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Ajuntament de Mataró 

ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL PATRIMONI 
ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE MATARÓ 
 
Data: 12 d’abril de 2022 
Hora: 19,00h 
Lloc: Reunió telemàtica aplicatiu zoom 

 
 
Hi assisteixen:  
Núria Moreno Romero Presidenta 

Núria Calpe i Marquet Vocal (JUNTS) 

Esteve Mach i Bosch Vocal de reconegut prestigi 

Pere Fradera i Barceló Vocal de reconegut prestigi 

Esther Ibran Fernández Vocal Col.legi d’Arquitectes 

Joan Fèlix Martínez i Torrentó Vocal Col.legi d’Aparelladors 

Joan Francesc Clariana Roig Vocal Grup d’Història del Casal 

Enric Subiñà i Coll Vocal Museu-Arxiu de Sta. Maria 

Anna Capella Molas Vocal Museu de Mataró 

Mariona Gallifa i Rosanas Arquitecta assessora i secretària 

 
S’excusen: 
Carles Marfà i Riera Vocal de reconegut prestigi 

Ramon Manent i Rodon Vocal (PSC) 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la reunió del Consell 

del dia 15 de març  de 2021 

2. Despatx oficial  

3. Recull i valoració de les propostes del Consell del patrimoni als pressupostos 

participatius 2022. 

4. Llicències: 

- Reforma habitatges planta segona al C. d’en Pedró, 4/ La Riera (nivell D). 

5. Sobrevinguts 

6. Precs i preguntes 

 

 
 
Desenvolupament de la reunió i acords 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la reunió del 

Consell del dia 15 de març de 2022 

S’aprova per unanimitat. 
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2. Despatx oficial 

No hi ha temes. 

 

 

3. Recull i valoració de les propostes del Consell del patrimoni als pressupostos 

participatius 2022. 

 

Núria Moreno passa la paraula a Mariona Gallifa per a que expliqui les propostes 

que fins al moment els diferents membres del Consell han fet arribar per a ser 

valorades. 

Es tracta de 4 propostes: 

.- La primera, presentada per Carles Marfà, consistent  en l’adquisició de 

l’immoble de la Baixada de les escaletes, 4, per enderrocar-lo i donar sortida a la 

Muralla d’en Titus amb aquest vial. 

.- La segona, presentada pel Grup d’Història del Casal, referida a can Fullerachs, 

adequant un espai museïtzat d’un carrer de la Iluro romana. 

.- La tercera, presentada pel Grup d’Història del Casal, referida a Torre Llauder, 

adequant l’accessibilitat del jaciment a la ciutadania amb minusvalia i a la gent 

gran. 

.- La quarta, presentada per Esteve Mach i el Museu Arxiu de Santa Maria, 

consistent en l’adquisició de la casa natal de Puig i Cadafalch per destinar-la a 

difondre el llegat d’aquest mataroní universal. 

 

Donat que no hi ha més propostes, a continuació s’inicia un debat previ a la 

votació final per seleccionar dues propostes. 

 

Cadascun dels membres del Consell fan valoració de les quatre propostes. La 

opinió generalitzada és que totes quatre són importants i necessàries de portar a 

terme, però donat que les bases dels Pressupostos participatius estableixen que no 

s’han de presentar propostes per actuacions que l’Ajuntament ja té la obligació de 

portar a terme en exercici de les seves competències, s’enten que cal prioritzar 

aquelles actuacions que siguin noves, que obrin nous camins i possibilitats a favor 

del futur de la ciutat i del seu patrimoni. Per àmplia majoria, el Consell del 

patrimoni escull presentar als Pressupostos participatius 2022 les següents 

propostes: 

 

1. Adquisició de l’immoble de la Baixada de les escaletes, 4, per enderrocar-

lo i donar sortida a la Muralla d’en Titus amb aquest vial. 

2. Adquisició de la casa natal de Puig i Cadafalch per destinar-la a difondre 

el llegat d’aquest mataroní universal. 

 

Els membres del Consell volen deixar constància també i com a recordatori, que 

les actuacions proposades a can Fullerachs i Torre Llauder són actuacions 

importants i necessàries que l’Ajuntament hauria de portar a terme i no està fent. 
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En aquest punt, Joan Fèlix Martínez comenta que en relació al Clos arqueològic 

de Torre Llauder caldria fer alguna actuació per consolidar els murs de formigó 

armat del recinte ja que en diferents punts han perdut el recobriment de les 

armadures, per evitar la seva degradació. 

Núria Moreno respon que es pren nota i passarà nota als tècnics de la casa per a 

que s’ho mirin i facin informe. 

 

4. Llicències: 

Reforma habitatges planta segona al C. d’en Pedró, 4/ La Riera (nivell D). 

 

Mariona Gallifa explica els principals trets de l’actuació. 

Els membres del Consell dónen el vist-i-plau a la proposta condicionada a que les 

noves fusteries siguin de color gris plata com la resta de fusteries de les dues 

façanes. 

 

 

5. Sobrevinguts 

No n’hi ha. 

 

6. .Precs i preguntes 

 

Mariona Gallifa dóna resposta a un prec de Núria Calpe fet al passat Consell 

sobre el nou local obert a la planta baixa de l’edifici de Can Palau de la Riera. 

Han entrat una comunicació prèvia pel rètol que s’ha informat favorablement 

perquè compleix normativa i se’ls ha demanat que tornin a pintar el marc de la 

obertura del local del mateix color que era, igual que el marc del local situat a la 

part dreta de l’entrada a l’edifici. 

 

Mariona Gallifa explica que arran d’unes fotografies que li va fer arribar Joan 

Fèlix Martínez sobre una nova caixa de fibra òptica que havien col.locat a la 

façana de l’edifici catalogat de can Sisternes sense demanar permís, es va posar en 

contacte amb la companyia per demanar-los que la treiessin. Des de la companyia 

han fet les gestions necessàries per traslladar aquesta i una altra caixa que la 

mateixa companyia tenia a l’altra extrem de la façana sobre les cases veïnes. 

 

Joan Francesc Clariana pregunta si es pot informar al consell sobre els treballs 

arqueològics que ja s’han conclòs a la vil.la romana de Rocafonda. Mariona 

Gallifa respon que ja va parlar d’aquest tema amb Quim Garcia i està previst 

poder-lo portar en un proper Consell. 
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I sense més temes, Núria Moreno  aixeca  la sessió a les 20,30h, agraïnt al Consell 

la seva participació i desitjant a tothom molt bona Pasqua. 

I jo com a secretària n’estenc la corresponent acta. 

 

 

Vist i plau 

De la presidència del Consell 

 

 

 

 

Núria Moreno i Romero 

 

La Secretària del Consell p.d. 

 

 

 

 

Mariona Gallifa i Rosanas 
 
 


