres a l’Espai del Carrer Siete Partidas per a convertir-se en seu de
l’Associació de Veïns del Palau
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•
•
•
•
•

Nous programes d'atenció i suport a les Comunitats de Veïns
Assumpció de tasques de Mediació Hipotecària i ampliació del servei de
Mediació Ciutadana
Procés de participació en la definició del servei de neteja i programa Fem Feina
Programa Voluntariat X Mataró
Realització del projecte Mataró, ciutat de valors

Administració Ajuntament
•
•
•

•
•
•

Integració dels Organismes Autònoms a l’Ajuntament per guanyar en eficiència
Aturar el creixement del deute global del grup Ajuntament i minorar-lo
Aposta per la transparència i Bon Govern amb la creació de nous canals de
comunicació com WhatsApp i Telegram, més transparència en la contractació,
plens en directe per internet, nous canals de twitter, facebook, consulta estat
d'execució del PAM online, etc
Reducció del termini de pagament a proveïdors
Garantir la viabilitat de l’Escola Municipal de Música, de les Escoles Bressol
municipals, del servei del Mataró Bus, etc
Acord amb els bancs i l’empresa FCC per estabilitzar la situació econòmica
municipal, evitant la inviabilitat econòmica de tot l’ajuntament

5. Eix del Territori i de la Sostenibilitat
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Implantació del 4rt torn de Suport de Policia de Barri
Més Policia Local i més propera amb la cobertura de totes les places vacants
del cos i la creació d’una comissaria mòbil
Elaboració i execució d’un nou Pla d’oci nocturn
Nova ordenança de civisme
Millora de l'eficiència de l'enllumenat
Signatura del conveni entre l’Ajuntament, el Centre Catòlic i la Unió
Cooperadors per desencallar la situació del Pati del Cafè Nou, fet que ha
permès l'obertura d'un nou espai a la ciutat.
Obertura del Pati del Cafè Nou
Àmbit Iveco-Renfe. S’ha garantit la seva viabilitat econòmica i ampliació dels
usos mixtes per potenciar activitat econòmica a demanda i no nomes
residencial: hoteler, terciari, residències d’estudiants, etc.
La remodelació del Parc Forestal amb la instal·lació del Bosc Vertical i la
rehabilitació de la casa annexa
Pla d'estalvi i eficiència energètica
Simplificació i agilitació del tràmits per a l’obtenció de llicències d’obres i
activitats
Aplicació del Nou Pla d’empresa de PUMSA
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•
•
•
•

Accessos a Mataró: per millorar accessos nord i accés al Sorrall.
Reestructuració de la Xarxa de transport públic per fer-la eficient i no generar
més dèficit.
Posada en marxa de les línies de Bus Exprés que milloren la connexió diària
per carretera entre Mataró i Barcelona
Connexió directe amb tren Mataró-Girona

3. Discurs de Quim Fernàndez a la presentació de la
Candidatura de CiU
Anem per feina
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Teatre Monumental, 17 d’abril de 2015

President,
Alcalde de Mataró, amic Joan,
President de la Diputació
Alcaldes i regidors,
Presidents i membres de juntes d’entitats
Companys,
Amics i amigues, ...

Mentre preparava el que us volia dir, em va venir a la memòria l’acte que vam fer la
setmana passava a l’auditori de la Fundació Iluro sobre un mataroní il·lustre, Josep
Puig i Cadafalch, president de la Mancomunitat de Catalunya, arquitecte i historiador,
un home savi massa cops oblidat que, per fi, se’l comença a reivindicar.
Recordem la instal·lació, fa molt poc, del bust de Puig i Cadafalch, obra de Manuel
Cusachs, al Pati dels Tarongers de la Generalitat, després de reivindicar-ho durant
molt de temps per l’Ajuntament de Mataró i l’Associació d’Amics de Puig i Cadafalch.
Així com un altre bust que s’ha instal·lat al TCM.
El contingut de la Conferència lliga perfectament amb les paraules del President de la
Generalitat quan ens parla del nou país.
D’aquesta Catalunya que un bon grapat de catalans volem construir, perquè creiem
que és el millor pels nostres fills.
La conferència sobre Puig i Cadafalch la va fer l’honorable conseller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila.
Ell – ja el coneixeu, President, és molt hàbil amb les paraules- s’ho va fer venir bé per
trobar un fil conductor que partís de la Catalunya de 1714 i arribés fins als nostres dies
passant, això sí, per la Mancomunitat.
1714, 1914 i 2014 són tres dates que ell va associar a alguns noms, que jo em
permeto ampliar:
•

El 1714 està associat a les figures de Rafael Casanova i el general Moragues

•

El 1914, a Enric Prat de la Riba i Josep Puig i Cadafalch

•

I el 2014, que està associat a la figura d’Artur Mas i també a tots nosaltres
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Hi ha dos mots, dues paraules que relliguen els tres moments històrics: VALENTIA i
LIDERATGE.
VALENTIA per plantar cara a aquells que ens voldrien callats i amb el cap cot... sí,
amb el cap cot
...a aquells qui només es recorden de nosaltres quan ens necessiten...
...a aquells que no paren de donar-nos lliçons de tot mentre amb els nostres diners i
amb la nostra iniciativa generen més, i més, i més dèficit...
...a aquells que no voldrien que canviés res; que no volen sentir la veu del poble; que
els fa por consultar la gent; que només parlen dels drets sagrats d’un paper però
ignoren el dret sagrat de les persones de decidir per elles mateixes...
Amb matisos, darrera d’aquells tres moments hi havia tot això.
I també hi havia LIDERATGE:
•
•
•

Lideratge per lluitar pels drets nacionals, per ser fidels a una manera de ser i
fer...
Lideratge per enfrontar-se a estructures potents i organitzades
I lideratge per anar contra corrent, per fer i no només dir...
Insisteixo: lideratge per fer el que es diu, no només per dir el que s’ha de
fer, que és diferent...encara que més fàcil

I aquí, permeteu-me que aprofiti que tenim el president de la Generalitat per dir-li, crec
que ho puc fer en nom de tots:
GRÀCIES!!!
•

Gràcies per exercir amb dignitat, però sobretot amb LIDERATGE I VALENTIA
el càrrec de President de Catalunya...

•

Gràcies per fer-nos sentir un poble viu...

•

Gràcies per fer-nos sentir orgullosos de formar part del país que som i sobretot,
donar-nos ànims i ensenyar-nos un camí que hem de fer plegats per arribar a
ser el país que volem ser ...

•

Gràcies per ser un home de paraula...

•

Gràcies per anar a Madrid i dir el mateix que dieu aquí...

•

Gràcies per donar-nos l’oportunitat de fer sentir la nostra veu...

•

Gràcies per tapar la boca a aquells que es creuen en possessió de la veritat
absoluta...
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•

Gràcies per pensar en les properes generacions i no en les properes
eleccions,

•

Gràcies per fer-nos sentir orgullosos de ser convergents i de ser catalans...

President, per tot això, moltes gràcies!!!

Tenim davant nostra uns mesos, potser uns anys, apassionants.
Tenim davant dels nostres ulls, sent-ne protagonistes, una part de la història de
Catalunya que, amb el temps, es recordarà.
Tenim ganes que es recordi en positiu, que es recordi per la voluntat de tot un poble
de decidir el seu propi futur.
I quan parlo de decisió, sóc dels que no dóna res per fet, ni per guanyat.
Tinc molt clar el que vull pel meu país i per a la meva Ciutat, però el que més desitjo,
és que tothom es pugui expressar, pugui dir el que pensa, pugui ser prou lliure per ser
ell mateix.
I la millor manera de parlar és votant i sabent el que es vota, perquè es vota i a qui es
dona la confiança.
President, el nou país que hem de construir, l’hem de construir de baix a dalt;
...l’hem de construir des de la base;
...l’hem de construir, també, des del municipalisme.
I aquí hi ha MATARÓ.
Mataró vol ser un actor important d’aquesta nova Catalunya, no solament un
espectador.
Aquest any passat, quan hem commemorat el Tricentenari i el centenari de la
Mancomunitat de Catalunya ens hem adonat de dues coses, dues coses que de fet ja
sabíem, però que han quedat molt clares:
LA PRIMERA: que Mataró (entre el 1660 i el 1714) era la segona ciutat de Catalunya.
Una ciutat amb una burgesia agosarada capaç d’aconseguir el títol de CIUTAT, amb
tots els privilegis que això representava. O d’aconseguir que el 25 de juliol de 1708,
l’arxiduquessa CRISTINA DE BRUNSVIC desembarqués a Mataró per a passar-hi
cinc dies abans de casar-se a Barcelona amb el rei Carles III, l’Arxiduc Carles
d’Àustria.
I això, insisteixo, no va passar per atzar. Va passar perquè una classe dirigent
mataronina, que volia el millor per a la seva ciutat, es va moure, va pressionar, es va
mullar per aconseguir-ho. I això va donar notorietat, coneixença i influència a Mataró.
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I LA SEGONA: que entre les persones que van pensar i van idear la Mancomunitat de
Catalunya, que entre les persones que van fer dels sentiments estructures d’estat,
hi havia un mataroní il·lustre: Josep Puig i Cadafalch, que en va ser el segon
president, després d’Enric Prat de la Riba.
Aquests són només dos exemples de la potència i de la força que hi ha a l’ADN
d’aquesta ciutat...
✓ ...una ciutat que va portar a casa seva la que havia de ser la reina de tots els
catalans...
✓ ...una ciutat que va participar en crear les estructures d’estat dibuixades per la
Mancomunitat...
✓ ...una ciutat que sap treballar per convertir-se en la capital del gènere de punt
durant els segles 19 i 20...
✓ ...una ciutat on arriba la primera línia de ferrocarril de la Península...
✓ ...una ciutat i una comarca pioneres de la indústria de la flor i la planta
ornamental...
✓ ...una ciutat capaç d’omplir les llars angleses de les famoses MATARÓ
POTATOES
✓ ...una ciutat que compta amb la primera obra d’Antoni Gaudí, l’única que NO
va ser finançada ni per l’església, ni per la burgesia, sinó per una
cooperativa...
✓ ...una de les ciutats bressol del cooperativisme...
✓ ...una ciutat que, a més de Puig i Cadafalch, ha donat altres grans noms com:
Joan Peiró, Francesc Dorda, Miquel Biada, Jaume Isern, Antoni Comas, o
Néstor Luján
En definitiva, una ciutat que no té res a envejar a la resta de ciutats del país; al
contrari. Hem estat líders i capdavanters durant molt de temps i això és el que
volem tornar a ser.
Amb l’Alcalde Mora, amb el company i amic Joan, i amb tot l’equip de Convergència i
Unió, hem estat treballant aquests quatre anys per posar l’Ajuntament en ordre, per
controlar un deute que ens ofegava, per redreçar la maquinària municipal de cara als
nous objectius marcats pel nou equip que entrava al govern de la ciutat però, sobretot,
a les noves necessitats de Mataró.

I hem fet molta feina, oi Joan?
Núria, Montse, Pere, Miquel, Olga, Ramon i també Marcel i Carol
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I per fer-la hem tingut el suport i la complicitat d’un excel·lent equip de treballadors
municipals que han sabut estar al seu lloc.
Creieu-me quan us dic que tenim un equip de treballadors molt professional... un
equip bo, i en alguns casos molt bo.
Quan al començament he parlat d’aquell exemple que posava el conseller Vila per
relligar 1714, 1914 i 2014, he dit que hi havia dues paraules que definien molt bé
aquells tres moments: VALENTIA i LIDERATGE.
VALENTIA i LIDERATGE són els mots que serveixen per explicar la major part de
coses que hem fet durant els quatre anys d’aquest primer govern de Convergència i
Unió a Mataró.
Com que no us vull cansar, només us recordaré tres coses que crec rellevants:
LA PRIMERA: La VALENTIA i el LIDERATGE per plantar cara als poderosos, la
banca i el Congrés dels Diputats, amb el tema de les preferents. Abans de continuar,
i per ser justos i no penjar-nos cap medalla que no sigui realment nostra, he de dir que
en aquesta batalla hi vam ser tots:
▪ Els grups municipals
▪ La Federació d’Associacions de Veïns...
▪ La Plataforma Estafabanca...
▪ El Defensor del Ciutadà...
▪ L’Agència Catalana de Consum...
▪ I també la maquinària municipal, que va fer un treball excel·lent...
...però calia liderar-ho... i aquí l’alcalde MORA va agafar el timó i va aconseguir que la
gent senzilla que havia confiat en Caixa Laietana els seus estalvis, que els va posar a
les Preferents, i que els van ENGANYAR i ESTAFAR dues vegades,... poguessin
recuperar els seus diners amb els mateixos drets que la resta d’estafats d’Espanya.
La Banca i el Congrés de Diputats ens volien marginar.
Ens volien tractar com a ciutadans de segona.
Però tots plegats vam dir NO.
LA SEGONA: La VALENTIA i el LIDERATGE per acabar amb un dels conflictes
històrics més antics de la ciutat: el del CAFÈ NOU I EL PATI DEL CAFÈ NOU. Hem
pogut tancar aquesta pàgina de la nostra història de forma satisfactòria per a tothom:
• Hem pactat amb la Unió de Cooperadors i amb el Patronat Sagrada Família
• Hem sabut trobar les complicitats necessàries
I com a resultat de tot plegat tenim que el Pati del Cafè Nou i el mateix Cafè Nou han
passat a ser patrimoni de la ciutat, han passat a ser propietat municipal. Un espai
públic, un espai de tots... una vella reivindicació que gràcies a la generositat de totes
les parts ARA s’ha pogut aconseguir.
i LA TERCERA: La VALENTIA i el LIDERATGE per plantar cara al greu problema de
les persones que s’han quedat sense feina i que no poden pagar una casa, no poden

Anem per feina

- 16 -

Sí a Mataró

pagar l’aigua o la llum de casa seva. Són situacions doloroses que afecten homes i
dones de la ciutat amb noms i cognoms. No són un número o una cara a la televisió. I
aquí, novament amb la FAVM i amb la PAH estem treballant per donar solució als
problemes...
...Sabent que, en primer lloc, hem de protegir els menors...
...i en segon lloc a les persones que s’ho passen malament...
...aquí hem augmentat el pressupost de Benestar Social i hem creat un fons social
amb els beneficis de la companyia d’aigües.
Aquest serà el gran eix del nostre programa electoral pels propers quatre anys.
Perquè cal ajudar a les persones, donant-los les eines per poder-se’n sortir. Però,
mentre no troben una feina, cal donar-los suport per tenir una ciutat cohesionada i
amb empenta.
Un altre eix, no menys important, serà la promoció externa de la ciutat i la formació a
tots els nivells, que han de ser font de feina per als mataronins.
I,així podria mostrar una llista llarga de coses que hem fet sense recursos econòmics,
però amb moltes idees, liderant els projectes i treballant en equip.
Ens n’ hem sortit bé en matèria d’ensenyament, de cultura, d’esports, de seguretat, de
benestar social, de promoció de la ciutat...
Ara, l’equip que està aquí dalt de l’escenari amb mi, està disposat a continuar l’obra
d’aquests quatre anys.
El nostre projecte de Ciutat és viu, ens queden moltes coses per fer: acabar de
desencallar el Corte Inglés, Construir la casa de la Cultura Popular, reurbanitzar els
entorns del carrer Sant Benet i la plaça de Cuba, treballar amb el comerç del centre
perquè no es degradi el centre històric, desenvolupar el Museu del Gènere de Punt,
definir nous usos d’alguns equipaments, seguir treballant per construir la nova
Angeleta Ferrer i el nou centre de formació professional, projectar una nova biblioteca,
com vam moure cel i terra per dotar de contingut la biblioteca Antoni Comas que no
tenia pressupost per mobiliari, seguir treballant perquè el Sorral esdevingui la zona
d’equipaments del barri de Cerdanyola, potenciar el passeig marítim... i convertir l’NII
en el gran passeig del Maresme, tot defensant la gratuïtat de l’autopista per al 2021.
Ho he dit més d’un cop i no em cansaré de repetir-ho: a Convergència i Unió canviem
el capità (per voluntat pròpia del capità anterior) però no canviem de projecte, no
canviem de rumb, ni canviem la tripulació.
Estem compromesos amb la ciutat per fer-la encara molt millor del que és...
Hem de continuar pensant, invertint i fent de les persones el centre de gravetat de la
política municipal...
Les persones són el més important.
En el nostre projecte no hi sobra ningú , hi ha espai per a tothom, tothom hi cap.
Els valors que van donar contingut al 2014 al projecte MATARÓ, CIUTAT DE
VALORS són la nostra referència: el compromís, l’alteritat, la sostenibilitat, la
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cooperació i la solidaritat, l’esforç, la iniciativa, l’acollida, l’experiència, la identitat, la
justícia, el civisme, i la il·lusió
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Il·lusió per treballar per aquesta ciutat...
Il·lusió per fer-la ben visible...
Il·lusió perquè torni a ser la segona ciutat de Catalunya
Il·lusió per portar a casa nostra els grans esdeveniments que ens converteixin
en una referència, com ho ha estat i serà LA FESTA AL CEL...
Il·lusió per eliminar, definitivament, els complexos d’una ciutat que s’ha de
sentir millor perquè, realment, ho és...
Il·lusió per superar els obstacles i ser positius...
Il·lusió per barallar-nos amb qui sigui en benefici de Mataró...
Il·lusió per posar el projecte de Mataró al servei del país...

