
L’AJUNTAMENT I LA CUP SIGNEN UN CONVENI PER RECONSTRUIR LA NAU
A LA VORERA DEL DAVANT COM A EQUIPAMENT PÚBLIC ABANS DEL JULIOL DE 2015

Sentència - La sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya ho deixa molt clar: Can Fàbregas 
no es podia trossejar, ni desmuntar ni desplaçar o tras-
lladar.  Arriba tard però dóna tota la raó a la Pla-
taforma Salvem Can Fàbregas i a la CUP. Tal com 
regula la normativa del Pla Especial de Patrimoni: 
“els immobles o elements catalogats individualment 
no podran ser enderrocats o desmuntats”.

Fets consumats - Malauradament, el govern tri-
partit (PSC-ICV-ERC) havia tirat pel dret i ara tenim 
el descampat de sorra més car de la història de Mata-
ró. S’han gastat més de 30 milions d’euros per 
aconseguir els terrenys, Can Fàbregas està trossejat 
en un terreny agrícola i s’han destruït els elements 
del subsòl (galeries i carbonera).

L’Ajuntament a punt de fallida - La tossuderia 
i irresponsabilitat del govern tripartit ha dut la 
ciutat a la vora de la fallida econòmica. Si s’executés 
la sentència l’Ajuntament hauria de retornar a El Cor-
te Inglés 24 milions d’euros (que ja s’ha gastat) i li 
hauria de pagar danys i perjudicis milionaris. Can Fà-
bregas probablement no es tornaria a reconstruir mai.

Solució pactada - Per responsabilitat de ciutat, 
la CUP ha arribat a un acord amb l’Ajuntament pel 
qual es reconstruirà Can Fàbregas a la vorera del da-
vant com a equipament públic (inicialment havia de 
ser una hamburgueseria) abans del juliol de 2015. No 
costarà diners públics perquè les obres de reconsturc-
ció les pagarà el centre comercial.

continua a la pàgina 

La CUP signa un acord amb el govern per evitar que l’Ajuntament 
faci fallida econòmica, i per garantir la reconstrucció de Can Fàbre-
gas com a equipament públic que no costa diners a la ciutat. Un tracte de favor

del PSC costa 
533.800€ a la ciutat
Escandalós contracte amb 
Eurest pel bar-restaruant del 
Tecnocampus.
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Retornar a Corte In-
glés (ECI) 24M€ que 
l’Ajuntament ja s’ha gastat

Pagar danys i perjudicis 
perquè ja s’havia 
concedit llicència 
d’activitats

Quedar-se amb un solar 
buit que ha costat més 
de 30M€

No tenir diners ni 
garanties per reconstruir 
la nau

No cal indemnitzar
El Corte Inglés

El Corte Inglés paga la 
reconstrucció (2,8M€)

La ciutat guanya un 
equipament públic

Es garanteix la 
reconstrucció el 2015 
segons calendari aprovat

Rehabilitar Can 
Fàbregas al seu lloc

El Corte Inglés s’hauria 
pogut construir a 
qualsevol altre lloc

La ciutat s’hauria 
estalviat milions d’€
i molt de temps

Can Fàbregas i el 
centre comercial ja 
podrien estar oberts

Rehabilitació  .........  (aprox) 0,9M€ Retorn terrenys ECI  .......  -24M€

Danys i perjudicis ECI  ........ -?M€

Rehabilitació  ........(aprox) -2,8M€

Reconstrucció  ............  +2,8M€

4

Mataró es declara 
municipi lliure de 
“fracking”
El Ple aprova la moció de la 
CUP contra la fractura hidràulica 
horitzontal.

7

L’estafa de les 
preferents de
Caixa Laietana
L’Ajuntament aprova no pagar 
crèdits a Caixa Laietana però el 
govern ho icompleix.

Entrevista al
col·lectiu de persones 
sordes de Mataró
Josep Maria Milla conversa amb 
Manuel Barrera i Daniel Buñuelo.
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CRONOLOGIA

2009-2011 
El govern tira pel dret:
esquartera la nau i deixa els 
trossos en un terreny agrícola 
als afores de la ciutat.

ABRIL 2007
Naves Biada SA (empresa dels 
oncles del regidor d’Urba-
nisme) ven l’edifici de Can 
Fàbregas per 16,48 milions 
d’euros més IVA.

2007-2008
La CUP i Salvem Can Fàbregas 
demanen diàleg al tripartit.
La resposta del govern:
“qui tingui alguna cosa a dir 
que vagi als jutjats”.

MAIG 2012 
Fets consumats: la nau ja no 
hi és i l’Ajuntament s’ha gastat 
més de 30M€ per aconseguir 
uns terrenys que ha venut per 
24M€. 

MARÇ 2007
L’Ajuntament fa un concurs i 
l’adjudica a El Corte Inglés. 
La intenció inicial és enderro-
car Can Fàbregas.

1999
El Pla Especial del Patrimoni  
no permet el desplaçament 
de béns protegits amb nivell A 
com Can Fàbregas.

DESEMBRE 2012
La sentència del Tribunal 
Superior de Justícia dóna la 
raó a la Salvem Can Fàbregas 
i a la CUP: la nau no es podia 
desmuntar.

