Jordi Capell i Casaramona
Jordi Capell i Casaramona (Mataró, 1925 - El Masnou, 1970) fou arquitecte, matemàtic i humanista, un home
d’una personalitat polifacètica, sovint qualificat com un precursor d’idees de futur, com un home capaç d’inspirar
goigs plens de matisos, com un motor silenciós impulsor d’iniciatives i com un referent sòlid en l’arquitectura
moderna, en el nacionalisme i en la lluita en defensa dels principis ètics. És també recordat com a creador d’una
pedagogia d’esperit cooperatiu i com un home de gran capacitat d’acció que va demostrar que poden fer-se realitat
coses que semblaven impossibles.
A través del seu testament vital —la defensa i l’enfortiment de la nacionalitat catalana, la millora de les condicions
socials mitjançant una millor distribució de la riquesa i el dret de tots els ciutadans a l’accés a una cultura superior—, Jordi Capell va transmetre el missatge que no hi ha res més important que pertànyer a la condició humana.

Casa Capell, espai per a la sostenibilitat
Mataró va escollir emprendre, ja l’any 1998, el camí d’un desenvolupament sostenible, i va esdevenir pionera a
Catalunya en l’elaboració de l’Agenda 21 local. Va ser un exercici col·lectiu des de la petitesa d’una ciutat que ja
mirava cap al futur amb uns valors arrelats en la solidaritat cap a totes les formes de vida que poblem el planeta.
Des de l’escenari actual cal seguir avançant en aquest recorregut sense final, però farcit de petites satisfaccions
col·lectives. Progressarem si combinem els coneixements teòrics amb la pràctica, de manera que el llenguatge
crític vagi sempre acompanyat d’una opció de canvi: en l’àmbit individual, social i entre sectors.
És per tot plegat que l’Ajuntament de Mataró ha establert designar Casa Capell, espai per a la sostenibilitat a
aquest nou equipament de la ciutat, per tal d’honorar tant la figura d’aquest arquitecte mataroní com la seva
concepció arquitectònica consonant amb l’actual arquitectura sostenible. La vocació sostenibilista de Jordi Capell
segueix estant present a l’edifici, en la mesura que vol ser un aparador d’aquelles solucions i bones pràctiques
que s’hi mostren amb la idea que siguin exportades a les llars o seus dels visitants i usuaris.
Amb la posada en marxa d’aquest nou equipament al Parc Central, a Mataró veiem potenciada encara més la
comunicació, la informació, la formació i l’aprenentatge sobre la sostenibilitat de la nostra ciutat i les bones pràctiques en aquest àmbit. A la Casa Capell s’hi allotjaran el coneixement, la pràctica, les preguntes i les respostes
d’aquest incert, però imprescindible, canvi que tots plegats i de mica en mica anem fent realitat.
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Projecte arquitectònic de rehabilitació
L’ampliació del Parc Central va preservar i incorporar el que fou l’habitatge unifamiliar de Can Masjuan, inclòs sota
aquesta denominació al catàleg del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró. Es tracta d’una
edificació emblemàtica del moviment arquitectònic modern, caracteritzat per la recerca de la millor utilitat possible, la simplificació de les formes, la relació directa entre l’edifici i la seva finalitat i l’ús racional dels materials.
Entre els anys 2009 i 2010 l’Ajuntament de Mataró ha dut a terme una obra de rehabilitació de l’habitatge per
recuperar-ne les característiques arquitectòniques malmeses i adequar-lo al nou ús que li ha estat assignat com a
equipament públic de referència en l’educació per a la sostenibilitat. Aquest projecte de reforma ha tingut present
en tot moment la singularitat d’aquest bé catalogat; ha conservat, per exemple, l’estructura original dels espais de
rebedor i menjador (element protagonista de l’edifici); ha recuperat els materials originals, i ha mantingut el seu
caràcter representatiu.

Característiques ambientals
S’ha treballat també la incorporació de criteris de sostenibilitat tant en la rehabilitació del continent com en l’elecció
del contingut. Així, per exemple, el mobiliari compleix criteris de qualitat ambiental, tant per la fusta massissa com
per la contraplacada. També s’han valorat les ecoetiquetes i l’ecodisseny que prioritzen els materials reutilitzats.

Espais i usos funcionals
La Casa Capell s’ha rehabilitat per disposar dels següents espais funcionals:

Planta baixa
Entrada Espai al costat de la porta principal, que rep els qui arriben
amb un plafó dedicat a la figura de Jordi Capell.
Rebedor Punt d’informació i acollida per facilitar la informació i l’atenció personalitzada als usuaris.
S’hi exposa el plafó “Com funciona Mataró?” que versa sobre el nostre metabolisme urbà.
Menjador Sala polivalent per a reunions, xerrades, projeccions i exposicions de petit format. També
s’hi exposa un plafó que explica el Pla de Lluita contra el Canvi Climàtic - Agenda 21 Mataró.
Habitació gran i habitació petita Despatxos de treball per a la gestió del centre.
Estudi i despatx Dues sales dotades de documentació bibliogràfica i digital
per oferir els serveis de biblioteca i punt de consulta internàutica.
Lavabo Bany mixt adaptat per a l’accés a persones amb mobilitat reduïda.
S’hi exposa un plafó que explica el cicle de l’aigua a Mataró.
Distribuïdor Espai on es mostren plafons explicatius sobre els residus, les energies renovables i el Tub Verd.
Planta semisoterrani
Cuina Cuina-office inspirada en una cuina domèstica, amb màquina dispensadora de begudes i aliments.
Lavabo Bany mixt amb dutxa.
Rebost i traster Espai d’emmagatzematge de materials i recursos d’ús al centre.
Safareig Espai on s’emmagatzemen els productes de neteja de l’equipament.
Sala de lleure Sala polivalent per a conferències, projeccions, tallers i exposicions.
Garatge Sala d’exposicions temporal per a exposar-hi elements de format més gran.
Exterior
Entorn enjardinat amb vegetació autòctona o de baix requeriment hídric. S’hi pot consultar
un plafó del Parc del Montnegre i el Corredor. Cal destacar-hi la instal·lació de la lluminària
exterior alimentada amb energia solar. Els usuaris que arribin a l’equipament en bicicleta
hi trobaran un aparcament on estacionar-la durant la seva estada al centre.
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Entrada en funcionament de l’equipament

Missió
L’obertura d’aquest nou equipament a la ciutat de Mataró encarna el repte de crear un referent en l’educació per
a la sostenibilitat a partir de la creació de sinèrgies amb els recursos existents, l’oferta de noves activitats i serveis
i la creació d’una xarxa entre els usuaris d’aquest espai o dels seus serveis (Club 21), uns recursos destinats a la
consecució dels següents objectius de centre:

• Difondre la cultura de la sostenibilitat entre el conjunt de la ciutadania.
• Afavorir el consum responsable i l’aplicació de criteris de sostenibilitat a la vida quotidiana.
• Implicar els diferents col·lectius de Mataró en el repte de construir una ciutat més sostenible.
• Potenciar l’educació per a la sostenibilitat als centres educatius.
• Proporcionar recursos educatius per al desenvolupament sostenible adaptats a la realitat de Mataró.
• Assumir el valor educatiu de la gestió municipal com a element exemplar de cara a la ciutadania.
• Promoure el valor del patrimoni natural, paisatgístic, cultural i social de
Mataró incidint en el desenvolupament sostenible de la ciutat.

Serveis
La Casa Capell ofereix recursos i serveis, sempre relacionats amb el desenvolupament sostenible, sintetitzats en:
• Informació i assessorament
• Servei de documentació i recursos
• Activitats formatives i divulgatives

Destinataris
La Casa Capell s’adreça a la ciutadania, les entitats, els centres d’ensenyament i les empreses de Mataró.
En aquest espai de trobada es facilita l’intercanvi d’experiències entre gent diversa amb una part comuna: que el
camí cap al desenvolupament sostenible l’hem de fer tots, petits i grans, convençuts i reticents, junts. I en aquest
procés educatiu tothom ensenya i tothom aprèn.
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Programació d’activitats
Les activitats es programen trimestralment (1r, 2n i 4t trimestres de l’any), i guarden relació amb els nou eixos en
els quals s’estructura el Pla de Lluita contra el Canvi Climàtic - Agenda 21 Mataró:

• Aconseguir un entorn territorial que permeti més eficiència, reduint les necessitats de desplaçament i amb una
interacció més sostenible amb l’entorn.
• Afavorir els modes de mobilitat sostenible assegurant l’accessibilitat, promovent l’ús racional del vehicle privat i
millorant la qualitat acústica.
• Preservar la biodiversitat i gestionar adequadament els sistemes agroforestals.
• Incentivar l’ús eficient de l’aigua i millorar el sistema de sanejament.
• Reduir la generació de residus, optimitzar el servei de recollida i augmentar el reciclatge.
• Implicar la societat de Mataró en la consecució d’una ciutat més sostenible.
• Promoure un model energètic basat en l’estalvi energètic i en el màxim d’autoproducció d’energia renovable.
• Utilitzar l’energia de forma eficient en els serveis de l’Administració pública.
• Estendre la compra pública ambientalment correcta i la gestió ambiental al conjunt de l’Administració municipal.

A l’hora de dissenyar la programació del centre es tenen en compte la diversitat de públics, els interessos dels
destinataris, la prioritat de les activitats i els recursos d’àmbit local per damunt d’altres ofertes més genèriques.

Horari d’atenció al públic
De dimarts a divendres, de 10 a 14 h.
Dijous, de 17 a 21 h

Dades de contacte
Parc Central

Casa Capell
Passeig de l’Orfeó Mataroní, 15 (Parc Central)
08304 - Mataró Tel. 937582440 Fax 937582449
A/e: casacapell@ajmataro.cat
http: /www.mataro.cat/sostenibilitat

L1 / L2 / L4 / L6 / L8
Parc Central
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