President, podeu comptar amb nosaltres... nosaltres comptem amb tu per ajudar-nos
a fer més gran Mataró.
Podeu comptar amb la força, l’energia, la iniciativa, la capacitat de sacrifici, però
també l’esperit combatiu i emprenedor d’aquesta ciutat i de les persones que la volem
liderar...
Ens comprometem a liderar Mataró amb valentia, amb coratge, i des de Mataró seguir
treballant per Catalunya.

President, amigues i amics,
A Mataró, ANEM PER FEINA!!!

Moltes gràcies.
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4. Els eixos d’actuació
4.1. PER LA CIUTAT DEL BENESTAR,
VULNERABLES

AL COSTAT DELS MÉS

Anem per feina per estar al costat de les persones

Les polítiques socials són un dels pilars de la societat del benestar, són cabdals
per fomentar la cohesió social i per a la creació d’una societat inclusiva, que
genera benestar i qualitat de vida per al conjunt de ciutadans. A més, són
beneficioses pel creixement, generadores d’ocupació i d’activitat econòmica,
perquè permeten el consum i el desenvolupament dels col·lectius socials,
especialment els més desafavorits, creant així noves oportunitats que altrament no
existirien.
Cal tenir en compte, però, que la clau de volta d’una bona política social és la
reactivació econòmica, sense la qual no podria complir els seus objectius. Per
tant, l’impuls econòmic (veure eix 2) ens ha de permetre millorar la qualitat del
nostre benestar i al llarg d’aquesta legislatura CIU adoptarà un fort compromís en
millorar les condicions socials dels mataronins, sobretot d’aquells col·lectius més
vulnerables.
Pel que fa a l’autonomia personal, ens comprometem amb el que va establir la
Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat celebrada
per les Nacions Unides el 2006, en el sentit que totes les persones amb
discapacitat han de poder gaudir dels drets humans i llibertats fonamentals.

4.1.1. Benestar social
1. El benestar de les persones serà la màxima prioritat de l’acció de govern
- Facilitar l’accés directe als serveis de benestar social mitjançant la finestra
selectiva.
- Assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques a les famílies més
desafavorides:
o Desenvolupar el projecte de Centre de Distribució d’Aliments
o Cercar sinergies entre els operadors del tercer sector i els comerços
d’alimentació per distribuir l’excedent de producte fresc. De la
mateixa manera amb les botigues de roba.
o Continuar donant suport a les entitats com Creu Roja, Càritas i
Fundació Sant Joaquim mitjançant l’establiment de convenis.
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o Treballarem per oferir un parc d’habitatges de lloguer social per a
aquelles famílies en risc d’exclusió social.
o Elaborarem un programa de pobresa energètica conjuntament amb
les entitats del tercer sector.
- Implementar una estratègia de gestió eficient de les polítiques de prestació
de serveis, sota criteris de eficiència i eficàcia.

2. Treballarem per l’autonomia personal
-

-

-

-

-

-

-

-

El nostre objectiu serà que totes les persones assoleixin l’autonomia
personal, és per això que promourem la contractació de persones amb
discapacitats per tal que puguin assolir la independència econòmica.
Facilitar recursos a les persones amb discapacitats o en situació de
dependència per tal que puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats
i autonomia.
En la mesura que sigui possible garantirem l’accessibilitat a les pàgines
webs municipals a les persones amb deficiències visuals i auditives.
El disseny de la ciutat tindrà sempre en compte l’accessibilitat universal:
semàfors acústics, rugositats al terra per assenyalar espais, carril bici
sempre a la calçada, etc.
Aprovarem un Pla d’inclusió de les persones amb discapacitat i de promoció
de l’accessibilitat universal, que articuli tota la política municipal en matèria
de discapacitat.
Crearem un consell assessor format per persones amb discapacitat que
vetlli pels seus interessos i integració a la ciutat i serveixi de punt de trobada
entre l’Ajuntament i les entitats del sector de la discapacitat al municipi.
Farem campanyes de sensibilització, de presa de consciència i educatives
de forma periòdica i sistemàtica, dirigides a tots els grups de població sobre
la realitat de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.
Realitzarem campanyes específiques dirigides al petit i mitjà comerç per
fomentar-ne l’accessibilitat, traçant estratègies que permetin optimitzar els
recursos necessaris per executar les obres i accions necessàries.
Incidirem en el control de l’ús de les places d’aparcament reservades i en
sancionarem el mal ús per part de conductors que no disposen de la targeta
d’aparcament. Així mateix, vetllarem per evitar l’ús indegut de la targeta
d’aparcament.

3. Els infants una prioritat del govern
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-

-

-

Impulsarem el treball, social en xarxa entre els diferents professionals que
intervenen en l’àmbit dels infants que pateixen maltractaments i /o situacions
de vulnerabilitat social.
Afavorirem la integració dels infants als centres educatius i a totes les
activitats que es deriven de l’escolarització, així com l’accés als recursos
materials complementaris no gratuïts, garantint que els infants més
vulnerables tinguin els llibres i material escolar necessari, així com la
participació d’aquests a totes les activitats fora de l’escola/institut.
Treballarem per assegurar l’atenció psicològica als infants amb indicadors
de vulnerabilitat.
Impulsar la participació dels infants en l’àmbit municipal i potenciarem el
Consell d’Infants creat i constituït recentment.

4.1.2. La Família
La família, en totes les seves modalitats, és el primer esglaó de socialització en
la comunitat, la unitat bàsica de la nostra societat, per això hem d’implementar
mesures per a què la conciliació de la vida personal, familiar i laboral sigui una
realitat. La conciliació no és un tema de dones sinó de famílies.
En una societat democràtica, que garanteix la igualtat de drets dels individus,
l’administració ha de vetllar pel seu compliment i garantir els drets de tothom,
tenint en compte el consentiment de tots els seus integrants tant pel que fa al
matrimoni, a les parelles de fet, com a les llars monoparentals, com les unitats
d’ajuda mútua.
Per tant treballarem per impulsar polítiques transversals que tinguin el
benestar i la defensa del nucli familiar com objectiu. Farem una ciutat per
viure-hi en família. Els àmbits de les polítiques de família seran: Joventut, Dona
i Gent Gran.
-

-

-

Treballarem per implantar mesures de protecció a les famílies, com ajornar
els terminis del préstec i els períodes de carència, la dació en pagament o
l’ús de l’habitatge amb opció de compra.
Promourem mesures de suport a les famílies treballadores amb infants al
seu càrrec.
Facilitarem espais de formació i interrelació amb pares i associacions de
pares i alumnes i/o professors, per tal d’intercanviar informació en la millora
de l`ensenyament i educació dels infants, joves i adolescents.
Donarem suport als pares o mares separats i en situació de
desemparament.
Identificarem les necessitats i interessos de les famílies i dels infants per al
temps del lleure.
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-

Treballarem per afavorir la participació dels infants i joves en els diferents
espais de lleure

4. Els joves, motor del canvi a la ciutat
Durant el camí cap a l’establiment a compte propi i cap a la consolidació de
lligams amb vocació de solidesa, els joves necessiten espais on reunir-se i
desenvolupar activitats diverses. El municipi que tingui les condicions perquè la
joventut s’hi trobi bé, és un municipi que potenciarà la implicació de les futures
generacions d’adults en el seu desenvolupament col·lectiu.
És per això que l’emancipació dels nostres joves és, a dia d’avui, una de les
principals problemàtiques a la qual cal donar resposta. En tant que
administració, hem d’ajudar a cercar solucions a partir dels tres pilars bàsics
que condicionen el desenvolupament vital d’una persona jove: la Formació,
l’Ocupació i l’Habitatge. En aquest sentit, les propostes que fem, la majoria de
caràcter transversal, són les següents:
-

-

-

-

Centre de Promoció Juvenil: Impulsar la creació d’un veritable Centre de
Promoció Juvenil com a equipament bàsic i de referència per a la política
juvenil de la nostra ciutat. Punt de trobada i d’informació, els serveis
relacionats amb la promoció juvenil (oficina jove d’habitatge, servei
d’ocupació juvenil, etc..) també s’instal·laran al Centre de Promoció, creant
la finestreta única d’atenció als joves de Mataró.
Repensar els Espais Joves: Creació, en col·laboració amb entitats, de nous
espais que ofereixin activitats per als joves de la ciutat i per ser utilitzats com
a Punts d’Informació Juvenils, descentralitzant els serveis del Centre de
Promoció Juvenil. Aquests punts d’informació específics per a joves han de
servir per informar i ajudar a dur a terme qualsevol gestió d’interès
relacionada amb l’Administració. Els espais joves podran disposar també
d’espais de silenci per a l’estudi, sala multimèdia, ludoteca, espais de
reunió, punts d’informació, etc.
Prioritzar les iniciatives vingudes del món associatiu i recolzament
mitjançant acords i programes específics.
Assessorament: Facilitar un primer assessorament específic i personalitzat
sobre els programes i serveis existents (capacitat d’orientar i d’oferir un
servei a la persona jove que té inquietuds). Assegurarem que les diferents
àrees de l’Ajuntament decisives per als joves -educació, habitatge i
promoció econòmica- actuïn coordinadament per assolir els objectius
desitjats.
Pla de formació: L’elaboració d’un Pla propi de formació/ocupació jove que
promourà l’oferta formativa adient per a la realitat sociolaboral del municipi
(programes de garantia social, tallers d’ocupació, formació professional
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-

-

-

-

-

ocupacional, escoles tallers, etc) de forma coordinada amb la resta
d’administracions competents per optimitzar recursos.
Borsa de treball: Impuls de la borsa de treball municipal específica per a
joves, que contempli l’oferta i la demanda del municipi, de la qual és
coneixedora per proximitat amb les necessitats locals, de forma coordinada
amb d’altres borses supralocals. Crearem una nova borsa de treball de
temporada i caps de setmana per a joves que estudien. Així com una borsa
que pugui consultar tothom que necessiti reforç escolar, on s’hi s’apuntin
estudiants universitaris i diplomats, així com persones natives que s'ofereixin
per fer classes del seu idioma o persones que imparteixin classes d'arts
plàstiques, música o altres matèries no universitàries.
Viatgeteca: Impulsar un servei de préstec, durant els mesos de maig a juliol,
de documentació, informació i assessorament sobre agències de viatges
que treballen a preus joves.
Salut: Organització d’activitats diverses dirigides a millorar els hàbits
saludables i a reduir les conductes de risc. Pactarem amb l’INSS el trasllat
de la Consulta Jove sobre salut (actualment a la Ronda Prim) al Centre de
Promoció Juvenil i impulsarem, per exemple, més campanyes de prevenció
a les escoles sobre l’avortament.
Participació dels joves: En el marc dels canvis realitzats durant l’actual
mandat en participació ciutadana, fomentar la implicació dels actors juvenils
en el disseny de la ciutat.
Associacionisme juvenil: Reforçar i encoratjar les entitats de lleure infantil i
juvenil serà la nostra prioritat. Impulsarem la creació, amb les associacions
d’aquest sector, d’una “coordinadora d’educació en el lleure infantil i juvenil”
on estaran representades totes les entitats del sector.
Comunicació: Que la informació arribi als joves de Mataró és fonamental per
assolir l’eficàcia dels serveis esmentats. Per això:
o Crearem un butlletí electrònic d’informació juvenil.
o Potenciarem el programa per a joves a Mataró Radio.
o Potenciarem l’ús d’Internet i les Xarxes Socials com a via de
comunicació i participació activa i directa amb el jovent de Mataró.
D’aquesta manera els joves i tothom qui ho desitgi tindrà accés als
continguts que els interessin des de qualsevol lloc i de manera
interactiva.
o Millorarem el portal web destinat a assessorar els joves en les
diverses àrees que els puguin ser d’interès en l’àmbit municipal,
afegint
esdeveniments,
tauler
d’anuncis,
preguntes
freqüents,principals organitzacions, ocupació i formació, educació,
habitatge, participació i associacionisme, salut i benestar social, oci,
esport, turisme, TIC, beques i concursos.
o Aprofitar les noves tecnologies per comunicar-se amb el joves de les
escoles, com per exemple a través de WhatsApp enviar missatges
educacionals i de valors sobre campanyes de prevenció.
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-

-

Seguint la tendència a nivell nacional, facilitar una bona transició del jovent
entre les etapes formatives i laborals, impulsant la formació professional, les
pràctiques, etc.
Amb col·laboració amb entitats de l’àmbit social, creació d’un espai de
reinserció per a joves maltractats o amb problemes socials, amb creació de
formació adaptada i millora de l’accés a les noves tecnologies.