MARÇ 2013 
Solució pactada per 
evitar la fallida econòmica de 
l’Ajuntament. La ciutat guanya 
un equipament públic i la 
reconstrucció la paga el centre 
comercial.
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Tot un procés
Som unes quantes persones de diferents en-
torns actius i moviments socials les que en-
guany ens hem sentit interpel·lades en aquest 
procés d’obertura que ha encetat la CUP en la 
seva aposta d’entrar al Parlament. Aquest fet 
és significatiu en el camí de confluir en espais 
polítics comuns, inclusius i en la construcció 
d’un jo col·lectiu. 

El procés d’obertura a través d’Assemblees Ober-
tes arreu del territori, com va succeir el passat 
setembre va tenir una resposta molt positiva, es 
van crear Grups de Suport i nous nuclis locals 

de la CUP han anat 
apareixent. És in-
qüestionable doncs 
que existeix una 
necessitat comuna 
d’organitzar-se polí-

ticament amb una òptica rupturista des de la 
base, amb un peu al carrer i un altre a les insti-
tucions, i de fer-ho de manera àmplia. 

Per donar forma a la nova etapa, la CUP va 
celebrar el passat març una assemblea naci-
onal extraordinària. Aquesta cita ha servit per 
assentar unes bases organitzatives per encarar 
el nou repte parlamentari garantint els prin-
cipis d’horitzontalitat, participació, democrà-
cia i transparència. L’ANE també ha servit per 
encarar un altre repte d’igual importància: la 
permeabilitat de l’organització des de la base, 
a través de les Assemblees Obertes, Grups de 
Treball i les Trobades de la Unitat Popular.  Ben 
mirat són dos reptes en un de sol: recuperar 
l’exercici i pràctica democràtica en les seves 
tres formes bàsiques: la directa, la deliberativa 
(o participativa) i la representativa. 

El resultat final de l’ANE té veus més crítiques, 
i veus més receptives en quan a la vinculació 
dels moviments socials en la CUP i la participa-
ció dels diferents agents polítics. Personalment 

valoro que el Grup 
d’Acció Parlamentà-
ria esdevé un òrgan 
que funcionarà de manera “propositiva i 
per consens”, amb un format a nivell repre-
sentatiu obert, però garantint que no es con-
verteixi en un òrgan paral·lel i desvinculat de 
les bases. La creació de les Assemblees Obertes 
com “aquella forma de participació directa, 
tant de la militància com dels agents en lluita 
en el territori”. Encara que no s’han definit 
amb caràcter vinculant, no deixo de valorar la 
gran eina que suposen com a espai deliberatiu. 
Si ens manquen coses a nivell polític avui dia 
es precisament això: deliberació! debat! Per 
a la construcció del pensament crític propi... 
Aquest exercici és tan bàsic com necessari en 
les nostres pràctiques polítiques quotidianes. 
Només compartint aquesta dimensió dialògica 
lliure de la lluita de poders podrem desenvo-
lupar un intercanvi i un compartir ric, sa i no 
condicionat. És per això que tan aquestes com 
d’altres propostes que vagin sorgint arreu amb 
aquest caràcter inclusiu i obert són de gran va-
lor per l’oportunitat de treballar cos a cos amb 
els diferents agents i subjectes polítics. 

Aquest és un procés que just comença ha aga-
far forma i que necessitarà de l’esforç de totes 
per fer d’aquestes candidatures un espai polí-
tic transformador, radicalment democràtic i 
mobilitzador. Amb capacitat d’articular un 
projecte propi i alhora aglutinar lluites trans-
versals. Per què tot això succeeixi és vital la 
participació activa  de persones afins a la CUP 

a diferents nivells d’implicació i coordinació; 
alhora que la CUP sàpiga explicar bé el seu 
projecte, que sàpiga obrir-se al seu entorn més 
immediat i treballar creant sinergies.

             LA CUP AL PARLAMENT
Laia Alonso

activista de moviments socials

És vital la participació de 
persones afins a la CUP

Hi ha una necessitat 
d’organitzar-se amb 
una òptica rupturista

ESPECIAL CAN FÀBREGAS



PREGUNTES I RESPOSTES

ESPECIAL CAN FÀBREGAS

Març 2013 Al conveni signat l’Ajuntament 
es compromet a reconstruir Can Fàbre-
gas a la vorera del davant com a equipa-
ment públic abans del juliol de 2015. Les 
obres (2,8M€) les ha de pagar el centre 
comercial, com a càrrega dels terrenys de 
l’illa Fàbregas i de Caralt. 
La CUP, per la seva banda, deixa en 
suspens els litigis que té interposats als 
tribunals i els retirarà definitivament quan 
l’Ajuntament hagi complert el seu com-
promís i la nau estigui en funcionament.
L’alternativa era la fallida econòmica per 
la irresponsabilitat del govern anterior. 
Advertim que serem estrictes vetllant que 
estigui enllestida el 2015 i que no suposi 
una despesa econòmica per a Mataró.

