compromisos
amb la gent
de Mataró

Pel territori i 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.
2 MATARÓ DE CARA - Millorarem els accessos a la platja, ampliant i
dignificant els passos existents i construint-ne de nous.
3 MATARÓ TREN - Vetllarem per la remodelació integral de l’estació de
Rodalies, 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 en avinguda de la ciutat,
potenciant la zona de passeig per aquest front marítim
8 MATARÓ CONNECTA - Implantarem una gran estació d’autobusos
connectada amb la futura línia orbital, i vetllarem perquè la ciutat tingui
connexió directa amb l’aeroport.

9 MATARÓ MOBILITAT - 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 tecnologia LED i millorar l’eficiència i l’estalvi energètic.
11 MATARÓ SEGURA - Tolerància zero amb la delinqüència i l’incivisme.
Posarem més mesures de control per lluitar-hi en contra.
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 la ciutat.

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.

Per la transparència
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 - 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.
21 MATARÓ AJUDA - Continuarem fomentant la igualtat d'accés de la població als ajuts socials i la canalització justa i adequada d'aquests recursos.
22 MATARÓ LLIURE DE POBRESA - Impulsarem 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 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 de la "memòria històrica" promovent
la transmissió intergeneracional de valors i vivències.

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 la indústria cultural local 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 i la difusió del Museu d'Art Contemporani Col·lecció Bassat;
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 ORIGENS - 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 MATARO 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.
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.
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.

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 - 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 a tots els càrrecs
públics de Mataró i personal directiu.

Per la formació, per lluitar contra

A Mataró, Quim Fernàndez

l’atur i pel desenvolupament
econòmic

Amb el suport de

Anem per feina perqué Mataró sigui capital de la innovació, de la
formació, del desenvolupament i de la recuperació econòmica
43 MATARÓ TECNOCAMPUS - Liderarem un gran projecte formatiu univer-

sitari 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.
45 MATARÓ FORUM - Potenciarem l’eix comercial de Mataró – Centre
fent una reforma integral de la via pública i establint bonificacions
econòmiques i impuls al petit comerç.
46 MATARÓ CLUSTER - 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 la salut de Catalunya.
47 MATARÓ ATRACTIVA - Continuarem organitzant activitats d’alt nivell,
per atraure visitants i augmentar la projecció nacional i internacional de
Mataró, com la Festa al Cel o la Volta a Catalunya.
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
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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50

realitats
2011 - 2015

S’ha presentat la proposta
de millora dels accessos des de
l’autopista a la zona del Sorrall
Hem fet de Mataró la ciutat
dels Valors amb un
projecte col·lectiu

Hem defensat els afectats
per l’estafa de les
Preferents
S’ha inaugurat el
Casal de Gent Gran
Oriol Batista

Hem fet una campanya per
detectar pisos buits de les
entitats financeres i els
hem posat a la borsa
de lloguer social

Hem reurbanitzat
el carrer Sant Joan Bosco
com a espai per a vianants

Hem contribuït a la reducció
de l’atur a la ciutat impulsant la
creació de 1000 nous llocs
de treball

Hem implementat
un carril bici al Passeig
Ramon Berenguer

Hem potenciat el servei
de la Policia de Barri
per millorar la seguretat

Hem constituït el Consell
d’Infants per implicar
més els joves

Hem aprovat el Pla
d’actuació municipal pel mercat
del Pla d’en Boet per actuació
en cas d’emergència

Hem modificat els usos
de la Masia de Can Boet per
ubicar-hi el Centre de Patrimoni
Arqueològic i Natural del
Museu de Mataró

El Tecnocampus ha passat de
1200 a 3000 alumnes i de
56 a 120 empreses, assolint
la plena ocupació empresarial

Hem treballat el projecte de
cobriment de la pista annexa
al Poliesportiu municipal
Eusebi Millan

Hem urbanitzat el
carrer de Cuba i la plaça
de les Tereses

Hem creat un Punt
de Trobada de parelles
amb conflictes

Hem convertit la Torre
Llauder i Can Boet en un campus
d’Arqueologia que se suma a
l’oferta universitària del
Tecnocampus

Hem treballat per implantar
un Centre Integral de
Formació Professional

Hem dut a terme obres d’asfaltat
de la via pública i de millora
de la jardineria i el mobiliari
urbà

Hem incrementat la despesa
en Benestar Social
en un 17%, fins a 8,2 M€
el 2014

S’han dut a terme actuacions
de millora de la convivència
a l’espai públic i a les
comunitats de veïns

Hem reduït el termini
de pagament
als proveïdors

Hem integrat els Organismes
Autònoms de l’Ajuntament
per guanyar en eficiència

Hem millorat la neteja dels
carrers i la recollida de
voluminosos i hem instal·lat
nous contenidors

Hem inaugurat
l’edifici de l’escola
Marta Mata

Hem consolidat
la Mostra d’Entitats
de Cerdanyola

Hem impulsat polítiques
per evitar els
desnonaments

Hem traslladat el Centre
Municipal d’Acollida a un
equipament en condicions
a Can Soleret

Hem garantit la viabilitat
i la continuïtat de
l’Escola Municipal de Música

Hem recuperat l’Espai Gatassa
com a nou equipament cívic
pel barri

Hem potenciat el Clos
Arqueològic de Torre Llauder
aprofitant el 50è aniversari
de la seva descoberta

Hem reduït en 50M€
el deute de l’Ajuntament,
passant de 303 a
245 M€

S’han fet obres per
reparar els fonaments del
pont de la Riera de Sant Simó

Hem executat el pla
Fem Feina de millora del
manteniment dels barris recollint
les aportacions del veïnat

Hem implantat la
Zona Única escolar

Hem realitzat accions per
lluitar contra la pobresa
enegètica (aigua i llum)
Hem vetllat per mantenir
els serveis d’atenció primària
al CAP de Rocafonda

Hem obert l’escola
d’Adults de Can Noé

Amb el nou Espai Social
Siete Partidas hem ampliat
els equipaments cívics
del barri

Hem posat en valor
actius culturals com
l’edifici de la Presó

Hem organitzat nous
festivals d’Orgue
i de Jazz

Hem resolt la situació de
l’escola Angeleta Ferrer
buscant-li nova ubicació

Hem recuperat el
recinte de l’antic
Escorxador

Hem creat nous llocs de
treball amb el programa
Fem Feina

Hem posat en valor
actius culturals com
la Nau Gaudí

Hem creat nous canals
de comunicació via
Whatsapp i Telegram

S’ha reurbanitzat
l’espai públic de la zona
de les Santes-Escorxador

Hem dut a terme el
programa
Voluntariat x Mataró

Hem inaugurat
el Museu del
Gènere de Punt de
Can Marfà

Hem organitzat la Festa al Cel,
un esdeveniment de talla
mundial que fa de Mataró
capital

Hem inaugurat la
Biblioteca Pública
Antoni Comas

Amb el suport de