5. La Gent Gran i el seu paper a la nostra societat
L’augment de la longevitat és un avenç social important i un gran triomf de la
humanitat, que suposa alhora un gran repte per crear les condicions socials,
econòmiques i personals que permetin arribar a edats avançades en bones
condicions de salut i de qualitat de vida. L’envelliment actiu és un procés
individual que s’estén al llarg de la vida i fa que la ciutadania arribi a la vellesa
en bones condicions de salut, promovent la seva participació en la societat,
afavorint la formació al llarg de la vida i garantint els seus drets de viure una
vida activa i de qualitat.
La realitat a Mataró és que la població envelleix i molts joves marxen a treballar
fora. Aquests joves no han estat suplerts per altra gent jove. Per tant, és
necessari una ciutat que atengui les persones grans i que tingui valors de
suport i solidaritat intergeneracional.
-

-

-

Potenciar els mecanismes d’interacció entre la gent gran, el jovent i els
adults, on els primers aportin els seus coneixements i experiència en àmbits
d’interès dels segons, amb la finalitat de donar suport a l’envelliment actiu.
Facilitar reformes bàsiques als domicilis de gent gran vulnerable per garantir
seguretat i higiene.
Fomentar la creació d’una xarxa de voluntaris per l’acompanyament tant a
domicili com per a fer gestions de la gent gran. Potenciar la feina que en
aquest sentit es fa des de la Fundació Hospital.
Accions per activar la Gent Gran, activitats, sortides, esport, formació...
Crear activitats per potenciar activitats compartides entre casals de Gent
Gran i escoles.
Implementar el Consell/Senat de la Gent Gran a Mataró.
Facilitar Recursos per a professionals d'atenció a la gent gran per a la
formació contínua.
Millorar les instal·lacions d’alguns dels casals de gent gran municipals, com
és el cas de Cerdanyola i La Llàntia.

6. La Dona, la seva condició social i la igualtat de gènere
Calen polítiques reals i efectives que abordin el paper de la dona a la societat,
no solament declaracions d'intencions i propaganda. Les capacitats i habilitats
de les dones no són menors a les del gènere masculí i, alhora, una visió
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diferent de les coses sempre enriqueix el conjunt. Treballarem per a i amb les
dones.
D’altra banda, la crisi econòmica i les mesures de restricció augmenten la
càrrega del treball domèstic i de cura de les persones (fills i persones grans),
que recau, sobretot, sobre les dones, per aquest motiu hem de valorar el seu
impacte.
Hi ha diferents reptes de país que no poden esperar i en els quals podem
col·laborar des de l’Ajuntament.
-

-

-

Cal posar més mitjans per donar suport a la dona en l’entorn laboral
(assetjament i discriminació), familiar (violència de gènere) i de la
immigració (regularització).
Integració de CIRD + SIE per tal d'oferir un servei integral i de continuïtat a
les persones víctimes de violència de gènere i a les seves famílies.
Millorar la comunicació amb les associacions i col·lectius de dones i crear
una xarxa de comunicació i d’entesa.
Formar a les FCS sobre com actuar davant de situacions de maltractament
a la dona,l’infant, i informar-los dels recursos de què es disposen per tal de
posar en marxa els mecanismes de protecció amb la màxima rapidesa.
Coordinació dels diferents operadors, Col·legi Advocats, Jutges, Fiscals,
DGAI, EAIA, etc.
Fomentar la sensibilització en matèria d’abusos i/o discriminació a les
escoles incloses la secundaria i la universitària.
Evitar la discriminació als serveis públics de cap persona per origen,
nacionalitat, gènere, edat, capacitats o qualsevol altra condició.

4.1.3. Salut i Consum
Treballarem per la defensa i el foment de la salut de la població portant a terme
activitats de protecció de la salut, que incideixin sobre el medi, i de promoció de
la salut, que fomentin estils de vida saludables.
També promocionarem les activitats adreçades a l’educació en el consum
responsable.
-

-

-

Farem un control integral de les plagues existents, amb atenció especial a
les campanyes de desratització, perquè és necessari que de forma
continuada i sistemàtica es mantingui controlada la població d’insectes i
rosegadors a la ciutat.
Millora de la qualitat de vida promovent estils de vida saludables a través del
foment de l’educacióvers la salut, fomentant la prevenció i control dels riscos
sanitaris.
Redacció d’un Pla municipal de salut.
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-

Foment del consum responsable i sostenible.

4.1.4. Ciutadania i Convivència
L’Ajuntament ha de treballar per la convivència i la cohesió social a tota la
ciutat, assegurant el compliment dels deures i garantint els drets dels ciutadans.
Ës feina de qui governa vetllar per garantir la cohesió social a la ciutat partint de
la concertació política, el treball en xarxa entre tots els serveis i la participació
ciutadana. Aquesta convivència comprèn tant l’àmbit públic (espais públics,
parcs, places o carrers) com el privat (amb les comunitats veïnals com un espai
fonamental de relacions) i es tracta de fomentar el bon veïnatge, la cohesió i el
compromís amb la ciutat per part de tots.
Quan es parla de convivència, immediatament es pensa en els col·lectius
immigrants. La immigració i la seva integració són percebudes pels ciutadans
com un tema no resolt i per tant, es viuen amb negativitat. Per evitar-ho, s’ha
d’explicar millor com accedir a la mediació de conflictes veïnals, i a més cal
actuar en dues línies:
1. S’han de tenir interlocutors vàlids amb cada comunitat cultural que resideix
a Mataró per poder actuar més ràpid en cas de conflictes, i això significa
que s’ha d’involucrar a les diverses comunitats en un projecte de ciutat
comú.
2. S’ha de treballar la conscienciació de la gent autòctona que pensen que
tots els beneficis i ajudes s’ho queden els immigrants. Alhora que garantir
que aquesta distribució és justa.

-

Fer un pla d’atenció integral dels barris amb famílies i persones en major
situació de risc social, evitant la creació de guetos.
Incrementar, encara més, els recursos destinats a la mediació intercultural i
comunitària.
Evitar el tracte preferent o discriminació positiva cap a la immigració.
Persecució dels possibles enganys o abusos als serveis socials.
Coordinació de l’acció social i valorar la iniciativa de les entitats.
Implementar polítiques d’integració religiosa a la comunitat, fomentant
l’intercanvi i la interrelació entre entitats socials, cíviques i culturals.
Establiment d'una xarxa de col·laboració ciutadana.

4.1.5. Esports
El Consell Europeu ha identificat l’esport com un element molt important per a
reactivar l’economia. A més a més, l’esport aporta innombrables beneficis per a
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la salut dels ciutadans i ciutadanes (millora de la qualitat física, prevenció i cura
de malalties, etc).
A Mataró, la tradició, la força i la vitalitat del nostre esport no s’entendrien sense
reconèixer el paper fonamental que, històricament, hi han tingut els clubs i les
escoles. Els clubs i les escoles no sols possibiliten i faciliten la pràctica
esportiva a un important nombre de ciutadans i ciutadanes, sinó que també
duen a terme una important funció de formació, integració i cohesió social.
L’esport mataroní és un èxit de la societat civil, raó per la qual des de
l’Ajuntament l’haurem d’acompanyar i ajudar en aquesta tasca com ho hem fet
durant l’actual mandat.
-

-

4.2.

Continuar fomentant la promoció de l’esport com element de lleure actiu i
educatiu amb el màxim suport a l’esport de base i l’esport escolar.
Ple suport municipal a l'esport enfortint la iniciativa social de la xarxa de
clubs i entitats.
Continuar fomentant l'esport com a element de salut, cohesió social i
d'educació en valors.
Oferir les instal·lacions municipals a les entitats esportives i/o recreatives en
el foment de la salut/esport, educació etc.
Potenciar la natació i els esports nàutics per a tothom.
Fer de la Mitja Marató un referent de la ciutat.
Esportnomia. Potenciació de la indústria al voltant de l'esport.
Potenciar la creació d'una Base Nàutica al Port que sigui la seu de les
entitats i clubs esportius amb activitats relacionades amb el mar.
Portar a la ciutat esdeveniments esportius de primer nivell.
Impulsar el complex esportiu del nou Palau d’ Esports.
Completarem les adequacions i millores necessàries als camps de futbol
com el del Centenari, el de Cirera o del Camí del Mig iniciades ja en aquest
mandat.
Desenvolupar rutes de muntanya i senyalització de rutes de BTT
Treballar conjuntament amb el Servei de Mobilitat per desenvolupar la xarxa
de carril bici.
Treballar per l’esport adaptat.

PER LA FORMACIÓ, PER LLUITAR
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC.

CONTRA

L’ATUR

I

PEL

Anem per feina perquè Mataró sigui capital de la innovació, de la formació, del
desenvolupament i de la recuperació econòmica

Anem per feina

- 27 -

Sí a Mataró

El Mataró del 2040 (M2040) ha de ser una ciutat millor. Una ciutat millor per viure-hi i
per treballar-hi. Avui podem dir que, en aquests dos conceptes, som una ciutat millor
que fa 40 anys, però hem perdut el ritme de millora dels anys 80 i 90. Som una ciutat
per viure, però no prou perquè els nostres ciutadans hi treballin i siguem capaços
d’atraure treballadores i treballadors d’altres poblacions. Per això cal un nou model de
ciutat, una ciutat equilibrada i referent a la Porta Nord de la Gran Barcelona. Som la
ciutat més gran entre Barcelona i França, un referent industrial i comercial. Hem de
recuperar aquest lideratge, aquests valors, projectant la ciutat a 30 anys vista.
L’equip de CiU ens hem esforçat en millorar tots els aspectes on l’Ajuntament de
Mataró hi té influència. Hem tret l’Ajuntament de l’UCI econòmica i estem preparats
per sortir de l’hospital i projectar-nos cap a M2040. El mandat 2015-19 serà clau per,
un cop endreçades les finances, fets més eficients els serveis i posicionada la ciutat
com a capital de referència al nord de Barcelona, treballar amb convicció per definir la
ciutat que volem per als nostres fills i néts: la Mataró de 2040.
M2040 significa fer ús de totes les eines que tenim els Ajuntaments per millorar la
ciutat. Per fer-la més atractiva per viure i més capaç de crear i mantenir ocupació de
qualitat. Significa treballar per soterrar la via i convertir l’actual N-II en un passeig,
connectar el Passeig Marítim amb Cabrera al sud i Llavaneres al nord, i així poder
anar a peu o amb bicicleta a Barcelona, o fins a Arenys. Cal planificar la nova estació i
el nou passeig marítim que definitivament obri Mataró al mar.
Del mar al turisme de qualitat, familiar i de negocis. Volem facilitar que es puguin
implantar nous hotels, gràcies a les actuals bones dades d’ocupació i, d’aquesta
manera, començar a ser referents en cultura i oci posant en valor el nostre patrimoni
cultural i organitzant esdeveniments diferents i internacionals. Hem iniciat aquest camí
valoritzant la Nau Gaudí, el TecnoCampus, la Capella dels Dolors, la Torre Llauder
amb el jazz, els festivals d’orgue, i amb la Festa al Cel. Cal insistir en aquestes idees
per atraure més turisme de qualitat i més activitat econòmica. Per esdevenir la capital
de qualitat al nord de Barcelona.
Significa convertir els entorns del TecnoCampus en la nova Silicon Valley del Sud
d’Europa. Apostar perquè hi hagi més activitat econòmica que habitatges, com hem
començat a dibuixar aquest mandat possibilitant que a la zona Iveco i Rengle s’hi
puguin instal·lar activitats econòmiques i no només pisos com el govern tripartit va
planejar el 2009. Per això apostem per usar els espais d’equipaments disponibles al
costat de TecnoCampus i convertir-los en un Centre Integral de Formació
Professional, que connectat amb les empreses, els centres de FP concertats i les
empreses, sigui el pivot que potenciï l’actual FP que es fa al Miquel Biada i es posi al
servei del teixit econòmic implantant cicles de FP dual seguint el model Alemany. Més
i millor FP és el que necessita Mataró i Catalunya.
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Amb aquesta aposta que aprofita la feina ben feta a TecnoCampus hem d’aconseguir
seguir reduint l’atur a curt termini. No ens conformem amb els 1000 aturats menys que
tenim a la ciutat el 2015 comparat amb fa 3 anys. Volem assegurar que no repetirem
en el futur els errors del passat. Que no tindrem aquest percentatge tan alt d’atur, un
20%. Per això, cal canviar el model productiu i de formació de la ciutat, donant un
impuls al coneixement, la innovació i l’economia digital, adaptant les capacitats dels
nostres ciutadans a les necessitats de les empreses, i així reduir l’atur a llarg termini,
que és el nostre objectiu principal.
M2040 significa uns millors accessos a Mataró, especialment a Cerdanyola, on
allarguem el centre comercial del barri donant continuïtat a l’avinguda Puig i
Cadafalch, convertint-la en un nou eix d’activitat econòmica per la ciutat. Vol dir
treballar per traslladar el mercat de Cerdanyola a un espai proper als accessos del
camí del mig amb C60 perquè pugui tenir aparcament i doni un millor servei al barri i a
les persones dels entorns que es dirigeixin cap a l’eix comercial principal de Mataró: el
Corte Inglés – Centre Ciutat, centre comercial a cel obert.
Significa posar en valor els terrenys al voltant de l’Hospital de Mataró per crear una
ciutat de la gent gran productiva. Amb activitats complementàries a l’hospital,
apartaments tutelats, residències per a gent gran, combinat amb la millora de la zona
esportiva actual. Al nord del centre comercial, proposem urbanitzar la zona combinant
el passeig i les zones verdes amb l’ampliació del polígon d’activitat econòmica de
Vallveric.
M2040 significa anella verda. Un terç del nostre terme municipal és bosc. Cal posar-lo
en valor i preservar-lo. Per això hem millorat el Parc Forestal dotant-lo d’una activitat
de bosc vertical. Cal millorar els accessos i convertir la zona en un espai atractiu on
passejar i practicar esport, connectat amb tot el Parc Litoral del Maresme.
M2040 vol dir convertir les Cinc Sènies en el veritable rebost de la ciutat. Millorar els
camins i preservar l’activitat agrícola treballant perquè el primer mercat dels productes
de les sènies sigui Mataró. Ja hem invertit en campanyes com ‘Collits a casa’, però no
n’hi ha prou. Imaginem unes Cinc Sènies amb turisme rural i agrícola, on els pagesos
que vulguin puguin vendre els seus productes, on sigui atractiu i interessant passejar.
Volem treballar per poder tenir un mercat majorista dels productes del Maresme a les
Cinc Sènies, un MERCAMARESME on es redueixin els intermediaris garantint el millor
producte al millor preu i el millor rendiment per als pagesos que, així, podran reinvertir
en les seves explotacions agrícoles.
M2040 significa recuperar el FORUM de Mataró. Convertir l’eix Riera-Santa Mariaplaça Santa Anna en un centre comercial a cel obert, atractiu cultural, comercial i
gastronòmicament parlant, que s’allargui fins a El Corte Inglés passant per una plaça
de Cuba i plaça de les Tereses cada vegada més atractives i plenes d’activitat.
Imaginem un centre de la ciutat sense contenidors soterrats, amb una nova mobilitat
on sigui tant o més atractiu passejar, comprar, dinar i gaudir que en qualsevol centre
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comercial modern, perquè tenim 2000 anys d’història per oferir i perquè cal fer
bandera de la nostra forma de vida mediterrània.
Volem una plaça Gran que torni a ser el FORUM de la ciutat que havia estat. Un
mercat de qualitat on també es puguin degustar els productes que comprem, i ben
connectada amb la Riera a través de Can Cruzate.
Tot això amb processos participatius i concursos d’idees... Un projecte ambiciós que
es posa davant d’un nou mandat fascinant. Hem millorat Mataró i la volem seguir
millorant, i per això et convidem a construir la Mataró del 2040 amb nosaltres.
Creació de valor, talent i innovació
La crisi econòmica que hem patit en els darrers anys ha colpejat durament a bona part
dels mataronins i mataronines. Des de CIU considerem que aquesta situació de crisi,
de la qual comencem a sortir, ha plantejat la necessitat de repensar el model
econòmic i social de la nostra ciutat. En aquest sentit, estem compromesos a avançar
cap a un nou model basat en la innovació, la intel·ligència i en un model de producció
més sostenible. Apostem fermament per potenciar la producció i el consum local.
Però a més, apostem perquè Mataró sigui una ciutat oberta al món, i des de CIU
ens comprometem a treballar per la internacionalització de la nostra ciutat, que
compleix totes les condicions per esdevenir una ciutat catalana de referència (situació
geogràfica privilegiada, ciutat mediterrània per excel·lència, ciutat ben connectada a
nivell d’infraestructures, equipada amb instal·lacions de qualitat, etc).
El sistema educatiu, en els darrers anys, està patint de forma especial. A Mataró els
estudis i els indicadors ens situen en una zona mitjana pel que fa a les taxes de
graduació. S’imposa de forma prioritària treballar per incrementar l’èxit escolar fins
assolir, com a mínim, els estàndards europeus.
Actualment, conceptes com educació, talent, innovació, creativitat i internacionalització
esdevenen factors decisius en el desenvolupament econòmic de ciutats i regions. El
model basat en la producció està pràcticament exhaurit i s’imposa la creació de valor
per mitjà de la innovació.
L’esperit innovador i creatiu es gesta des del sistema educatiu. Mataró ha de
desenvolupar el concepte d’entorn de ciutat educativa en la innovació: no és només
l'escola, sinó és la idea del conjunt d'una societat. Serà necessari alinear recursos
amb models socials i de comportament.
Mataró necessita un Ajuntament actiu en tot aquest procés, que col·labori, de manera
entusiasta, amb les administracions, amb l’entorn econòmic i social, amb les famílies,
amb tota la xarxa que formen la comunitat educativa de la ciutat.
És evident que la innovació depèn directament de la inversió en talent; és a dir en
educació, en tots els seus estadis. L’educació és la principal eina que assegurarà la
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transformació de la societat actual en una societat i una economia del coneixement,
cosa que li permetrà ser econòmicament sostenible. En aquest sentit, l'existència de
polítiques econòmiques que s’han basat en el curt termini fonamentades en sectors
com l’immobiliari, ha desafavorit la inversió en talent. Sovint s’ha considerat la
promoció econòmica només com una política orientada a la creació de llocs de treball i
això ha pogut provocar que no s’hagi donat més importància a la formació i captació
de talent.
El Parc TecnoCampus Mataró Maresme amb els centres universitaris, de
transferència i de recerca i d’emprenedoria són un pilar important en l’aposta decidida
per una societat basada en el coneixement com a motor fonamental del
desenvolupament i de la creació de riquesa.
Ens proposem liderar un gran projecte universitari i de recerca, lligat a l’empresa i la
millora de la productivitat, que ens situï en el lloc capdavanter que els temps actuals
ens demanen.
Hem de fer una aposta decidida per una societat basada en el coneixement com a
motor fonamental del desenvolupament i de la creació de riquesa. Per això, cal que
Mataró sigui capdavantera en coneixement, innovació i emprenedoria i, en aquest
punt, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) tenen un paper decisiu
(Vicent)
4.2.1. Promoció Econòmica
-