El Ple ha aprovat que Can Fàbregas serà 
la Casa de la Cultura Popular, però la 
CUP volem que sigui un edifici viu que 
també aculli altres usos compatibles, 
com per exemple la seu central de l’Esco-
la Municipal de Música. Ara reclamem un 
procés participatiu per definir els usos 
de la nau.

LA RECONSTRUCCIÓ VA A CÀRREC DEL CENTRE COMERCIAL

Can Fàbregas serà un
nou equipament públic

SENTÈNCIA TSJC

“no era posible el desmontaje 
(…) para su localización en otro 
lugar, sin que esta determinación se 
pueda atender a otros intereses que 
puedan confluir en la zona [El Corte 
Inglés] ya que en la ponderación de 
todos ellos debe prevalecer el 
interés publico en la conservación 
y mantenimiento de bienes 
protegidos por el Catálogo”

CALENDARI 
RECONSTRUCCIÓ

maig 2013
Redacció de Pla d’Usos

juny 2014
Inici obres reconstrucció

juliol 2015 (Les Santes)
Inauguració equipament
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Qui hi ha guanyat i qui hi ha perdut?

MILIONS € MILIONS €

DESPESES

Compra de terrenys
+

“Expropiacions”

MÉS DE
MÉS DE

Venda de terrenys
a El Corte Inglés

Diferència entre
 preu de compra i 

preu de venda
dels terrenys

INGRESSOS
AJUNTAMENT

PÈRDUES BENEFICIS
PRIVATS

MILIONS €

Venda edifici
Can Fàbregas

MILIONS €

       A les despeses i a les pèrdues de l’Ajuntament cal sumar-hi:
Advocats litigis (38.000€), Advocats privats de Barón-Bassas (31.000€), Milers d’hores de feina de tècnics Ajuntament (???€), Regal del 
subsòl del pàrquing públic a El Corte Inglés, Desmuntatge de Can Fàbregas (1,2 Milions € pagats en la reparcel·lació) 

      Els accionistes majoritaris de NAVES BIADA SA són els oncles 
de l’antic regidor d’Urbanisme. Van vendre la seva finca per 
16.498.000€ més IVA (al preu de 3.499 €/m2). En canvi PUMSA, va 
comprar una altra finca aportada per l’Ajuntament en el sector 
per 7.060.000 € més IVA (al preu de 1.713 €/m2).

-6-30 +24 +16

Per què el tripartit va 
vulnerar la llei?
L’article 28 del Pla Especial del 
Patrimoni diu textualment “els 
immobles o elements catalogats 
individualment no podran ser en-
derrocats o desmuntats totalment 
o parcialment (…)”.

Per què El Corte Inglés té la 
paella pel mànec?
Té un contracte de favor (signat 
amb el PSC) on l’Ajuntament li ha 
de retornar els 24 milions dels ter-
renys si no pot treure Can Fàbre-
gas. A més, té llicència d’activitats 
i drets adquirits (signats amb CiU) 
i pot reclamar danys i perjudicis. 

Els diners de la reconstruc-
ció es podrien destinar a 
qualsevol altra cosa?
No. El contracte signat entre el 
govern i El Corte Inglés especifica 
que els diners només poden servir 
per pagar la reconstrucció.

Per què al Ple la CUP ha votat 
contra la “declaració d’inte-
rès social” de El Corte Inglés?
Aquesta “declaració” no era ne-
cessària per desencallar l’afer de 
Can Fàbregas. Som contraris a les 
grans superficies comercials i de-
fensem els interessos del comerç 
de proximitat.

Es reconstruirà a la vorera del davant



Octubre 2012 El Ple municipal ha aprovat 
per unanimitat la proposta presentada 
per la CUP i Som lo que sembrem per 
retirar de manera preventiva i immediata 
l’herbicida Glifosat que actualment s’apli-
ca en parcs i jardins de la ciutat.
Josep Ros en nom de Som lo que sem-
brem ha intervingut al ple per explicar que 
hi ha evidències provades científicament 
d’alteracions greus de la salut en la po-
blació exposada a l’herbicida Glifosat, així 
com d’alteracions dels ecosistemes i de 
contaminació ambiental d’aigua, sòl i aire.
El Glifosat és un herbicida utilitzat en la 
producció agrícola d’aliments i també en 
jardineria en espais urbans.
Xavier Safont-Tria ha exposat que s’ha 
treballat amb el govern i el servei tècnic 
municipal per tal de trobar alternatives i 
substituir aquesta pràctica per mitjans 
mecànics per desherbar o per qualsevol 
altra tècnica compatible amb la salut dels 
ciutadans i del medi ambient.
Els acords més importants que s’han 
aprovat són:
1.- L’Ajuntament de Mataró retirarà de 
manera preventiva i immediata el Glifosat 
que ara apliquen els serveis municipals 
com a herbicida en espais urbans fre-

qüentats per població sensible a la seva 
exposició, i substituirà aquesta pràctica 
per mitjans mecànics per desherbar o per 
qualsevol altra tècnica compatible amb la 
salut dels ciutadans i del medi ambient.
2.- L’Ajuntament substituirà l’aplicació 
del Glifosat en àrees no freqüentades 
per la població en el termini d’un any, ex-
perimentant en aquest temps les millors 
pràctiques alternatives respectuoses, 
sostenibles i sense risc.
4.- L’Ajuntament continuarà explorant al-
ternatives per minimitzar l’impacte sobre 
la salut de les persones i la contamina-
ció ambiental, i es proposa l’objectiu de 
substituir els plaguicides de síntesi que 
s’utilitzen actualment per tècniques de 
lluita biològica respectuoses amb el medi.

