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El Monumental de
Mataró retransmet
una òpera des del
Liceu
● Mataró. El Teatre Mo-
numental de Mataró va
retransmetre ahir en di-
recte l’òpera Les noces
de Fígaro, de W.A.
Mozart, que s’interpre-
tava al Gran Teatre del
Liceu. La prova pilot
que es va portar a terme
formava part d’un pro-
jecte cultural de recerca
i desenvolupament que
té com a objectiu inter-
connectar amb banda
ampla diversos centres
culturals de Catalunya.
Gràcies a internet de se-
gona generació, mitjan-
çant fibra òptica, els
mataronins que van vo-
ler van poder veure i es-
coltar de franc l’òpera
de Mozart que s’estava
representant al Liceu.
Des de Mataró aquesta
era la primera experièn-
cia que es portava a ter-
me, però segons va ex-
plicar el regidor de Cul-
tura, Sergi Penedès
(ERC), se’n portaran a
terme d’altres. La in-
tenció és dotar la ciutat
amb un equip audiovi-
sual propi per captar i
tractar la imatge i el so i
poder emetre des de
qualsevol equipament
públic a altres munici-
pis. «És una idea inno-
vadora i hem volgut co-
mençar-ho a posar en
marxa amb una òpera
per donar-ho a conèixer
ja que a la ciutat no es
pot veure», va comen-
tar Penedès. El projecte
cultural també inclou el
desenvolupament
d’una base de dades co-
muna entre els diferents
municipis catalans que
en formen part per in-
tercanviar continguts ja
enregistrats, com ara
concerts, obres de tea-
tre o conferències. / EL

PUNT

«És molt probable que, si
es fa un creixement molt
sobtat com el que es pro-
posa, de més d’un miler de
persones més, els actuals
equipaments i serveis pú-
blics quedin col·lapsats.»
El regidor d’Urbanisme va
justificar durant el ple de
dijous que es multiplica
per sis la densitat que ara
hi ha regulada a la zona i
que només s’hi preveu fer
habitatge plurifamiliar.
«La proposta no compleix
els criteris tècnics i polí-
tics per al desenvolupa-
ment d’aquest àmbit ur-
bà», hi afegeix Figuerola,
que també admet que el
govern municipal no es
tanca a poder arribar a un
acord amb els promotors.

De fet, l’Ajuntament es-
taria disposat a fixar un lí-
mit de 225 habitatges, pe-
rò a canvi de més cessions.
A banda del característic
edifici d’oficines de la Pu-
lligan que va fer l’arqui-
tecte modernista Lluís Do-
mènech i Montaner i que
s’hauria d’entregar rehabi-
litat per convertir-lo en un
equipament públic, el go-
vern local també reclama
una altra nau industrial, la
de Can Carbonell. A més,
vol que la tipologia d’ha-
bitatges sigui variada i
que, a banda de blocs, tam-
bé s’aposti per fer-hi cases
aparellades i aïllades. Fins
i tot el govern local estu-
diaria un possible incre-
ment del sostre edificat si
l’empresa incorporés usos
comercials i hotelers en el

pla. Tot i admetre que la
proposta urbanística de
l’empresa encaixa amb el
protocol d’intencions que
es va signar el 2007 amb
l’Ajuntament, l’alcalde de
Canet, Joaquim Mas
(PSC), va assegurar que el
document «no era cap acte
de fe ni tenia consideració
de conveni». «Ells sabien
des del primer moment
que era una declaració
d’intencions de màxims
que es revisaria a la bai-
xa», va afirmar Mas.

El regidor d’Urbanisme justifica la desestimació perquè l’edificabilitat prevista és massa elevada

El govern de Canet tomba la proposta de
fer 418 pisos a l’entorn de la Pulligan

● La desestimació de la proposta no va rebre el su-
port de l’oposició. El regidor de CiU Josep Albo-
quers va criticar la poca serietat i la irresponsabili-
tat de l’equip de govern, ja que «havia promès una
cosa que ara no vol complir». A més, no entenia per
què no s’havien establert des d’un principi els parà-
metres reals perquè es donés llum verd al projecte.
«Ens preocupa la poca paraula del govern», hi va
afegir Alboquers, que també va alertar del perill
que, amb la rebaixa que s’exigeix, a la promotora
no li surtin els números i la zona quedi empantane-
gada i degradada durant anys. Malgrat tot, el grup
municipal va preferir abstenir-se.

● El govern de Canet, format pel PSC, ERC i
Unió Municipal de Catalunya, no troba accepta-
ble la proposta de construir 418 habitatges a
l’entorn de la fàbrica tèxtil Pulligan. El regidor

L’edifici d’oficines de Pulligan de Canet, obra de Domènech i Montaner. / LL.M.

● La decisió de no tirar
endavant la proposta urba-
nística no ha agradat a
l’empresa constructora.
Un portaveu d’Aisa, una
de les societats propietà-
ries dels terrenys, va asse-
gurar ahir que «els serveis
assessors no descarten re-
córrer contra la decisió
que es va aprovar en el
ple». Segons les mateixes
fonts, l’Ajuntament va fir-
mar un protocol en què es
detallaven les condicions
del desenvolupament ur-
banístic i que ara no es vol
respectar. A més, conside-
ren que és «discutible»
que el document no tingui
validesa jurídica, tal com
va assegurar l’alcalde de
Canet, Joaquim Mas.
També recorden que
aquesta gran promoció és
una de les més importants
que tenen entre mans. De
fet, la zona afectada, que
està situada al centre del
municipi i té dues hectà-
rees de superfície, afecta,
no només les naus que
l’empresa tèxtil Pulligan
té a la zona, sinó també
d’altres espais industrials
de l’entorn, alguns dels
quals estan en desús. Amb
aquests últims propietaris,
la constructora té aparau-
lat un principi d’acord per
sumar-se a l’operació.

LLUÍS MARTÍNEZ / Canet de Mar d’Urbanisme, Òscar Figuerola (ERC), admet
que la urbanització s’ajusta als paràmetres del
protocol d’intencions que van signar l’Ajunta-
ment, l’empresa Pulligan i els promotors immo-
biliaris fa un any, però considera que l’edificabi-

litat és massa alta. Tot i això, el govern creu que
podrà tancar un acord per transformar aquest es-
pai en una zona residencial, amb la condició que
es redueixi el nombre de pisos i que els propieta-
ris facin més cessions a l’Ajuntament.

«No tenen paraula»

La promotora
estudia recórrer
contra la
decisió del ple