Fer un lobby Mataró-Granollers que arribi fins a Vic seguint l’antiga via romana
coneguda com Via Sèrgia, per a la potenciació econòmica de la zona, a través
de la indústria, el comerç, el front marítim i el Tecnocampus.

-

Fer agermanaments comercials, com el de Fort Lauderdale (Florida). Buscar-ne
un a l'Àsia.

-

Potenciació de la marca feta a Mataró en tots els sectors: tèxtil, agrícola,
industrial (imatge, qualitat, proximitat, etc).

-

Fer vídeos dels diferents sectors (esports, comerç, empresa, festes, etc.) per
promocionar la ciutat.

-

Treballar per trobar els recursos necessaris per la instal·lació d’un espai
pavelló-auditori multifuncional a la ciutat per celebrar fires i grans
esdeveniments a cobert.

-

Fomentar la col·laboració publico-privada per fer tot allò que sols no poden fer
cap de les dues parts.

4.2.2. Comerç, Mercats Municipals i de Marxants
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-

Crear un outlet d’empreses tèxtils i de qualsevol producte que es fabriqui a
Mataró, seguint el model del Rec d’Igualada. A l’entrada de Mataró, zona
Pegaso.

-

Implantació d’El Corte Inglés i impuls de la zona comercial colindant.

-

Creació d’una Fira amb productes fets a Mataró (que els ciutadans coneguin
l’activitat real de la ciutat pel que fa al tèxtil, productes primaris, etc).

-

Aparcament gratuït en funció pels consumidors i clients del comerç de la ciutat.

-

Potenciar l’eix comercial de Mataró-Centre fent una reforma integral de la via
pública i establint bonificacions econòmiques i impuls al petit comerç. Centre
històric de Mataró reconvertit en un gran Centre Comercial a cel obert, amb
gran atractiu turístic amb l’eix Santa Maria / Capella dels Dolors - Fossar Xic –
plaça Gran – plaça de l’Ajuntament. Volem impulsar una ruta turística,
comercial i gastronòmica de primer ordre. Tot sota el concepte MATARÓ
FORUM, el centre urbà de Mataró com a gran CENTRE COMERCIAL A CEL
OBERT.

-

Activar infraestructures culturals al centre de la ciutat per potenciar l’economia.
Estudiar la possibilitat d’utilitzar l’espai de l’antic Cinema Iluro per a poder-hi fer
alguna activitat cultural.

4.2.3. Empresa i Ocupació
-

Lluita contra l’atur, especialment el juvenil. Cal potenciar més la relació entre la
formació i les pràctiques a les empreses.

-

Millora del perfil ocupacional d’aquelles persones que s’han especialitzat en
sectors que ja no són viables i vetllar per la seva reinserció laboral i social.
Oferta de programes de formació i professionalització al llarg de tota la vida
(lifelong learning).

-

Bonificar les empreses que s’estableixin a la ciutat i contractin mataronins i
mataronines a l’atur.

-

Impulsar el funcionament de l’oficina per l’assessorament en la creació de
negocis i micro empresa, l’Oficina Mataró Empresa.

-

Mitjans per als emprenedors: més recursos d’assessorament pels joves
emprenedors (guiatge bàsic per facilitar la constitució de l’empesa o l’obertura
del negoci, vivers d’empreses, etc). Amb beneficis fiscals específics per a
iniciatives empresarials joves.
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-

Constitució d’un Consorci amb el TecnoCampus, CETEMMSA, TicSalut i el
Consorci Sanitari del Maresme per captar recursos europeus i potenciar Mataró
com la capital del tèxtil i la salut de Catalunya.

4.2.4. Emprenedoria
-

Aconseguir una empresa acceleradora internacional, que són les que posen en
contacte els emprenedors que tenen idees amb els inversors que disposen dels
diners.

-

Més internacionalització del viver d'empreses i l'activitat emprenedora.

4.2.5. Reindustrialització
-

Potenciar el sector de les TIC, de les energies renovables, les Smart Cities i les
Smart Grids.

-

A la zona del Port, potenciar la indústria de “Repair and Refeat” de vaixells.
Ampliació i renovació port Mataró.

-

Facilitar la connexió des del Rengle al Tub Verd per rendabilitzar-lo.

-

La Zona d’Iveco Pegaso ha de combinar edificis per posar-hi indústria
tecnològica, equipaments educatius i hotels.

4.2.6. Turisme
-

Ha d’esdevenir un nou sistema de creació de llocs de treball i de promoció
econòmica. Per això es pensarà quin és el model turístic més adequat per la
ciutat de Mataró, que no pot ser el de sol i platja, sinó un que vinculi els
aspectes culturals i gastronòmics.

-

Potenciar les Cinc Sènies com a espai turístic, amb la senyalització de camins i
l’existència de punts de restauració, segons el model francès.

-

Cal desenvolupament de la zona del Port de Mataró per vendre-la com un actiu
turístic. Plantejar una Escola del Mar, rutes i excursions en vaixells, etc.

4.2.7. Ensenyament
Hem d’estar amatents a les noves lleis que regeixen les competències dels municipis
Quan a l’Ensenyament, l’àmbit d’aquesta matèria ve regulada per la LEC que ens diu
que la Generalitat de Catalunya té la majoria de les competències de l’Ensenyament.
Tenim clar que els municipis comparteixen algunes competències dels diferents nivells
educatius, i també poden assumir la titularitat de centres, escoles bressol, formació
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d’adults, i altres escoles i instituts si s’escau, però, amb la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local
(LRSAL). Aquesta llei atorga a la
Generalitat les competències exclusives pel que fa Ensenyament, ara bé, la
Generalitat podrà delegar i finançar competències en aquesta matèria.
A més, els ajuntaments podem assumir diferents compromisos de corresponsabilitat.
Per tant, col·laborarem amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat donant
suport i coordinant-nos amb tots els Serveis Educatius de la ciutat.
Hem aconseguit activar el Consell Escolar Municipal, ha agafat el protagonisme que li
pertoca a nivell de participació educativa i com a impulsor de l’acció educativa de la
ciutadania i dels professionals de l’ensenyament, però hem d’aconseguir deixar de fer
política en minúscula per fer política en Majúscula. És del tot necessari que deixem de
fer partidisme i que treballem plegats pel bé més preuat a la Ciutat que és
l’ensenyament dels nostre infants i joves.
-

Implantar l’ensenyament d’assignatures reglades en anglès, no només fer
l’aprenentatge de l’idioma a l’assignatura pròpia.

-

Més i millor control a la programació i coordinació de recursos, almenys, entre
Ensenyament, Benestar Social, i Manteniment.

-

Reforçar i millorar el suport i l’assessorament als centres educatius que ho
demanin quant a la resolució de conflictes amb l’alumnat i famílies, AMPAs i
comunitats escolars en general.

-

Treballar per la inclusió escolar, laboral i social, celebrem el Protocol signat pels
Departaments d’Ensenyament, Salut i Benestar Social. Promourem una major i
millor atenció als alumnes amb trastorns de conducta i diferents malalties
mentals, per això cercarem la col·laboració entre Ensenyament i Salut, per
reforçar el suport mèdic als centres educatius elements necessaris per
aconseguir un sistema més inclusiu.

-

Potenciar la millora de l’èxit escolar i baixar molt més l’abandonament prematur
dels estudis dels nostres joves. Cal estimular l’èxit escolar i potenciar-lo
establint el reconeixement per a alumnes i escoles que tenen com a principis
l’esforç i el sacrifici en el treball escolar.

-

Col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat per
promocionar i estimular la coordinació entre els diferents centres educatius de
Mataró per a l’intercanvi de bones pràctiques, potenciant la innovació i la
recerca entre els joves.

-

El Pla d’accessibilitat universal de la ciutat als centres d’educatius serà un
objectiu ineludible per aquest mandat. Amb col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament, posarem els recursos i esforços necessaris per a què cap
centre educatiu incompleixi el Pla d’accessibilitat universal.
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-

Auditoria de tots els centres educatius de Mataró en quant a la seguretat i les
condicions d’habitabilitat i salubritat, actuant en conseqüència, és a dir, fent les
reformes que calgui per tal d’adequar els edificis a les normes bàsiques actuals.
Si s’escau, sol·licitarem al Departament d’Ensenyament la substitució
d’aquelles escoles o instituts que tinguin condicions més precàries.

-

Avaluacions periòdiques externes a l’Escola Municipal de Música i al Centre
Tres Roques per a millorar les seves prestacions.

-

És hora d’anar programant la construcció d’auditoris i espais de dansa pensant
amb la creació d’un Conservatori a la ciutat acompanyat per una futura escola
de Dansa.

Educació Infantil 0-3 anys
-

Donar resposta a la demanda de places d’Escola Bressol pública. Alhora,
vetllarem per l’estat de les instal·lacions de les escoles ja construïdes i/o per
l’adaptació a les necessitats dels nous temps, atenent de manera prioritària
actuacions als edificis de l’Escola Bressol de Cerdanyola i l’Escola Bressol de
Figueretes, entre d’altres.

-

Reforçar, juntament amb Benestar i Família, el Pla de la lluita contra la pobresa
infantil. És en aquesta etapa, en la infantil de Primària, quan es detecten les
necessitats més bàsiques dels infants i és quan s’ha d’actuar de manera
preventiva. Cal cercar els ajuts necessaris per a què cap infant quedi
desprotegit pels efectes que provoca la pobresa avui en dia en algunes
famílies.

-

Introduir l’anglès com a tercera llengua a l’educació infantil, com a estímul oral
en el joc.

-

Fomentar la formació dels docents i incentivarem llur participació.

-

Flexibilitzar horaris i jornades laborals per tal de donar resposta a les
necessitats pel que fa a conciliació laboral de les famílies.

-

Vetllar i incentivar la participació de la comunitat educativa de l’Escola Bressol.

Educació Obligatòria
-

El nostre objectiu és l’èxit escolar, per tant esmerçarem esforços per tal
aconseguir un major nivell competencial dels nostres alumnes.

-

Donar continuïtat al pla lluita contra la pobresa infantil amb Benestar i Família.
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-

Col·laborar en la definició i difusió dels itineraris educatius des de l’escola
bressol fins a l’educació secundària per a què les famílies puguin triar des dels
inicis, llurs preferències. Les escoles i els instituts haurien de cercar línies i
projectes pedagògic que facilitin la tria a les famílies.

-

Reforçar la col·laboració amb els Serveis Territorials d’Ensenyament per a la
inscripció i matriculació d’alumnes.

-

Quant a la planificació escolar, reforçar l’encaix de la llibertat d’elecció d’escola
i el model educatiu, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. El principi de
Servei Educatiu del qual formen part les dues maneres de gestionar
l’ensenyament escolar: la pública i la concertada, avui és una realitat a la ciutat
que no podem esbiaixar. Estudiarem diferents fórmules per
evitar la
concentració d’immigrants a unes determinades escoles. Garantirem suficients
places de primer d’ESO per atendre les necessitats dels propers cursos.

-

Sistema Educatiu Inclusiu: L’escola és inclusiva per definició, centres ordinaris i
centres específics d’educació especial per igual tenen la inclusió com a objectiu
escolar i social, l’alumnat amb necessitats educatives especials té dret a
romandre a l’escola ordinària, sempre i quan sigui el millor per a l’alumne. Els
alumnes tenen dret a ser diferents i a rebre un tracte diferenciat, això vol dir,
que si precisen l’escolarització en un centre específic d’educació especial ho
hem de fer possible; i, si és necessari, la creació d’unitats terapèutiques
educatives (UTE) o més unitats de suport a l’educació especial (USEE), o més
recursos per alumnes amb discapacitats sensorials, ho reclamarem al
Departament d’Ensenyament. Les escoles d’educació especial rebran un tracte
de l’administració municipal d’acord amb la seva especificitat.

-

Promoció i edició d’un decàleg de normes essencials per afavorir la convivència
cívica.

-

Centres oberts: Afavorirem l’ús dels espais escolars per a les activitats de barri i
de ciutat, amb la coordinació i l’acceptació per part de la direcció dels centres
públics. Mantindrem les activitats dels patis oberts actuals a Rocafonda i
Cerdanyola i ampliarem l’experiència a altres escoles de la ciutat.