EL PLE APROVA UNA MOCIÓ PER SUBSTITUIR HERBICIDES TÒXICS COM EL GLIFOSAT

Mataró deixa d’utilitzar agrotòxics 
en parcs i jardins públics

ESTAFA PREFERENTS

Som lo que sembrem en roda de premsa
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Abril 2013 L’anterior govern municipal va 
externalitzar el servei del bar-restaurant 
del Tecnocampus el 2010 amb un plec de 
clàusules on deia que l’utillatge (maquinà-
ria, coberteria...) el pagava l’empresa que 
guanyés el concurs, però el PSC ho va 
modificar en un contracte a mida signat 
amb l’empresa Eurest dos dies abans de 
les eleccions de 2011. Ara l’Ajuntament 
n’ha d’assumir les conseqüències. D’en-
trada: 7.100€ cada mes fins l’any 2019 
(553.800€ en total).

Som davant d’una clara irresponsabilitat 
política i un favoritisme evident amb Eu-
rest. La CUP no comparteix l’informe del 
Secretari de l’Ajuntament on afirma que 
“no ha generat obligacions afegides” i 
que no hi ha cap responsabilitat. Hem 

demanat un informe extern d’un tercer 
(Col·legi d’Advocats, Administració Local 
de la Generalitat...) per contrastar l’infor-
me del Secretari i el govern de CiU s’ha 
compromès demanar-lo.

L’escàndol encara ha sortit més car a 
la ciutat perquè la ventilació (127.844€) 
i l’enllumenat (159.528€) les va pagar 
l’empresa pública Tecnocampus quan ho 
hauria d’haver pagat Eurest.

EL PSC VA SIGNAR EL CONTRACTE AMB EUREST DOS DIES ABANS DE LES ELECCIONS

Un favoritisme al bar Tecnocampus 
costa a la ciutat almenys 553.800€

ESCÀNDOL TECNOCAMPUS

El bar del Tecnocampus surt car a la ciutat
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Eliminien una línia de P3 a 
l’escola Joan Coromines 
Febrer 2013 El diputat de la CUP Quim Ar-
rufat ha preguntat a la consellera Irene 
Rigua pel tancament d’una línia de P3 a 
l’escola Joan Coromines. Montserrat 
Badia, secretària de l’Associació de Fa-
miliars d’Alumnes i el regidor Xavier Sa-
font-Tria han assistit al ple del Parlament.

Tancada a l’escola Joan Coromines 
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Preguntem per les obres de 
la nova escola Marta Mata 
Gener 2013 Inquietud a la comunitat edu-
cativa de l’escola Marta Mata davant la 
sensació que actualment les obres estan 
aturades o bé ha minvat el ritme. L’esco-
la hauria d’estar enllestida d’aquí a pocs 
mesos i la CUP ha fet una pregunta al Ple 
per saber si s’estan complint els terminis 
previstos.

Obres a l’escola Marta Mata
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L’Ajuntament es compromet 
amb l’escola Angeleta Ferrer 
Desembre 2012 El Ple ha aprovat la moció 
redactada per la comunitat educativa de 
l’escola pública Angeleta Ferrer. Hi ha 
hagut unanimitat per accelerar la cons-
turcció del nou edifici de l’única escola 
pública del centre. Però després han vin-
gut les picabaralles entre PSC i CiU. En 
temes de ciutat com aquest cal fer pinya 
i exigir solucions a la Generalitat.

ENSENYAMENT

Escola Angeleta Ferrer al Ple municipal
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L’hospital de Mataró i les 
estructures d’estat propi
Qualsevol país de progrés, democràtic i amb voluntat d’esdevenir integrador  
defensa els pilars de les seves estructures d’Estat amb l’educació i la sanitat.

La sanitat pública catalana era reconegut per la seva bona gestió, ara en perilla 
el mínim de qualitat exigible.

L’Hospital de Mataró es va inaugurar l’any 1999 amb importants mancances: 
eliminació de la tercera planta projectada inicialment (150 llits menys), dèficits 
en els acabats, manca de dotació pressupostària pel seu manteniment... L’Hos-
pital va accedir a crèdits bancaris que han 
generat un deute que s’ha convertit en 
una bola indigerible comptablement. A la 
pràctica, l’Hospital de Mataró ha arrosse-
gat unes mancances que els usuaris i tre-
balladors sanitaris han hagut de superar 
amb l’enginy i bones pràctiques. L’Hospital ha estat reconegut a l’exterior per 
la seva eficiència: capdavanters en la cirurgia sense ingrés (menys despesa), 
reducció de la despesa farmacèutica... però tot té un límit.

