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Una imatge de la Nau Gaudí de Mataró, que serà adequada als nous usos museístics. / QUIM PUIG
Els jardins Xifré d’Arenys de Mar, remodelats el 2008.

El telecentre de Mataró anirà a la
fàbrica Cabot i Barba perquè a la Nau
Gaudí s’hi faci el museu Bassat
Baron admet ara que no hi ha data per fer la seu del centre d’art del publicista
LLUÍS MARTÍNEZ / Mataró

●

El telecentre de la Nau Gaudí de
Mataró té ja els dies comptats. L’alcalde, Joan Antoni Baron, va anunciar que les obres per reformar un alTant el projecte de reforma
de la Nau Gaudí per convertir-la en un equipament
museístic com el de rehabilitació de la fàbrica Cabot i Barba es financen
conjuntament amb els
fons estatals per a l’ocupació i la sostenibilitat local
que atorgarà l’Estat a
l’Ajuntament l’any que
ve. El primer tindrà un cost
de 300.000 euros i el segon, 1,5 milions d’euros.
L’alcalde de Mataró, Joan
Antoni Baron (PSC), explica que mentre durin els
treballs per adequar la fàbrica Cabot i Barba el telecentre tornarà a estar situat
de manera provisional al
lloc on va néixer: el Sidral
de la plaça Espanya. Allà

tre cop l’edifici a la seu provisional
del museu Bassat començaran el primer trimestre del 2010. L’objectiu és
enllestir la intervenció a l’estiu i que
per la festa major es pugui obrir com

s’hi hauria d’estar com a
màxim fins a final d’any,
ja que les obres de consolidació de la fàbrica s’han

a espai d’exposicions. Els ordinadors del telecentre seran traslladats
definitivament en una de les naus de
la fàbrica Cabot i Barba, situada al
costat de l’estació de Renfe.

d’acabar abans del 31 de
desembre del 2010. A més
del telecentre, aquest espai
fabril també es convertirà

El museu, sense data
● El que de moment no té calendari és la seu definitiva del museu d’art contemporani de Lluís Bassat,
que s’ha d’instal·lar a l’antiga farinera Ylla i Aliberch, a tocar de l’N-II i de la ronda Barceló. De fet,
l’edifici encara no és ni municipal i no ho serà fins
que no es desenvolupi urbanísticament la zona
d’Iveco-Pegaso. En aquest sentit, Joan Antoni Baron admet que «hi ha molts interrogants» perquè
aquest sector tiri endavant, i encara més amb la situació de crisi en el sector immobiliari. Per aquest
motiu, l’alcalde no s’aventura a dir fins quan la Nau
Gaudí funcionarà com a seu temporal del museu
del publicista Lluís Bassat i com a espai per mostrar
part del seu fons artístic.

en un equipament per als
veïns de la zona.
Pel que fa a l’adequació
de la Nau Gaudí per convertir-la en la seu provisional del museu Bassat i en
un espai expositiu, Baron
admet que els nous usos
obligaran a fer modificacions en el projecte original. En aquest sentit, l’espai, que ara és diàfan perquè vol deixar al descobert
els arcs parabòlics que testimonien la singularitat de
l’edifici, podria quedar
més «opac».
«En qualsevol cas, deixem que els tècnics treballin el projecte», es va afanyar a dir l’alcalde, que no
vol obrir abans d’hora la
polèmica.

Els arenyencs trien la millora
de l’accés dels jardins
Xifré dins el pressupost
participatiu pel 2010
E. FERRAN / Arenys de Mar

●

Construir una rampa per
als cotxets i les cadires de
rodes a l’últim pis dels jardins Xifré per accedir a
l’entrada dels jutjats i a la
zona del centre d’atenció
primària (CAP). Aquesta
va ser l’actuació de més
urgència triada pels arenyencs que van votar en el
procés del pressupost participatiu de l’any vinent.
Per tercer any consecutiu,
els veïns del municipi van
poder escollir a quines
obres de l’espai públic volen destinar una partida de
200.000 euros. Arenys de
Mar es converteix així en
l’única població de tota la
demarcació de Barcelona
en què una partida concreta del pressupost municipal la decideix directament la població mitjançant una votació popular.
Podien exercir el dret a vot
tots els ciutadans censats i
majors de 16 anys.
Entre les deu obres més

votades s’arribaria a
173.780 euros, que es miraran d’ajustar en el pressupost de l’any que ve.
Prop de 200 vots
La millora de l’accés dels
jardins Xifré, reurbanitzats l’any passat després
de fer-hi l’aparcament
subterrani, va obtenir 191
vots. L’obra es calcula que
costaria 60.000 euros. El
procés participatiu es va
obrir els mesos de maig i
juny, quan l’Ajuntament
va recollir més de 800 accions dels veïns.
Després, els tècnics municipals van determinar
que hi havia 30 obres que
s’ajustaven als paràmetres
i que es recollien més de
200 propostes de les que es
van presentar. En aquesta
edició de la votació del
pressupost participatiu va
haver-hi un total de 648
vots emesos, dels quals
106 van ser en blanc o
nuls.

Calella celebra aquest mes els 150 Tordera reclama que el senyal de
anys d’un far que encara no té
TDT arribi a tot el municipi
T.M. / Calella

●

Calella commemorarà,
el 19 de desembre, l’aniversari dels 150 anys de la
construcció del far. Ho farà, encara que el conveni
amb l’Autoritat Portuària
–que n’és la propietària–
per la cessió de 25 anys de
l’equipament encara no
està signat. En qualsevol
cas, la festa ciutadana farà
possible obrir les portes al
públic i mostrar unes instal·lacions que molts veïns

encara no han pogut veure
de prop. L’acte, doncs,
permetrà fer una visita
guiada pel far i les torretes,
unes estructures properes
que al seu dia van servir de
sistema de comunicació.
També tindrà lloc un recital de poesia sobre el far i
la zona del Capaspre i es
tornarà a exposar la mostra
que en el marc de la fira de
Calella i l’Alt Maresme va
mostrar com quedaria el
far un cop s’apliqués el

projecte de rehabilitació.
La proposta de millora de
l’indret contempla actuacions en l’habitatge del farer, tot i que es conservaran l’accés a la torre i la sala de màquines. Finalment, hi haurà una aula taller, un espai d’oci i un servei de bar.
El finançament de
l’obra, a càrrec de les arques municipals, ja està
contemplat per poder ser
executat durant el 2010.

T.M. / Tordera

●

El ple de l’Ajuntament
de Tordera va aprovar per
unanimitat reclamar a
l’Estat i a la Generalitat
que garanteixin la cobertura del senyal de televisió
digital terrestre (TDT) a
tot el municipi. Amb 83
quilòmetres quadrats, el
terme municipal de Tordera és un dels que presenten
més dificultats per rebre
en perfectes condicions el
senyal de la nova televisió,

fet que provoca un greuge
comparatiu entre els veïns
de la població i els d’altres
localitats. La regidoria de
Tecnologies de la Informació considera imprescindible la solució del problema o, en cas que no sigui possible, que «se subvencioni el cost addicional
que han d’assumir els veïns que es trobin en zones a
les quals no estigui previst
de donar cobertura». Un
cost que puja entre 300 i

400 euros.
D’altra banda, la moció
presentada i aprovada per
unanimitat a Tordera es
completava demanant als
organismes competents
que «fins que la situació
no estigui resolta, no es
deixi d’emetre el senyal de
televisió a través del senyal tradicional, l’analògic». Tots els grups van
coincidir a assenyalar que
la petició era «de justícia i
de sentit comú».