-

Activitats extraescolars: Fomentarem l’oferta d’activitats extraescolars dels
centres públics i concertats. Amb coordinació amb els directors dels centres
educatius oferirem els espais escolars (biblioteca, sala d’informàtica, zones
esportives...) més hores perquè els nostres infants puguin gaudir-ne més
temps. Donarem suport a les AMPA’S en la gestió de les activitats.

-

Revisarem, adequarem i millorarem els equipaments educatius, estructura,
fusteria, teulada, accessos i altres dels centres de primària que més ho
necessitin. Signar convenis de col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament per portar a terme aquestes millores.
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-

Signar convenis de col·laboració amb els instituts de la ciutat per tal de millorar
i assolir majors nivells competencials en els nostres joves.

-

Tenim centres de secundària que necessiten un cop de mà pel que fa a la
millora i l’adequació dels espais. Establirem convenis amb Ensenyament per a
què puguin millorar els edificis escolars de secundària.

4.2.8. Formació Professional
Cal posar en valor i prestigiar aquests estudis. Volem apostar per una formació
professionalitzadora, millorarant la difusió de l’empleabilitat dels estudis de formació
professional per tal d’incrementar el seu prestigi social i el nombre de graduats en
cicles formatius de grau mitjà i també de grau superior, amb les modalitat d’alternança
i dual.
Amb la darrera aposta pel nou Centre Integral de Formació Professional, volem donar
un impuls sense precedents a la formació professional, es tracta de reorganitzar
l'oferta ja existent i de preparar-la a les noves realitats laborals de la ciutat i que
esdevingui un referent per a la nostra comarca. Amb la creació d’aquest Centre
Integral de Formació Professional estem assentant les bases per a què, una vegada la
nova i primera Llei de la formació i qualificació professional sigui aprovada per nostre
Parlament, estiguem en condicions de sol·licitar al nou Institut de Formació i
Qualificació Professional,de convertir-nos en un Centre Integral, que pugui acollir la
formació inicial i continua, l’ocupacional, l’expedició de títols i convalidacions, el
reconeixement i l’acreditació de les competències professionals, i el desenvolupament
d'un sistema integrat d'informació i orientació professional. Amb aquesta aposta
perseguim esdevenir un veritable Institut o Escola Politècnica de Formació i
Qualificació Professional.
-

Reforçarem i incentivarem les trobades de l’administració local, el món
empresarial i món educatiu, a fi d’orientar, promoure i coordinar les iniciatives
que tendeixen a millorar la relació entre ensenyament i treball. La FP reglada i
els PIFP (Programes d’Inserció i Formació Professional), així com qualsevol
altra modalitat de formació per al treball.

-

Recuperarem l’IES Miquel Biada per fer-hi només Formació Professional
integrada en l’àmbit de la indústria. Reconvertir-lo en una fundació.

-

Organitzar la FP de Mataró al voltant de 3 eixos: industrialització al Miquel
Biada, un apartat sobre economia digital a la zona de la Pegaso i un tercer
àmbit al voltant de la salut, el benestar i la cronicitat.

-

Organitzar les pràctiques de FP a les empreses, seguint el model alemany
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-

Activitats d’estiu i estades a l’estranger: Facilitarem l’estada dels nostres
estudiants a l’estranger mitjançant convenis d’intercanvi amb ajuntaments
d’altres països europeus.

-

Potenciarem de manera coordinada amb les associacions de pares i mares
dels centres educatius, l’organització de cursos, conferències i altres temes ,
dotant les associacions d’eines i mitjans per portar-ho a terme.

Educació d’adults
Durant aquesta legislatura hem aconseguit que l’aula d’adults Alarona es convertís en
escola d’adults amb plena autonomia i amb tots els drets i deures com la resta
d’escoles d’adults de la Ciutat. També hem reformat i millorat els espais de l’escola
d’adults Can Noé. Ara proposem incrementar els cursos per a la formació d’adults,
especialment en llengua catalana i en tecnologies de la informació i la comunicació i
així, a més de satisfer la demanda, contribuir a l’alfabetització lingüística i tecnològica
dels nostres conciutadans per a què tothom pugui gaudir de l’ascensor social.
-

Vetllar i reforçar el català a la formació d’adults. El català ha d’ésser la llengua
vehicular de l’ensenyament i la llengua usual a la Ciutat, també, a la formació
d’adults, especialment per a la població immigrant.

-

Avaluar periòdicament els continguts dels cursos del Centre Educatiu Tres
Roques per donar rendibilitat a la despesa pública.

-

Programes d'alfabetització digital per a col·lectius desafavorits.

4.2.9. Tecnocampus
El Parc Tecnocampus Mataró-Maresme amb els centres universitaris, de transferència
i de recerca i d’emprenedoria, és un pilar important en l’aposta decidida per una
societat basada en el coneixement com a motor fonamental del desenvolupament i de
la creació de riquesa. Per això, ha d’esdevenir un dels motors que recolzin un nou
model econòmic basat en la innovació i el coneixement. En la propera legislatura,
proposem liderar el projecte universitari i de recerca Tecnocampus, lligat a l’empresa i
la millora de la productivitat, que situï Mataró en el lloc capdavanter que els temps
actuals ens demanen. Aquesta aposta decidida és clau per a la construcció de la
Catalunya de la segona dècada del segle XXI.
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La recerca i la innovació tenen avui implicacions en tots els sectors, i en la millora del
treball i la qualitat de vida de les persones. La transferència de tecnologia i la
transmissió de coneixement constitueixen factors decisius en la millora de la
competitivitat i en l’assoliment d’objectius més ambiciosos. Per això, cal que Mataró es
transformi en una ciutat capdavantera en coneixement, innovació i emprenedoria i, en
aquest punt, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) hi tenen un paper
decisiu.
Les nostres universitats són font de coneixement, de formació, de recerca i
d’innovació, i és necessari, en la mesura dels nostres recursos, afavorir-ne el
desenvolupament, la projecció social, l’accés dels estudiants a una formació de
qualitat, la coordinació efectiva de les accions i la col·laboració activa amb les
empreses, els centres tecnològics i altres elements del sistema de ciència i tecnologia,
mitjançant el foment de l’emprenedoria, la posada en valor i la transferència de
coneixement.
-

Potenciar la internacionalització per mitjà de l’intercanvi d’estudiants i de la
potenciació del coneixement d’idiomes. Tots els estudiants han de parlar anglès
com a tercera llengua i tenir coneixements d’una altra llengua estrangera.

-

Fer un pla d’investigació per al Tecnocampus a partir dels estudis que ofereixen
i de les fortaleses de la ciutat. En aquest sentit cal una relació estreta amb el
Consorci Sanitari del Maresme (Hospital de Mataró), que és el principal pol
d’investigació de la ciutat.

-

Crear una clínica universitària per a què els estudiants de Salut del
Tecnocampus hi facin pràctiques.

-

Internacionalització del campus universitari.

-

Nou programa de beques que incloguin també la mobilitat internacional.

-

Crear una residència universitària.

-

Creació d'una càtedra d'economia social.

-

Per bastir una estructura d’investigació, també es proposa la realització de nous
màsters.

-

Plantejar nous Graus professionalitzadors, com un sobre Enginyeria Comercial
que serveixi per explicar com és una empresa, i on una part dels estudis siguin
sobre comerç internacional i sistemes de venda. Els departament comercials
són la punta de llança de les empreses i en el nostre país no està gens ben
solucionat. Un altra sobre “Smart Grids” (xarxes elèctriques intel·ligents
vinculades al concepte de Smart Cities)

-

Potenciar la part de pràctiques a les empreses.
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-

Consolidar el creixement del Parc Tecnològic creant estructures de comunitat.

4.2.10. Innovació
La innovació, entesa en un sentit ampli, ha de ser la plataforma de llançament
transversal des de la qual Mataró s’enlairi per sortir de la crisi econòmica, política i
social actual i per progressar. El món d'ahir s'ha acabat, cal fer coses noves. Mataró
necessita incrementar la seva orientació cap a la innovació. Cal superar encara un
cert mimetisme a l’hora de projectar els posicionaments estratègics de ciutats
catalanes, les quals, en lloc d’encetar projectes diferencials i polaritzadors,
s’emmirallen les unes en les altres. La innovació és un dels grans factors de la
competitivitat urbana; més encara, l’assenyala com l’element que influeix més, a llarg
termini, en l’increment de la productivitat i de la competitivitat. Per tant, la riquesa
d’una societat, i de les seves ciutats en particular, no es deuen només a l’esforç
innovador de les seves empreses, sinó que també la funció pública s’ha d’orientar
decididament cap a noves formes de creació de valor per als ciutadans, a través de
solucions creatives, innovadores, que ajudin a assegurar un desenvolupament
econòmic sòlid i sostenible.
Fer-ho, que és una tasca que situem en les futures accions de govern, implica actuar
en una pluralitat de camps, com ara la necessitat de vertebrar unes infraestructures
modernes i accessibles, impulsar el nostres centres universitaris que formin i creïn, i
que contribueixin a la productivitat i competitivitat del teixit productiu.
-

Convertir Mataró en un Hub del Coneixement a la porta Nord de Barcelona.

-

Establir una col·laboració estreta entre Cetemsa/EureCat/Tecnocampus per
potenciar la innovació.

4.3.

PER LA CULTURA I PER LA DEFENSA DEL PATRIMONI DE LA CIUTAT

La cultura cohesiona, dinamitza i ens projecta.
La Cultura també és un element integrador en la nostra societat que fomenta la
cohesió social. Invertir en cultura és imprescindible en una societat avançada i té
un resultat de gran transcendència. Des de CIU Mataró considerem que el sistema
cultural de la nostra ciutat és un pilar bàsic de l’estat del benestar perquè ens
referma la nostra pertinença, ens dóna eines per créixer com a ciutat i com a
individus, i és un clar element integrador de totes les sensibilitats socials, culturals i
religioses que la conformen.
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La cultura ha de ser un dels pilars de l’acció de govern i com a tal, una
prioritat de la política municipal. És per això que treballarem per formar
ciutadans crítics i autònoms amb valors cívics que esdevinguin els fonaments
d’una societat millor, més justa, amb oportunitats per a tots els ciutadans, que
afavoreixin el progrés personal i col·lectiu. Aprofundirem en el vincle amb l’àmbit
educatiu i universitari per tal que la cultura formi part de l’itinerari formatiu i vital de
les persones.
El darrer any de mandat amb els treball per a la redacció del Llibre Blanc de la
Cultura a Mataró s’han recollit dades objectives i subjectives que ens han d’ajudar
a determinar la situació de la cultura a la ciutat. Amb la informació obtinguda s’ha
confeccionat un diagnòstic de situació que ens permet detectar els punts forts i els
punts febles que tenim. Convergència i Unió ja s’ha compromès a treballar per
elaborar el veritable Llibre Blanc de la Cultura, que ha de definir les polítiques
culturals que de manera consensuada es portaran a terme en el període 2015 2020. Seguidament, però, avancem quines són per a nosaltres les prioritats en el
marc de la Cultura i el Patrimoni pel proper mandat municipal.
Com a criteri general, complementaris al Consell Municipal de Cultura i els òrgans
que de ells en pengen, es crearan diferents consells consultius sectorials com
espais d’ assessorament amb incidència sobre la programació cultural en tots els
àmbits.

4.3.1. Festes, Museus, Arts
1. Promourem la col·laboració i la creació de sinergies entre els diversos
actors del sector cultural: entitats, empreses, creadors i públic
Els ciutadans formen part del procés cultural, per això fomentarem la seva
participació activa com a protagonistes, lluny d’una posició passiva o
exclusivament consumidora.
La política i l’activitat cultural de la ciutat és aquella que promou la seva densa
xarxa d’entitats, associacions i equipaments que treballen cada dia per articular
una riquíssima oferta cultural. En aquest sentit, l’Ajuntament ha de fomentar la
col·laboració públic i privada, i el diàleg permanent és essencial per a què el
món associatiu pervisqui i continuï treballant des de la participació en els
diversos sectors culturals.

2. Incrementarem el suport a les entitats i manifestacions de cultura popular
i tradicional
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El primer agent cultural de la ciutat és la seva Societat Civil, les seves
associacions i entitats. L’Ajuntament ha de ser un agent que ha d’actuar de
manera supletòria i subsidiàriament per tal de no ofegar l’aportació cultural i
recreativa de la Societat Civil a Mataró.
-

-

-

Continuar apostant per la innovació i la modernització de l’àmbit de la
cultura tradicional i popular per garantir-ne la seva pervivència, així com
la seva projecció, tant a la ciutat com a l’exterior. Potenciarem els seus
valors com a factor de cohesió social i generació d’identitat.
Potenciar les festes de barri i/o de carrer organitzades per associacions
de veïns, treballarem conjuntament per fer-les créixer i establir els
mateixos criteris per a totes.
Aprovar un reglament de funcionament de la cessió i gestió del material
d’infraestructures de suport per a la realització de festes populars i altres
activitats que en permeti un major aprofitament.

3. Consolidarem i potenciarem el calendari festiu com una part important del
patrimoni cultural de la ciutat
-

-

-

-

Compatibilitzar els objectius de respecte i recuperació de les tradicions
locals amb el seu enriquiment amb noves propostes i actuacions.
Potenciar el calendari festiu i consolidar la celebració i organització
d’esdeveniments al voltant de: Nadal i Reis, Tres Tombs, Carnestoltes i
Quaresma, Setmana Santa, Sant Jordi, Sant Joan, Les Santes, Onze de
Setembre i Sant Simó.
Insistir en la conveniència d’una veritable festa major de tardor al voltant
de la festivitat de Sant Simó (28 d’octubre), complementant els actes
tradicionals al voltant de l’Ermita.
Potenciar la Setmana Santa com element de promoció exterior de la
ciutat, a més del seu valor patrimonial i de cultura popular.
Seguir revisant el model que la nostra ciutat ha de tenir de la celebració
del Carnestoltes, cercant fórmules per a la seva millora qualitativa.
Seguir invertint en la millora de la Cavalcada de Reis iniciada i portada a
terme en els dos darrers anys amb un gran acceptació per part de les
entitats i la ciutadania.
Les Santes, a més de la nostra festa major, han de ser també un dels
principals elements de promoció de Ciutat. Durant aquest mandant s’ha
repensat la Nit Boja, s’han creat nous espais i actes pensats per als més
petits, s’ha incrementat i millorat la programació musical i s’han
incorporat i consolidat nous actes com “L’Estrena”. També s’ha
aconseguit fer una festa multitudinària però més segura. Cal seguir
treballant en aquesta línia i, a partir del treball realitzat per experts,
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portarem a aprovació uns protocols de la festa que marquin les línies
mestres de la mateixa.