Les retallades dels últims anys estan posant en perill la sanitat pública que 
hauria de ser de qualitat i universal. L’any 2010 es retallà el 7% del pressupost 
Hospitalari de Mataró, el 2011 el 3%, el 2012 el 4,5% i tot just ara pretenen 
retallar un 10% més que suposaria la retallada d’un 24,5% del pressupost en 

només quatre anys. Si tenim en compte 
que la població no ha disminuït, és del 
tot inacceptable posar en risc un servei 
bàsic com la sanitat. L’Hospital ha fet un 
esforç històric per adaptar la seva gestió 
a un pressupost limitat, ja no es pot re-

tallar més, però com sempre, queden els sous i drets dels treballadors que l’ad-
ministració castiga sistemàticament. En només dos anys l’Hospital de Mataró 
ha perdut 100 treballadors sanitaris. Fins on pensen arribar?

Pel Conseller de salut, el Sr. Boi Ruiz, sembla que les retallades no tenen límit. 
Ens hauria de començar a aclarir si volen mantenir una estructura d’Estat com 
és la sanitat pública o directament volen 
degradar-la per privatitzar-la. A ningú se 
li escapa que el Conseller prové de l’àmbit 
sanitari privat, un sector que veu com una 
oportunitat de negoci el buit assistencial 
que està deixant la sanitat pública. També ens haurà d’aclarir per què d’una 
manera tèrbola, des del mateix Hospital de Mataró, es traslladen pacients a em-
preses sanitàries com CAPIO SANIDAD vinculada a la cúpula del PP (el marit de 
la Sr. Dolores de Cospedal Secretaria General del PP).

Catalunya està a la cua de l’Estat en despesa sanitària per habitant: menys de 
1000€/habitant/any, quan la mitjana són 1.300€ al conjunt de l’Estat i Euskadi 
en destaca amb 1.600€. És del tot urgent corregir aquests desequilibris així com 
el dèficit pressupostari.

Si l’Artur Mas i el govern de CiU volen iniciar un procés sobiranista amb es-
tructures d’Estat propi, no poden carregar-se, precisament, les bases socials que 
permeten al poble esdevenir sobirà i no súbdit. No volem la dependència de 
l’Estat espanyol i francès, però tampoc la dependència d’unes elits que es volen 
repartir, entre les seves famílies, el poder polític i econòmic del país.

OPINIÓ

Les noves retallades 
suposarien un 24,5% del 
pressupost en 4 anys

Volen degradar la sanitat 
pública per privatitzar-la?

L’Hospital de Mataró ha 
perdut 100 treballadors 
sanitaris en 2 anys

On són Emilio Botín, 
Rodrigo Rato,
De Dòria…?

Mai tan pocs 
havien robat tant 
a tants en 
tan poc temps

Xavier Safont-Tria
regidor de la CUP a l’Ajuntament de Mataró

Abril 2013 La recepta a la crisi estructural del sistema 
capitalista ja la coneixem: els treballadors paguem la 
crisi econòmica, els estalviadors paguem la crisi finan-

cera i la crisi política la paguem 
amb una democràcia de baixa 
qualitat.
Durant els últims cinc anys de 
crisi, les 35 empreses més ri-
ques de l’Estat espanyol s’han 

enriquit amb més de 250.000 milions d’euros. No s’ha 
jutjat ni a un sol responsable polític o financer relacionat 
amb l’estafa de les Preferents o el mercat especulatiu 
d’hipoteques. On són Emilio Botin, Rodrigo Rato, de 
Dòria... ? Queda palès que la justícia no és igual per a 
tothom. A l’Urdangarin li busquen feina a Qatar mentre 
que 150.000 famílies han estat desnonades als Països 
Catalans. D’aquí en surt el trist joc de paraules: mai tan 
pocs havien robat tant a tants en tan poc temps. 

Alguns afectats per les Preferents tenien vergonya de 
parlar i reconèixer que havien perdut la majoria dels es-
talvis aconseguits al llarg de la seva vida. Els polítics di-
rigents d’aquesta ciutat fins fa poc tenien por de parlar 
de les Preferents com a “estafa” 
financera. Cap gran mitjà de co-
municació en parlava. Tanmateix, 
ara i sense embuts, tothom parla 
de l’estafa de les Preferents rea-
litzada per Caixa Laietana (entre 
d’altres entitats). El canvi no és 
casual, la gran tasca de la Plata-
forma EstafaBanca ha aconseguit transformar les Prefe-
rents en un problema col·lectiu i una demanda de ciutat. 

La CUP ha col·laborat aportant iniciatives en defensa 
dels afectats per les Preferents. Hem impulsant la cre-
ació de la Comissió de seguiment entre l’Ajuntament, 
tècnics, advocades i la Plataforma EstafaBanca que 
ha reclamat, al Parlament i al Congrés espanyol, un ar-
bitratge just i universal per a tots els afectats.