4. El foment de la creativitat i la innovació serà un eix vertebrador de la
política cultural. Prioritzarem el suport i la difusió a l’art local
La creativitat en els diferents àmbits de les arts (escèniques, visuals, plàstiques)
de la nostra ciutat és un tret que ens diferencia. Hem de fer créixer i potenciar la
creació en tots els àmbits per tal que puguem projectar-ne els seus fruits més
enllà de la ciutat.. El nostre potencial en creativitat és un valor que tenim i que
cal ajudar i cuidar des de l’acció municipal.
Mataró compta amb un important capital d’artistes caracteritzats per una gran
versalitat, varietat i qualitat que cal mostrar i difondre a la ciutat i a fora.
-

-

-

Realització de dues exposicions a l’any en dos dels espai expositius més
importants de la ciutat: La Nau Gaudí i l’Ateneu de la Fundació Iluro,
l’organització de les quals anirà a càrrec del Consorci Museu d’Art
Contemporani de Mataró i de l’Ajuntament de Mataró respectivament,
amb l’objectiu de potenciar la difusió, la projecció i el coneixement de
l’art local.
Creació d’una taula de participació vinculada al Consell de Cultura i
formada, entre d’altres per les entitats d’aquest àmbit, que treballi i
prioritzi els dos projectes a l’any que s’exposaran.
Consolidar el projecte “Mataró Art Contemporani” vetllant per la seva
integració a la ciutat, tant pel que fa a propostes com a utilització
d’espais, i mantenint-nos a la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts
Visuals de Catalunya. Per garantir l’excel·lència i la pluralitat de la
programació es potenciarà la tasca del seu Consell Assessor.

5. Potenciarem la Cultura de Proximitat i el treball en xarxa del conjunt de
l’ecosistema cultural de la ciutat. Planificarem l’animació sociocultural
com a procés d’educació social.
Impulsar la connexió entre els diferents territoris, els equipaments culturals i
cívics i els agents dels diversos sectors culturals amb la finalitat que la cultura,
la ciència, el coneixement, la creativitat i la innovació esdevinguin elements
propers i enriquidors de la vida del territori.
Els Centres Cívics, a més de ser una peça important en la xarxa de participació
ciutadana al territori, han de treballar de manera coordinada, amb una mateixa
direcció, contribuint a crear una ciutat més solidaria, més cívica i més rica
culturalment.
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-

Creació dels Consell de Centre previstos al Reglament d’Ús dels
Equipaments Cívics incorporant-hi representants d’entitats
culturals i de la Direcció de Cultura per tal que es programi
activitat cultural als diferents barris de la ciutat.

6. El fons museístics i les col·leccions locals com a valor patrimonial i eix
identitari
-

-

-

-

-

-

Aprofundirem en la difusió dels tres eixos museogràfics del Museu
de Mataró: “Iluro ciutat romana”, “Mataró, ciutat Mediterrània” i el
darrer, inaugurat recentment a Can Marfa, “Mataró, capital del
gènere de punt”.
Consolidarem Can Marfà Gènere de Punt com un equipament
especialitzat de referència dins de la Xarxa de Museus de Ciència
i Tècnica, i sol·licitarem la seva integració a la Xarxa de Museus
Tèxtils de Catalunya..
Executarem la segona fase del Museu de Gènere de Punt de Can
Marfà i posarem en funcionament tota mena d’activitats
complementàries per tal que sigui un equipament obert a la ciutat.
Treballarem per situar-lo al mapa del país com a únic museu
dedicat al gènere de punt atraient així públic forani de la ciutat
Seguirem treballant per donar a conèixer cada dia més Ca
l’Arenas com a Centre d’Art del Museu de Mataró, millorant les
instal·lacions per tal de permetre una millor organització
d’activitats complementàries al pati de l’equipament.
En funció dels recursos econòmics disponibles caldrà incrementar
les activitats complementàries, ampliar els horaris d’obertura de
les diferents extensions del Museu de Mataró i també potenciar
les visites de les escoles.
Crearem una partida pressupostària per a la creació d’un fons
d’art municipal, a partir de la creació d’una comissió d’experts que
estableixi els criteris d’adquisició de fons, els quals hauran de tenir
en compte, entre d’altres, la producció dels artistes locals.
D’aquest fons caldrà garantir-ne un bon manteniment i difusió.

7. Les arts escèniques com espai creient i ric culturalment
A Mataró, les arts escèniques gaudeixen d’una important tradició que n’ha
afavorit l’evolució al llarg dels temps. Accions portades a terme els darrers anys
les han convertides també, en un espai de convivència i cohesió social amb una
gran varietat de projectes sorgits de la coexistència entre iniciatives privades i
públiques.
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-

-

-

-

-

-

El carrer és un dels laboratoris escènics més fructífers. Cal incrementar
les accions en aquest sentit, alhora que cercar la col·laboració amb
actors econòmics que l’afavoreixin.
La dansa contemporània mereix també una atenció especial. D’altra
banda, el circ ha viscut recentment una revolució profunda: s’ha empeltat
de les arts escèniques veïnes, com el teatre i la dansa contemporània,
per canviar l’estètica, la forma i els continguts. Potenciar propostes en el
camp de la creació com el “Fet a Mataró” és imprescindible.
La formació, en un moment en què l’Aula de Teatre compleix el seu 30è
aniversari, mereixerà tots els recolzaments que li calguin i ha de trobar
formes adients de col·laborar amb projectes privats. Així mateix, cal
cercar nous espais on projectes sorgits de l’Aula comencin a caminar en
solitari.
Potenciar l’eix de la formació establint un treball conjunt entre l’Aula de
Teatre i Escola Municipal de Música i per fer-ho proposem valorar la
dependència d’aquesta segona de l’Àrea de Cultura, compartint
projectes i espais que facilitin i potencïin els projectes de formació.
La formació de nous públics i el suport a entitats com els Amics del
Monumental han de ser també camps a treballar en un proper mandat
municipal, com ho ha de ser la voluntat de supressió de tot tipus de
barreres per accedir a la cultura. Proposem, en conveni amb entitats i
associacions, la implantació de l’audiodescripció en els espectacles que
es realitzin al Teatre Monumental, així com l’estudi d’implantació en
altres equipaments públics de l’àmbit de la cultura.
S’ha de potenciar i aportar més recursos, en la mesura que la situació
econòmica ho permeti, als recentment creats festivals d’Orgue, a Santa
Maria, i Jazz, a Torre Llauder, per tal d’atreure públic de fora de Mataró.
Proposta de creació d’un Festival d’Espectacles Familiars que singularitzi
la nostra ciutat i aculli el més nou en programació familiar.

4.3.2. La llengua i les biblioteques
8. Serem una ciutat defensora de la llengua i cultura catalanes
-

-

Donar força, projecció i protecció a la llengua i la cultura catalanes i, molt
especialment, ens dotarem de recursos per atendre les necessitats dels
nous catalans.
Considerar la llengua catalana com un dels valors cívics principals de la
nostra ciutat i el nostre país, com a element d’identitat col·lectiva i
inclusiva, com a element i vehicle d’expressió d’una cultura alhora
mil·lenària i moderna amb vocació de futur i com a element de cohesió
social, en una societat oberta, globalitzada i multilingüe. Defensar el
model d'immersió lingüística a les escoles.
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-

-

-

-

-

-

-

Treballar per facilitar l’accés i l’aprenentatge de la llengua catalana a les
persones nouvingudes tot garantint la dotació de recursos econòmics i
infraestructures per a realització de cursos de català, i d’activitats
d’acollida i integració lingüística i cultural, amb el CNL.
Potenciar les classes de català per a tota la ciutadania tot fent
compatible l’oferta formativa amb les necessitats de coneixement i
possibilitats horàries.
Col·laborar amb les entitats que són presents i treballen a la nostra
ciutat, en l’àmbit de l’ús social de la llengua catalana (Òmnium,
Plataforma pe la Llengua, CAL, ...), en l’organització d’activitats de
conscienciació lingüística, de foment del català.
Promoure l’ús del català en les activitats internes i externes de les
entitats del teixit associatiu i cultural de Mataró.
Ser proactius en la promoció de l’ús del català en el món econòmic i de
les empreses del nostre municipi, i també en la disponibilitat en català de
productes comercials a la nostra ciutat.
Donar suport a manifestacions de suport a la llengua catalana, com
l’arribada de la Flama del Canigó o Correllengua i fer-les arribar als
barris de la ciutat, i a altres commemoracions acadèmiques, científiques
o històriques sobre la llengua catalana, i el patrimoni i la diversitat
lingüística a la nostra ciutat .
Donar suport a la difusió a la llengua occitana i del patrimoni cultural i
literari occità relacionat amb Mataró, com a ciutat de referència que va
ser en les relacions entre la renaixença catalana i provençal i l’obra
mistralenca.
Col·laborar amb les entitats locals de persones sordes per a la difusió i
aprenentatge de la llengua de signes catalana (LSC), i per a facilitar
l’accessibilitat de les persones sordes signants en LSC. Del nostre
municipi així com la seva visibilitat social.

9. Continuarem apostant per la xarxa de biblioteques com a principal agent
d’accés a la cultura i el coneixement, així com per la seva important funció
cohesionadora
-

-

Cercar acords de col·laboració entre la xarxa municipal de biblioteques i
la Biblioteca del TecnocampusMataró.
Encetar converses per estudiar la possibilitat que la Biblioteca Popular
de la Fundació Iluro esdevingui la tercera biblioteca pública de la ciutat
en conveni amb la xarxa municipal de biblioteques.
Treballar amb la Diputació de Barcelona per executar l’ampliació de la
Biblioteca Pompeu Fabra.

Anem per feina

- 46 -

Sí a Mataró

-

Continuar treballant per ampliar els horaris de les biblioteques
especialment en èpoques d’exàmens (febrer i juny) i treballarem també
per tenir obertes els diumenges les sales d’estudi de la ciutat.

4.3.3. Patrimoni Arquitectònic i Ambiental
10. Impulsarem una política al servei de la difusió i preservació del patrimoni
-

-

-

-

-

-

Posar en valor el ric i variat patrimoni de la nostra ciutat, fent-lo més
proper i accessible al conjunt de la ciutadania.
En el marc de la prevenció del nostre patrimoni cultural ens
comprometem a recuperar, d’una manera digna i d’acord amb les
característiques del futur edifici d’equipaments de la plaça de
l’Ajuntament, l’esgrafiat que hi va crear Santi Estrany l’any 1962 i que
donà el nom popular de plaça dels Ninots a aquell espai de la ciutat.
Aprovar una nova ordenança de publicitat, amb l’objectiu de protegir els
elements patrimonials i el paisatge urbà, especialment del centre antic de
la ciutat.
Fer les gestions necessàries per tal de sol·licitat que la Nau Gaudí
esdevingui patrimoni de la humanitat i continuarem treballant per
mantenir-la en el mapa dels equipaments gaudinians del país.
Mantenir o establir els convenis necessaris per a seguir mantenint en els
circuits de difusió cultural equipaments de titularitat privada com la
Basílica de Santa Maria o Casa Coll i Regàs.
Potenciar Torre Llauder com a equipament bandera del patrimoni
arqueològic de la ciutat executant el projecte d’accessibilitat, donant -li
un més gran impuls en la seva divulgació, alhora que continuarem amb
el projecte de recerca, i amb la col·laboració amb les universitats
mantenint-lo com a Campus Universitari. Iniciar el projecte de
museïtzació i potenciarem activitats de coneixement i difusió que ens
aportin visitants alhora que continuarem programant actes com el
Festival de Jazz de l’estiu per atreure el màxim públic i rendabilitzar al
màxim l’equipament,
Treballar perquè Can Boet esdevingui un espai de referència de la
difusió del patrimoni arqueològic de la ciutat.
Potenciar els diferents fons patrimonials municipals (pintura, escultura...)
inventariar-los i millorar-ne la gestió amb una nova organització.

4.3.4. Arxiu Històric
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-

-

Garantir l’espai per a l’arxiu històric, actualment situat a Can Palauet,
fomentar la recepció de donacions de documents i fer-ne la corresponent
gestió.
Incentivar la divulgació del fons arxivístic a través d’exposicions i
conferències.

4.3.5. Equipaments culturals
Actualment la Direcció de Cultura gestiona al voltant d’una dotzena
d’equipaments. Caldrà fer una revisió del corresponent pla d’usos dels
equipaments culturals així del seu estat de conservació, accessibilitat i capacitat
de donar resposta a les exigències del moment.
Després d’un mandat en què la prioritat ha estat respondre a les urgències
causades per un manteniment escàs o gairebé nul que ha afectat en gran
mesura a equipaments d’altres àmbits de l’acció municipal, caldrà dedicar
l’atenció als de caire cultural.
-

-

-

-

Reconvertir l’espai que ocupa el Velòdrom al Parc Central en un
equipament cultural destinat a teatre i auditori, és una proposta antiga en
la qual coincidíem amb altres formacions polítiques. Ha arribat l’hora de
començar a realitzar els estudis i actuacions prèvies que han de
desembocar en un futur projecte executiu.
L’estat del Vapor Gordils ens obligarà a trobar els recursos per restaurarlo i definir-ne l’ús que haurà de tenir.
La Casa de Cultura Popular serà una realitat durant el proper mandat, és
per això que treballarem per definir la millor forma de gestió d’un
equipament del qual ja se’n va fer el corresponent pla d’usos.
Programar la conversió de Torre Palauet al Sorral com un equipament
cultural del barri de Cerdanyola que aculli l’arxiu històric del barri i
permeti l’organització d’exposicions temporals i altres activitats culturals.
Estudiar ubicar una seu central de l’Escola Municipal de Música a l’antic
edifici de l’escola Angeleta Ferrer.

4.3.6. Desenvolupament econòmic amb la cultura com eix vertebrador

11. Incentivarem el turisme cultural i la indústria creativa a fi de posar en
valor el patrimoni i el conjunt de l’oferta cultural de la ciutat
Des de l’àmbit de la Cultura volem col·laborar en la promoció de les bones
pràctiques turístiques i que Mataró esdevingui també un referent de turisme
cultural.
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-

-

Donar suport a les empreses culturals com a sector econòmic i de
producció de la ciutat,
Divulgar i potenciar prou els actes culturals per tal que atreguin persones
de fora de la ciutat, incentivant l’activitat comercial i de restauració.
La col·laboració mútua entre ambdós sectors també hauria d’afavorir el
micromecenatge de projectes culturals concrets.
Impulsar la indústria creativa i el comerç cultural atès que són factors
clau en la promoció econòmica i social, alhora que generadors de llocs
de treball. Facilitar la instal·lació a Mataró d’empreses i iniciatives
culturals privades que puguin crear ocupació, proveir la ciutat de més
oferta cultural i estalviar recursos a l’Ajuntament.
Explotar la primera línia de ferrocarril Barcelona-Mataró, aprofitant la
tirada i atractiu turístic i cultural que pot tenir, en col·laboració amb
entitats ciutadanes i col·leccions privades.

12. Mataró, capital cultural al nord de la gran Barcelona. Visualització de la
ciutat a partir de la seva activitat cultural
Hem d’estar preparats per mostrar tot el potencial patrimonial, creatiu i cultural
amb que comptem. Hem d’exercir de capital cultural de la comarca i també al
nord de la gran Barcelona. Es donarà prioritat als criteris d’actuació general de:
mataronisme, comarcalitat i catalanitat.
-

Treballar per a una major incorporació de Mataró en el mapa cultural
català. I a la inversa, que el mapa cultural català sigui més present a
Mataró. Posar més esforços perquè alguns dels actes culturals
mataronins siguin més referencials a nivell català alhora que, amb una
major assiduïtat, alguns promotors o cicles culturals siguin més presents
a la Ciutat.
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4.4.