Aconsellem que abans de signar cap arbitratge els 
afectats s’assessorin amb un advocat. Ja han estat es-
tafats dues vegades i no podem permetre que ho tornin 
a repetir.

EL 14% DE LA POBLACIÓ DE MATARÓ ESTÀ AFECTADA

Doblement estafats 
per Caixa Laietana

ESTAFA PREFERENTS
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La mobilització al carrer és fonamental
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ENTREVISTA
Josep Maria Milla conversa amb Daniel Buñuelo i  Manuel Barrera

secretari i president del Centre de Persones Sordes del Maresme a Mataró (CPSMM)

Què és una persona sorda?
– No totes les persones Sordes són iguals: ètnies, vivèn-
cies personals, tipus de sordesa, edat, sexe, orientació 
sexual, etc. configuren la pròpia identitat personal, 
però al mateix temps comparteixen un denominador 
comú: els aspectes visuals configuren, en major o me-
nor mesura, el seu contacte amb el medi, i troben bar-
reres de comunicació en la seva vida quotidiana.
Hi ha persones Sordes profundes i els qui tenen restes 
auditives funcionals; persones que són Sordes postlocu-
tives i prelocutives; persones amb audiòfons o implants 
coclears o sense ells; persones que han aprés la Llengua 
de Signes dins del context familiar i persones que l’han 
aprés en l’entorn escolar o en la seva associació; etc.

Quines barreres troba una persona sorda 
en la seva vida diària?
La nostra principal barrera de comunicació és l’accés a 
la informació en tots els àmbits, com el servei d’intèr-
prets i mediació social.

Com valoreu la inserció laboral de les per·
sones sordes?
En la situació actual, la desocupació ha augmentat el 
doble que les persones no discapacitades. I a més s’in-

compleix la legislació 
respecte a la inserció: 
5% de reserva de llocs 
de treball per als dis-
capacitats en l’admi-
nistració pública, i 

un 2% de reserva de llocs de treball per a discapacitats en 
les empreses amb més de 50 treballadors. Molts empre-
saris desconeixen la realitat de les persones sordes, per 
falta de sensibilitat i informació.

Com valoreu l’escolarització dels nens sords?
Creiem que la millor opció per a educar els nens sords és 
l’educació bilingüe en llengua oral i Llengua de Signes 
Catalana (LSC) perquè permet l’accés als estudis superi-
ors i a l’àmbit laboral, segons cada situació personal per 
grau de sordesa, edat d’aparició de la sordesa i el context.

Com s’organitza la comunitat sorda? 
La nostra prioritat és atendre les necessitats de persones 
sordes, i famílies amb membres sords: servei d’atenció 
al públic en diferents àmbits com orientació familiar, 
assessorament general, inserció laboral, accessibilitat, 
àmbit educatiu, etc.

Què demana la comunitat sorda a la socie·
tat i als polítics?
Les persones sordes paguem els impostos per a cobrir els 
serveis bàsics. A Mataró i al Maresme, molts funcionaris 
desconeixen la comunitat sorda i la llengua de signes. 
Sol·licitem un curs de formació continuada per a la co-
munitat sorda i un curs de llengua de signes específic 
per a poder comunicar amb les persones sordes dirigit 
als funcionaris de diferents entitats publiques, prefe-
rentment en els àmbits d’atenció al ciutadà i benestar 
social. La nostra prioritat, és crear un protocol sanitari 
per a persones sordes en centres de salut i hospitals 

El reconeixement de la llengua de signes 
ha millorat la situació general de les per·
sones sordes?
Ha millorat un poc més en l’àmbit educatiu, amb la 
incorporació d’intèrprets en centres educatius però es 
troba centralitzat a Barcelona i falta descentralitzar a 
altres  zones de Catalunya. 

Quins projectes té el centre de persones 
sordes del maresme a Mataró?
Treballem en l’àmbit de la política social i mante-
nim relacions i contactes amb diferents institucions, 
públiques i privades, alhora que formem part  com a 
membre ordinari de la Federació de Persones Sordes de 
Catalunya (FESOCA).
Ens plantegem com a prioritats d’actuació el foment 
del moviment associatiu impulsant i potenciant la par-
ticipació en tots els àmbits d’actuació.
Un dels problemes de les persones amb sordesa és la 
invisibilitat de la seva discapacitat, cosa que provoca 
el desconeixement de la realitat d’aquest col·lectiu tant 

per la societat en general com per part dels poders  pú-
blics. Per això organitzem cursos i tallers de Llengua 
de Signes Catalana (LSC) i considerem l’espai de la 
participació ciutadana com l’instrument idoni per a 
l’expressió de les nostres necessitats, demandes i aspi-
racions.
En l’àmbit laboral hem format una aliança amb la 
Casa Social del Sord de Manresa i Confins (CASMACS) 
com a socis cofun-
dadors de l’empre-
sa Sords en Gestió 
Agroambiental S.L. 
(SOGAM S.L.) amb 
la col·laboració de la 
Fundació Antonio Ji-
menez,  la Fundació 
Mercè Fontanilles i 
Art Integrat E.I, amb 
l’objectiu de formar laboralment i crear llocs de treball 
per a les persones amb discapacitat auditiva.

La situació de crisi actual com afecta la co·
munitat sorda?
Les retallades i la disminució dels serveis bàsics afecten 
totes  les persones sordes en tots els àmbits: sanitari, 
educatiu, laboral, social, etc. 
Provoca un augment de les barreres, precarietat laboral 
de persones amb discapacitat i disminució de drets.
En el Maresme s’incompleix la llei de dependència 
quant a l’assistència de les persones sordes per ajudes 
socials i intèrprets.
Un altre problema greu és que la crisi actual ha pro-
vocat un augment de les consultes de psicologia, les 
persones sordes patixen complexos diferents.

El Centre de Persones Sordes del Maresme a Mataró (CPSMM) és una entitat d’iniciativa social i sense ànim de lucre 
fundada l’any 1979 que treballa amb i per a persones sordes del Maresme. Les seves finalitats i objectius es basen en 
la representació i defensa dels drets  de les persones sordes per a aconseguir la seva plena participació en la societat 
actual promovent processos d’integració i participació comunitària. 

PARLEM AMB EN REPRESENTANTS DEL COL·LECTIU DE PERSONES SORDES DE MATARÓ 

“Un problema de les persones sordes és 
la invisibilitat de la nostra discapacitat”

La nostra prioritat és 

crear un protocol sanitari 

per a persones sordes 

en els centres de salut i 

hospitals

La principal barrera
de comunicació és 
l’accés a la informació

Manifestació del col·lectiu de persones sordes (7 de maig de 2011)
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Mataró es declara municipi 
lliure de “fracking”
Abril 2013 El Ple ha aprovat la moció de  la 
CUP on es declara Mataró municipi lliure 
de “Fracking”. La moció exigeix al Go-
vern de la Generalitat de Catalunya que 
suspengui els permisos d’investigació 
d’hidrocarburs per iniciar les prospec-
cions per aquesta tècnica d’explotació, 
pels seus greus impactes ambientals.

MEDI AMBIENT

El Fracking contamina el subsòl

Mataró farà un Mapa 
Sanitari per planificar les 
necessitats de salut
Abril 2013 El Ple ha aprovat la moció per 
la creació d’un Mapa Sanitari de la ciutat 
que havia presentat la CUP a proposta 
de la Coordinadora per la defensa de la 
sanitat pública Mataró.

SANITAT

Mataró tindrà el seu Mapa Sanitari
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El nou ROM limita la 
participació al Ple municipal
Octubre 2012 L’objectiu del Ple és durar 
poca estona? O bé resoldre els proble-
mes i treballar per la ciutadania de Ma-
taró? La CUP ens oposem al nou Regla-
ment del Ple imposat per CiU-PSC-PP 
que retalla la participació ciutadana i dels 
grups minoritaris.

PARTICIPACIÓ

Menys participació al Ple
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El Gran Germà d’Orwell 
arriba a Mataró 
Febrer 2013 El nou Pla de Seguretat inclou 
càmeres de videovigilància al carrer i uni-
tat canina de la Policia Local. S’ha apro-
vat sense ni tansols donar resposta a les 
esmenes contràries que havia presentat 
la CUP. Les càmeres a la via pública vul-
neren la intimitat de les persones.

DRETS CIVILS

Volen posar càmeres a la via pública
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Dreta i ultradreta, contra la 
moció per l’abolició de les 
bales de goma 
Desembre 2012 CiU, PP i PxC han votat 
contra la moció que havia presentat al 
Ple la CUP per l’abolició de l’ús de bales 
de goma per part de la policia. Aquesta 
munició ja ha mutilat ulls a 8 catalanes. 
Les bales de goma estan prohibides a la 
majoria de països europeus.

DRETS CIVILS

Escopeter dels Mossos d’Esquadra
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figures importants: mediador social i intèr-
pret de llengua de signes per a tota la ciutat 
de Mataró i la comarca del Maresme.

Com és actualment la col·
laboració entre l’Ajuntament de 
Mataró i el CPSMM?
Actualment, le relacions han millorat. 
Mantenim reunions cada tres mesos per in-
formar-los dels nostres problemes d’accessi-
bilitat i projectes. L’Ajuntament ha vist que 
es realitzen moltes activitats en el nostre 
centre social. 

Inaugurareu un nou local. Quines 
gestions heu fet per aconse·
guir·lo?
L’Ajuntament al principi volia que la co-
munitat sorda s’integrés en un centre cívic 
juntament amb altres associacions, fins que 
se n’han adonat que la comunitat sorda té 
unes particularitats específiques i necessita-
va un local adaptat, televisió amb subtítols, 
i poder realitzar conferències o tallers amb 
intèrpret LSC.

Quins porjectes teniu per al nou 
local?
El nostre projecte principal és poder atendre 
les demandes del col·lectiu de persones sor-
des. Amb la cessió d’aquest local per part de 
l’Ajuntament, la comunitat sorda no només 
té un lloc de trobada on realitzar activitats 
formatives, tallers, esbarjo, etc…sinó que a 
través d’aquest centre es trenca la invisibili-
tat de les persones sordes a la societat.