PER LA TRANSPARÈNCIA I EL BON GOVERN

Anem per feina, escoltem, opinem, critiquem, participem plegats per construir
una administració més eficient, més oberta i més transparent.

Mataró ha de tenir una administració que faci bandera de la innovació, la
transparència i la participació. Una administració oberta, una nova administració, que
comparteix les seves dades es pot beneficiar de les aportacions de tothom i genera
confiança als seus ciutadans.
La simplificació administrativa que hem iniciat, suprimint tràmits, eliminant
desplaçaments i reduint els temps d’espera, s’ha de basar en el compliment dels
principis de llibertat, d’intervenció mínima, de proporcionalitat i d’estandarització dels
requisits, tant pels tràmits que realitzin els ciutadans com per les empreses.
La reducció dels ens municipals s’ha demostrat efectiva per evitar duplicitats,
simplificar estructures i coordinar tots els serveis. La fusió de PUMSA, GINTRA i
PROHABITATGE, i la integració dels organismes autònoms a l’Ajuntament ha d’anar
acompanyada d’altres mesures tendents a la reducció d’òrgans administratius. Per
exemple, s’estudiarà la fusió de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual amb
el Consorci Digital Mataró-Maresme.
El reforç de la informació de tots els serveis que s’ofereixen, mitjançant les Cartes
de Serveis Municipals, amb l’objectiu d’apropar l'administració als ciutadans,
informar sobre els serveis prestats per l'Ajuntament, establir un nivell adequat de
qualitat dels serveis i controlar el seu manteniment i possibilitar que els ciutadans
opinin sobre el funcionament dels serveis municipals.

Anem per feina

- 50 -

Sí a Mataró

Explicant què fem, com ho fem, què podem fer i què no podem fer, quant costa i qui
ho paga, i escoltant el parer dels ciutadans i ciutadanes, fomentem la transparència,
fem pedagogia, clarifiquem el paper de cada administració i augmentem la seguretat
jurídica.
La transparència, l’accés a la informació pública i bon govern, seran els nostres
principis bàsics que permetran avaluar la qualitat democràtica del funcionament de
l’Ajuntament. I també l’Administració oberta, com a concepte que permet aprofitar els
avantatges dels mitjans electrònics per configurar un sistema de relacions entre les
administracions i la ciutadania més interactiu i més participatiu.
El ciutadà és partícip de l’Administració de la ciutat, ja que pot fer arribar la seva opinió
i participar en els processos decisoris a través de nombrosos canals. Tanmateix, cal
donar a conèixer aquests processos: consells territorials i sectorials, audiències
públiques, etc.
Ara bé, el més important és l’actitud que adopti l’Administració municipal i els
qui la governen. Enlloc d’estar tancats, d’esquenes als ciutadans, continuarem
trepitjant el carrer, escoltant, parant l’orella i sent porosos a les propostes i els
suggeriments que facin arribar els mataronins i mataronines.

Els nostres valors alhora d’administrar els recursos públics són:
El valor del treball, de la feina ben feta, de l’esforç, de la dedicació, del mèrit, de la
responsabilitat, de la iniciativa personal o de la creativitat són part dels valors que
componen a aquesta manera de ser dels mataronins i que suposa l’actiu més gran de
la ciutat.
El nostre és un compromís amb el servei a la ciutat i a les persones, que són i seran el
centre de la nostra acció política i els destinataris del progrés econòmic i social que es
pugui generar en el futur. La política ha de significar, en primer lloc, voluntat de servei
a la societat, a aquelles persones que han dipositat en els seus representants la
confiança i la il·lusió en el futur.
Compromís: amb la ciutat i les persones, amb l’acció política, amb el servei públic i
amb els objectius de progrés, justícia, igualtat i benestar.
Responsabilitat: Actuarem amb plena consciència de la responsabilitat que assumim.
Llibertat: absolut respecte a la llibertat de la persona en el marc de la seva pertinença
a una col·lectivitat
.
Esforç: la cultura de l’esforç és un dels valors que han fet gran aquesta ciutat
Treball: voluntat de servei vol dir treballar. Un govern no funciona sense treball i
dedicació.
Solidaritat: adquirim el compromís de garantir el model d’estat del benestar.
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Justícia social: la desigualtat social és sinònim de societat no cohesionada. Amb les
polítiques d’equitat, de cohesió i d’inclusió enfortim la nostra ciutat.
Inclusió: no podem acceptar que a Mataró hi hagi persones excloses. Cap
sector social ni cap persona ha de quedar al marge dels serveis i recursos bàsics.
Humilitat: el servei públic és un servei a la societat, una gran responsabilitat que ens
atorguen els ciutadans i que cal saber portar a terme.

Els nostres principis per arribar a l’excel·lència en eficiència i eficàcia són:
Gestió: governar és gestionar, treballar, assolir objectius. L’eficàcia i els resultats
vindran amb una bona gestió pública.
Feina ben feta: la força de Mataró. El resultat final i l’obsessió de tota obra de
Govern ha de ser la feina ben feta.
Honestedat: el desenvolupament de responsabilitats públiques comporta de manera
inherent el valor de l’honestedat, un comportament íntegre i de servei a la comunitat,.
Eficàcia: resultats concrets en un temps determinat, segons els objectius marcats
inicialment i amb la despesa prevista.
Austeritat: ens comprometem a aplicar el principi d’austeritat a tota l’administració
pública, en la despesa, en els objectius, en els comportaments i en les actituds.
Coratge: tindrem el coratge necessari per decidir. Lideratge vol dir coratge per
prendre les decisions més necessàries en cada moment, independentment de si són
populars o no ho són. Governarem amb determinació i coratge.
Simplificació: La simplificació de les estructures administratives i del seu
funcionament i dimensió és un principi amb el qual ens comprometem.
Fermesa: en la defensa de la ciutat i dels seus interessos, objectius i anhels.
Ambició: per assumir reptes i portar Mataró al més lluny possible en progrés social i
en projecció de la ciutat
4.4.1. Organització municipal, hisenda i fiscalitat
-

-

Continuar reduint la càrrega financera de l’Ajuntament i de les empreses del
grup per poder alliberar recursos i destinar-los als serveis municipals i a
inversió.
Dur a terme una política fiscal justa i proporcionada, d’acord amb el moment
actual, amb el manteniment d’ajuts per al pagament de l’impost sobre béns
immobles, la taxa per a la recollida d’escombraries i l’aigua.
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-

-

Coordinació entre l’Ajuntament i les societats municipals, fundacions i consorcis
adscrits.
Seguir renegociant el deute de l’ajuntament amb les entitats bancàries.
Simplificar els procediments administratius, els tràmits amb els ciutadans, la
reducció del temps d’espera, incrementarem el nombre de gestions a través de
l’OFIAC i l’atenció telemàtica versus la presencial i telefònica..
Aconseguir l'estabilització econòmica i de tresoreria de les societats municipals
amb acords per a la reestructuració del deute amb bancs, la venda d'actius i la
reducció de costos.

4.4.2. Transparència i participació ciutadana
-

Redefinir un marc estable de col·laboració entre les entitats, les associacions i
l’Ajuntament, preservant la independència del teixit associatiu i continuarem
posant en valor el reconeixement del moviment associatiu per part de
l’Administració com un actor determinant en la construcció de ciutadania.

-

Els mataronins han de tenir un pes més important en la gestió de la ciutat i han
de poder accedir a més informació, més clara, més entenedora i també més
ben ordenada. Perseguirem l’excel·lència en la gestió de l’Ajuntament de
Mataró, governarem amb tots i per a tothom.

-

Instituir la consulta ciutadana com a mecanisme per conèixer l’opinió del
ciutadà respecte dels grans temes de la ciutat i decidir sobre aquells altres
temes més importants que afecten el futur dels nostres barris. Els veïns i les
veïnes de Mataró podran establir prioritats.

-

Incorporar la cultura de la participació en l’administració municipal amb
l’elaboració obligatòria d’una memòria participativa, prèvia i vinculant, en tots
els projectes importants de la ciutat.

-

Treballarem perquè l’Ajuntament de Mataró continuï encapçalant els principals
rànquings promoguts per les ONG, com, per exemple, el de Transparència
Internacional.

-

Fer públic qui, com, quan i per quant contracta amb l’Ajuntament de Mataró en
temps real. Un control de la despesa i el pressupost dia a dia amb el màxim de
transparència.

-

Fomentar la participació d’entitats i ciutadans en la confecció del pressupost de
l’Ajuntament per decidir conjuntament el destí dels recursos públics.

-

Aprovar un codi ètic per tots els càrrecs públics de Mataró i personal directiu.

-

Crear el Portal de la Transparència, de l’Ajuntament de Mataró i de les
empreses, fundacions, consorcis i altres ens dependents, com a l’instrument
bàsic i general per a facilitar a la ciutadania la informació de forma integrada.
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4.5.

PEL TERRITORI I PER LA SOSTENIBILITAT

Anem per feina per disposar d’unes infraestructures, un espai públic i uns
equipaments de qualitat i al servei de les persones

Les infraestructures són bàsiques per al desenvolupament de la ciutat. Disposar
d’unes infraestructures de qualitat al servei de la ciutadania, pensades per aconseguir
una ciutat més accessible, més humana, més moderna i amb millors serveis.
Ens plantegem la política d’infraestructures des de la seva contribució neta al
desenvolupament, però no només en termes d’eficiència econòmica i de servei sinó
que també en termes d’eficiència social i de sostenibilitat ambiental. El nostre objectiu
és que les infraestructures estiguin al servei del conjunt dels interessos de Mataró.
La construcció de la ciutat des dels barris ha de garantir l’expansió d’un model propi
de ciutat basat en el comerç de proximitat.
Només uns barris dignes permetran posar els fonaments perquè la mobilitat interna
dels mataronins augmenti sense recels i s’homogeneïtzin a l’alça els indicadors de
progrés de cadascun.
Posar en el mapa els punts atractius dels diferents racons de Mataró, és una de les
formes de començar a potenciar la redescoberta de la ciutat entre els mataronins.
La seguretat és un element essencial per garantir un grau més alt de benestar. És la
nostra responsabilitat garantir la tranquil·litat de les persones en l’espai públic urbà, en
els comerços, en els habitatges, i, en general, arreu de la ciutat. Vetllarem perquè els
nostres barris continuïn sent espais de vida pública i de convivència, on tots els
ciutadans se sentin segurs a qualsevol hora del dia.
Així mateix, serem inflexibles amb qui malmeti els béns públics, els béns de tots, i amb
els comportaments incívics que afecten la convivència, que degraden el sentiment de
tranquil·litat i que poden provocar sentiments d’inseguretat a les persones. Lluitarem
amb fermesa contra la delinqüència i l’incivisme que pot afectar la nostra vida
quotidiana.
Treballarem per millorar i ampliar els espais dedicats als vianants, per l’ús de la
bicicleta, continuarem prioritzant el transport públic com un dels eixos vertebradors de
la mobilitat dels anys vinents, seguirem treballant per millorar la seguretat dels
motoristes i implantarem millores tecnològiques per ser més eficients en la gestió del
trànsit i de l’aparcament.
El procés de transformació en Smart City està suposant un canvi de paradigma en la
forma d’entendre les ciutats. A Mataró hem de saber aprofitar aquest canvi que ens ha
de permetre anar més enllà i liderar la relació entre la ciutadania i l’administració, la
gestió dels recursos públics i l’eficiència dels serveis públics.

4.5.1. Urbanisme i infraestructures
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Davant del desenvolupament urbanístic i el creixement extensiu de la ciutat de la
primera dècada d’aquest segle XXI, apostem per promoure un urbanisme humà,
sostenible i viable com a eina de creació i foment de l’activitat econòmica, per evitar el
creixement excessiu i perifèric i per preservar el patrimoni natural de la ciutat.
Per això, i exercint la capitalitat de Mataró, ens proposem continuar promovent la
reflexió i el debat entre administracions locals per a la coordinació d'esforços i
l'optimització de recursos en l’àmbit urbanístic amb municipis de l’entorn i de la
comarca i amb els municipis de l’Arc Metropolità.

-

Construir l’anella verda de Mataró. Un circuit per vianants i bicicletes que unirà
el mar i la muntanya aprofitant la riquesa natural de la ciutat.

-

Millorar els accessos a la platja, ampliant i dignificant els passos existents i
construint-ne de nous, com a primer pas per obrir la ciutat al mar.

-

Promoure el sòl no urbanitzable amb criteris de productivitat que n’assegurin la
protecció, la preservació i la qualitat paisatgística, fomentant les iniciatives de la
pagesia local, les activitats turístiques, lúdiques, d'educació, culturals i, en
general, qualsevol activitat econòmica compatible amb el sòl no urbanitzable.

-

Vetllar perquè el Pla Director d’Infraestructures de Catalunya suprimeixi
definitivament la traça de la línia orbital per les Cinc Sènies.

-

Vetllar per la remodelació integral de l’estació de Rodalies de Catalunya,
impulsant la construcció d’un baixador pel costat del mar.

-

Millorar els accessos del sector Nord de Mataró i del barri de Cerdanyola.

-

Lluitar pel retorn de la C-32 al Maresme com a via lliure de peatge i vetllarem
per evitar el desdoblament de la C-32 amb calçades laterals que malmeten el
nostre territori.

-

Reconvertir l'antiga N-II com a avinguda de la ciutat, potenciant la zona de
passeig per aquest front marítim

-

Implantar una gran estació d’autobusos perfectament connectada amb la futura
línia orbital, que ha de contemplar el soterrament de la via i vetllarem perquè la
ciutat tingui connexió directa amb l’aeroport.

-

Enderrocar l’edifici aïllat situat a la cruïlla entre la Ronda O’Donell i el carrer
Pompeu Fabra per urbanitzar l’espai.

-

Executar les obres d’urbanització dels carrers inclosos dins del Pla de
Dinamització Comercial.

-

Negociar la implantació d’un tren directe de Mataró a l’Aeroport de Barcelona.

-

Actualitzar el Pla Local de l’Habitatge.
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-

Continuar negociant amb les entitats financeres la cessió d’habitatges a la
ciutat.

-

La política d’habitatge de l’Ajuntament estarà orientada a les necessitats
socials. L’habitatge públic serà habitatge social.

4.5.2. Medi Ambient i sostenibilitat
El territori és un dels actius més potents que té Mataró i cal posar la planificació i
l’acció de govern al servei d’aquest actiu. Volem dissenyar i construir una ciutat que
sigui competitiva, que sigui sostenible i que garanteixi la cohesió social. Aquest és el
nostre triple objectiu.
El patrimoni natural de Mataró, i la manera com aquest és gestionat, són també part
indissociable de la identitat de la ciutat. Són una carta de presentació cap a l’exterior, i
una font d’oportunitats en l’àmbit econòmic, territorial i social.
-

Substituir tots els punts de llum de la ciutat per implantar de manera integral la
tecnologia LED i millorar, així, l’eficiència i l’estalvi energètic.

-

Promoure la progressiva substitució dels vehicles municipals per vehicles
elèctrics o amb gas natural.

-

Incrementar les bonificacions fiscals als vehicles elèctrics.

-

Millorar energèticament els edificis i les instal·lacions de gestió pública.

-

Fomentar la prevenció i la reducció dels residus en origen, mitjançant acords
amb els productors, els comerciants i les indústries.

-

Augmentar el percentatge de reciclatge dels residus domèstics de Mataró.
Apostar decididament per reduir els residus per càpita.

-

Instal·lar una estació meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya a la
ciutat de Mataró.

-

Les bases dels concursos públics recolliran propostes de millores tècniques
disponibles, tindran en compte la minimització dels residus, la utilització de
materials reciclats i la compra verda. S’inclourà com a factor positiu dels
concursos disposar de certificacions de qualitat emeses per la Generalitat o
reconegudes internacionalment.

-

Impulsar una política fiscal verda que fomenti l’estalvi energètic i l’ús eficient
dels recursos, en línia amb les tendències dels països europeus.

4.5.3. Mobilitat
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-

Revisar del Pla de senyalització informativa tant a la zona urbana com a
l’agrícola i la forestal.

-

Redactar el Pla d’aparcaments de la ciutat i vetllarem perquè hi hagi
aparcaments a tots els barris.

-

Apostar per una visió de la mobilitat que promogui la reducció dels
desplaçaments en vehicle privat que introdueixi incentius econòmics i de
mobilitat per a la renovació del parc de vehicles, amb criteris de baixes
emissions a la ciutat i la diversificació energètica, potenciarem el transport
públic net i eficient i donarem prioritat a la mobilitat dinàmica: desplaçaments a
peu i amb bicicleta.

-

Promoure l’ús de la bicicleta i instal·lació d’aparcaments en tots els pàrquings
de la ciutat.

-

Augmentar l’oferta d’aparcament de motos.

-

Implantar un bus llançadora gratuït mitjançant el carnet universitari entre
l’estació de trens i el TecnoCampus – i a la inversa- a les hores puntes per
afavorir que més estudiants de fora la ciutat vinguin a estudiar al
TecnoCampus.

-

Avançar en la revisió del Pla de mobilitat urbana: amb especial atenció als
efectes generats per la implantació de El Corte Inglés.

4.5.4. Obres municipals i Via Pública
-

Construir la tercera biblioteca pública de la ciutat.

-

Executar les obres de cobriment de les pistes poliesportives del Casal de
Joves, Pavelló Eusebi Millan i Cirera.

-

Construir, conjuntament amb la Generalitat, un Centre Integral de Formació
Professional al sector del Rengle, vinculat al Tecnocampus i a la realitat de les
empreses.

-

Executar les obres dels equipaments del triangle Molins, de conformitat amb els
veïns i veïnes, per donar desposta a les necessitats del barri.

-

Reobrir l’edifici del Cafè Nou com a nou equipament per a la ciutat, tancant
definitivament aquest litigi històric.

-

Reconvertir l’espai que ocupa el Velòdrom al Parc Central en un equipament
cultural.
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-

Impulsar la redacció del projecte del nou Teatre Monumental i estudiarem la
viabilitat de la seva construcció i posada en funcionament.

-

Promoure accions per assegurar el manteniment del patrimoni municipal.

-

Completar la transformació urbanística del Camí Ral perquè esdevingui un eix
cívic i comercial.

-

Promoure la reurbanització dels trams pendents de l'avinguda Maresme.

-

Iniciar els estudis per a la construcció d’una nova piscina municipal.

-

Redactar el projecte del nou centre cívic del carrer Muntanya.

-

Projectar un parc als entorns de l’ermita de Sant Simó.

-

Promoure el desenvolupament de la xarxa de telecomunicacions fent esment
especial al servei als espais productius.

4.5.5. Seguretat ciutadana
Les polítiques de seguretat solament tenen sentit pel fet que preserven i garanteixen
la llibertat i la integritat de les persones i els béns; per tant aquest és el seu valor
màxim.
Per això, a Mataró, la Seguretat Ciutadana s’ha de dirigir a garantir la convivència
ciutadana com a expressió del nostre model de cohesió social i que constitueixi un
instrument al servei de la llibertat dels mataronins i mataronines.
-

Tolerància zero amb la delinqüència i l’incivisme. Posarem més mesures de
control per lluitar contra la delinqüència.

-

Promourem els serveis conjunts entre la Policia Local i el cos dels Mossos
d'Esquadra i altres cossos de seguretat.

-

Promourem la figura d'agents cívics com a element que, convivint amb els
veïns, vetllarà per al compliment de les normes de civisme i convivència
col·lectiva respectuosa.

-

Perseguirem els responsables de deposicions canines a la via pública.

-

Vetllarem pel compliment dels horaris comercials i dels horaris d’obertura dels
locals nocturns i de la normativa de sorolls i seguretat privada.

-

Potenciarem les entitats de voluntaris de Protecció Civil.

5. ELS 50 COMPROMISOS AMB ELS MATARONINS I MATARONINES
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1. PEL TERRITORI I PER LA SOSTENIBILITAT
Anem per feina per disposar d’unes infraestructures, un espai públic i uns
equipaments de qualitat i al servei de les persones

1. MATARÓ BLAU/VERD
Construirem l’anella verda de Mataró. Un circuit per a vianants i bicicletes que
unirà el mar i la muntanya aprofitant la riquesa natural de la ciutat.
2. MATARÓ DE CARA
Millorarem els accessos a la platja, ampliant i dignificant els passos existents i
construint-ne de nous, com a primer pas per obrir la ciutat al mar.
3. MATARÓ TREN
Vetllarem per la remodelació integral de l’estació de Rodalies de Catalunya,
impulsant la construcció d’un baixador pel costat del mar.
4. MATARÓ LLEGEIX
Construirem la tercera biblioteca pública de la ciutat.
5. MATARÓ, ENTRA-HI
Millorarem els accessos del sector Nord de Mataró i del barri de Cerdanyola.
6. MATARÓ LLIURE DE PEATGES
Lluitarem pel retorn de la C-32 al Maresme com a via lliure de peatge i vetllarem
per evitar el desdoblament de la C-32 amb calçades laterals que malmeten el
nostre territori.
7. MATARÓ PASSEIG
Reconvertirem l'antiga N-II com a avinguda de la ciutat, potenciant la zona de
passeig per aquest front marítim
8. MATARÓ CONNECTA
Implantarem una gran estació d’autobusos perfectament connectada amb la futura
línia orbital, que ha de contemplar el soterrament de la via i vetllarem perquè la
ciutat tingui connexió directa amb l’aeroport.
9. MATARÓ MOBILITAT
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Avançarem en la revisió del Pla de mobilitat urbana: amb especial atenció als
efectes generats per la implantació de El Corte Inglés.
10. MATARÓ SOSTENIBLE
Substituirem tots els punts de llum de la ciutat per implantar de manera integral la
tecnologia LED i millorar, així, l’eficiència i l’estalvi energètic.
11. MATARÓ SEGURA
Tolerància zero amb la delinqüència i l’incivisme. Posarem més mesures de control
per lluitar contra la delinqüència.

12. MATARÓ ESPORT
Executarem les obres de cobriment de les pistes poliesportives del Casal de Joves,
Pavelló Eusebi Millan i Cirera.

13. MATARÓ F.P.
Construirem, conjuntament amb la Generalitat, un Centre Integral de Formació
Professional al sector del Rengle, vinculat al TecnoCampus i a la realitat de les
empreses.
14. MATARÓ EIX MOLINS
Executarem les obres dels equipaments del triangle Molins, de conformitat amb els
veïns i veïnes, per donar resposta a les necessitats del barri.
15. MATARÓ MEMÒRIA
Reobrirem l’edifici del Cafè Nou com a nou equipament per a la ciutat, tancant
definitivament aquest litigi històric.
16. MATARÓ EL CORTE INGLÉS
Seguirem treballant perquè l’arribada de El Corte Inglés sigui una realitat que
dinamitzi tot el sector Ronda Barceló-Biada.
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2. PER LA CIUTAT DEL BENESTAR, AL COSTAT DELS MÉS VULNERABLES
Anem per feina per estar al costat de les persones.
17. MATARÓ HUMANA
Treballarem perquè Mataró sigui una ciutat lliure de desnonaments.
18. MATARÓ JUSTA
Continuarem negociant amb les entitats financeres perquè els habitatges buits de
la ciutat es posin a disposició de les famílies amb més necessitats, mitjançant
lloguers socials.
19. MATARÓ SENSE BARRERES
Compromís per considerar la inclusió de la discapacitat com vector transversal
d'atenció preferencial en totes les línies d'acció política de l’Ajuntament. Aprovarem
un Pla d'inclusió de les persones amb discapacitat.
20. MATARÓ DONA
Integrarem el CIRD més el SIE per tal d’oferir un servei integral i de continuïtat a
les persones víctimes de violència de gènere i a les seves famílies, i millorarem la
comunicació amb les associacions i col·lectius de dones.
21. MATARÓ AJUDA
Continuarem fomentant la igualtat d'accés de tota la població als ajuts socials i la
canalització justa i adequada d'aquests recursos.
22. MATARÓ LLIURE DE POBRESA
Treballarem per impulsar polítiques transversals que tinguin el benestar i
l’eliminació de la pobresa com a objectiu.
23. MATARÓ JUGA
Ple suport municipal a l'esport enfortint la iniciativa social de la xarxa de clubs i
entitats i continuar fomentant-lo com a element de salut, cohesió social i d'educació
en valors.
24. MATARÓ VOLUNTÀRIA
Facilitarem les reformes bàsiques als domicilis de gent gran vulnerable per garantir
les adequades condicions de vida i fomentarem la creació d’una xarxa de
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voluntaris per l’acompanyament tant a domicili com per a fer gestions de la gent
gran.
25. MATARÓ INTERGENERACIONAL
Potenciarem l'activitat cultural de les persones grans i la conservació del patrimoni
que representa la "memòria històrica" promovent la transmissió intergeneracional
de valors i vivències.

3. PER LA CULTURA I PER LA DEFENSA DEL PATRIMONI DE LA CIUTAT
La cultura cohesiona, dinamitza i ens projecta.
26. MATARÓ LLEURE
Reconvertirem l’espai que ocupa el Velòdrom al Parc Central en un equipament
cultural.
27. MATARÓ HERITAGE
Potenciarem una indústria cultural de la ciutat i convertirem l’activitat i el patrimoni
cultural com un element important de la promoció de la ciutat.
28. MATARÓ MUSEU
Continuarem potenciant el fons d'art del Museu de Mataró , la difusió del Museu
d'Art Contemporani Col·lecció Bassat, i consolidarem i ampliarem el Museu del
Gènere de Punt de Can Marfà, i donarem un impuls al fons històric i patrimonial de
la Ciutat.
29. MATARÓ ORÍGENS
Redactarem un pla integral de salvaguarda del patrimoni arqueològic i històric de la
ciutat i consolidarem les rutes històriques del Municipi Iluro, Mataró del Barroc,
Josep Puig i Cadafalch i el seu temps.
30. MATARÓ TEATRE AUDITORI
Impulsarem la redacció del projecte del nou Teatre Monumental i estudiarem la
viabilitat de la seva construcció i posada en funcionament.
31. MATARÓ CREA
Finalitzarem la redacció del llibre blanc de la Cultura.
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32. MATARÓ ENSENYA
Elaborarem i difondrem materials que possibilitin el lligam entre l’escola i el
patrimoni cultural de la ciutat i crearem una cartera d’iniciatives pedagògiques.
33. MATARÓ IDENTITAT
Utilitzarem elements històrics repartits pel nostre terme municipal per convertir-los
en referents dels nostres barris (Torre Llauder, Sant Simó, Torre de Can Palauet al
Sorrall, ...).
34. MATARÓ CIUTAT ROMANA
La Vil·la Romana de Torre Llauder es consolidarà com a punt de referència per
activitats turístiques i culturals i durem a terme les obres per garantir la seva
accessibilitat.
35. MATARÓ KM 0 GAUDÍ
Continuarem potenciant la Nau Gaudí com a motor cultural nacional i l’inici de
l’obra gaudiniana.
36. MATARÓ POPULAR
Construirem la Casa de la Cultura Popular.

4. PER LA TRANSPARÈNCIA I EL BON GOVERN
Anem per feina, escoltem, opinem, critiquem, participem plegats per construir una
administració més eficient, més oberta i més transparent.
37. MATARÓ VIABLE
Seguirem renegociant amb les entitats bancàries el deute de les entitats del grup
Ajuntament, per assegurar la viabilitat financera a llarg termini.
38. MATARÓ RESPONSABLE
Continuarem gestionant els recursos públics amb un control absolut de la despesa
per poder destinar més recursos a millorar i augmentar la qualitat dels serveis.
39. MATARÓ TRANSPARENT
Transparència oberta. Crearem el servei “què vol saber”, amb respostes
immediates a les peticions d’informació.
40. MATARÓ CONSULTA

Anem per feina

- 64 -

Sí a Mataró

Realitzarem consultes populars per aquells temes d’especial transcendència per a
la ciutat.
41. MATARÓ PARTICIPA
Fomentarem la participació d’entitats i ciutadans en la confecció del pressupost de
l’Ajuntament per decidir conjuntament el destí dels recursos públics.
42. MATARÓ VALORS
Aprovarem un codi ètic per tots els càrrecs públics de Mataró i personal directiu.

5. PER LA FORMACIÓ, PER LLUITAR CONTRA L’ATUR I PEL
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
Anem per feina perquè Mataró sigui capital de la innovació, de la formació, del
desenvolupament i de la recuperació econòmica
43. MATARÓ TECNOCAMPUS
Liderarem un gran projecte formatiu universitari i de recerca, al voltant del
TecnoCampus i dels instituts de Formació Professional, lligat a l’empresa i la
millora de la productivitat, que ens situï en el lloc capdavanter dels països del sud
d’Europa.
44. MATARÓ INTERNACIONAL
Continuarem la política d’agermanaments comercials com el de Fort Lauderdale
(Florida), cercant sinergies amb ciutats asiàtiques i potenciant la marca de Mataró
en tots els sectors: turístic, tèxtil, industrial, agrícola, comercial, d’innovació, ...)
45. MATARÓ FÒRUM
Potenciarem l’eix comercial de Mataró – Centre fent una reforma integral de la via
pública i establint bonificacions econòmiques i impuls al petit comerç. El Centre
històric de Mataró ha d’esdevenir un centre comercial a cel obert, amb un gran
atractiu turístic, com a ruta cultural, comercial i gastronòmica de primer ordre.
46. MATARÓ CLÚSTER
Constituirem un consorci entre el TecnoCampus, CETEMMSA, TicSalut i Consorci
Sanitari Maresme per captar recursos europeus i potenciar Mataró com a capital
del tèxtil i salut de Catalunya.
47. MATARÓ ATRACTIVA
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Continuarem organitzant activitats d’alt nivell, per atraure visitants i augmentar la
projecció nacional i internacional de Mataró, com la Festa al Cel, la Volta a
Catalunya, etc.
48. MATARÓ TREBALL
Més formació i més plans d’ocupació per garantir l’ocupació.
49. MATARÓ MAR
Farem de Mataró una ciutat marítima que converteixi en signe d’identitat aquest fet
i que aprofiti les oportunitats d’innovació, formació, creació d’ocupació,
sostenibilitat, turisme i imatge externa que li ofereix el front litoral.
50. MATARÓ CAPITAL
Aconseguirem que Mataró exerceixi amb generositat, però a la vegada amb
ambició i decisió, el paper de lideratge del Maresme i es converteixi en capital de la
Porta Nord de la Gran Barcelona.
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