Quines activitats feu en el nou 
local?
Es fan moltes coses. Per consultar les activi-
tats que hi fem podeu consultar el web:

www.sordmataro.org

Més informació:
Centre de Persones 
Sordes del Maresme
a Mataró
 
 c/ Sant Cugat, 120
 08302 Mataró

 Mòbil: 608 007 114

Aconseguim que hi hagi 
cartelleres per a les entitats 
Setembre 2012 La CUP ha aconseguit que 
les cartelleres que fins ara eren d’ús ex-
clusiu per als partits en campanya elec-
toral es mantinguin tot l’any com a espai 
d’expressió de les entitats sense ànim de 
lucre de la ciutat.

PARTICIPACIÓ

Cartelleres públiques per a les entitats

PLE MUNICIPAL



L’independentisme es troba en l’epicentre del debat 
social i polític gràcies a les mobilitzacions massives 

dels darrers anys a favor 
del dret de decidir. La mo-
bilització independentista 
ha enterrat el cicle autono-
mista, ha desplaçat les ma-
gres expectatives del pacte 

fiscal proposat per CiU i l’etèria promesa de reforma de 
la Constitució espanyola per cercar un encaix federal 
amb Espanya, plantejada per PSC i ICV-EUiA.

Per això, el més preocupant, d’ençà de l’avançament 
electoral del novembre passat, és la desmobilització i 
la deriva institucional que ha pres el procés cap a la 
independència.  

Després de desactivar el moviment dels indignats del 
15M, l’Estat espanyol està abocant tots els seus esfor-
ços a aturar l’independentisme. En aquest espai bel-
ligerant coexisteixen plantejaments diferents on, a més 
dels sectors espanyolistes, també  hi  trobem el doble 
llenguatge de molts dirigents de CiU, com Duran i 
Lleida, el paper servil de botiflers com Fainé (La Cai-

xa) i Godó (La Vanguardia) o les maniobres dilatòries 
de Navarro (PSC), Herrera (ICV) i Nuet (EUiA).

La CUP va presentar al Parlament una Declaració In-
dependentista rebutjada per CiU i els partits espanyo-
listes amb l’abstenció d’ERC. Els nostres diputats van 
fer un vot crític a la Declaració de Sobirania impul-
sada per CiU i ERC, perquè obviava els Països Catalans 
i imposava el marc de la UE. Més endavant ens hem 
abstingut en la resolució pel Dret de Decidir impul-
sada pel PSC, perquè limitava la primera Declaració a 
l’obediència de la legalitat espanyola.

Ara per ara, CiU i ERC descarten una declaració unila-
teral d’independència, no contemplen el conjunt dels 
Països Catalans i es limiten a prometre una consulta 
pactada amb l’Estat espanyol que no té data fixada, que 
no se sap si tindrà una o més preguntes i que no serà 
vinculant.

Tenint en compte els múltiples casos de corrupció que 
esquitxen CiU i, malgrat la seva retòrica sobiranista, 
constatem que només cerquen un mer acord amb les 
elits Madrid. D’aquesta manera, mentre el President 
Mas parla de crear estructures d’estat, ell i el seu go-

vern, assessorat pel think tank de Salvador Alemany 
(Abertis), es dediquen a desballestar-les, imposant-nos 
una doctrina de xoc neolibe-
ral, privatitzacions, retallades 
socials i austeritat.

El realisme polític és conser-
vador i immobilista. Per això, 
davant del perill de frustració 
o falsificació del procés cap 
a la independència, la CUP 
planteja la necessitat de recuperar la mobilització in-
dependentista i estendre-la arreu dels Països Catalans, 
impulsant la desobediència i sumant sinergies amb els 
moviments més actius contra les retallades.

Candidatura d’Unitat Popular
Casal Fèlix Cucurull
Carrer d’Amàlia, 16, baix - 08302 Mataró
mataro@cup.cat
Grup Municipal de la CUP
La Riera, 48, 2n pis - 08301 Mataró
93 758 22 92 (de 9 a 13h)
cup@ajmataro.cat

www.mataro.cup.cat

CARTELLS CUP MATARÓ

“Ja no ens alimenten molles, 
ja volem el pa sencer. 

Vostra raó es va desfent, 
la nostra és força creixent.”

LA CITA

Ovidi Montllor
Cantant i actor

Alcoi, 1942 - Barcelona, 1995

Mataró

facebook.com/cupmataro
twitter.com/cupmataro
youtube.com/crasti

OPINIÓ - EL PROCÉS CAP A LA INDEPENDÈNCIA
Juli Cuéllar

historiador i militant de la CUP Mataró

La mobilització 
independentista 
ha enterrat el cicle 
autonomista

Cal impulsar la 
desobediència i 
sumar sinèrgies 
amb els moviments 
contra les retallades

Butlletí informatiu del
Grup Municipal CUP Mataró
disseny i maquetació: Joan Jubany
cartells: Joan Jubany i Andreu Bautis “Fotlifoc”

La independència necessària


