
Casa Capell
Passeig de l’Orfeó Mataroní, 15 (Parc Central)

08304 - Mataró Tel. 937582440 
A/e: casacapell@ajmataro.cat

Horari
De dimarts a divendres, de 10 a 14 h

Dijous, de 17 a 21 h

La Casa Capell és un 

equipament municipal situat 

al Parc Central de Mataró que, 

sota l’aparença d’un habitatge 

comú, busca mostrar a tothom 

aquelles opcions que tenim a 

l’abast per encaminar-nos cap a 

un desenvolupament sostenible, 

és a dir, recursos nous i 

diferents per a desenvolupar-

nos sense haver d’estar limitant 

el dret de fer-ho també a 

les futures generacions. 

Us presentem les activitats 

d’aquest trimestre per tal 

que pugueu gaudir de les 

xerrades, de les projeccions 

i de les exposicions que 

siguin del vostre interès. 

* Establiment de trucada: 0,28 € + IVA. Cost: 0,21 € + IVA/ minut. 807 11 70 10 des de  
fora de Mataró. Establiment de trucada: 0,09 € + IVA. Cost: 0,34 € + IVA/minut.  
NOU HORARI: de les 8 h de dilluns a les 22 h de dissabte i diumenges i festius de 8 a 22 h

www.mataro.cat
Telèfon d’atenció ciutadana 010 (24h)*

Programa d’activitats  2011

gener, 
febrer i 
març 

Totes les activitats són gratuïtes 
i no cal inscripció prèvia

Parc Central

L1/L2/L4/L6/L8  
Parc Central



Març

Dijous 10 de març, a les 19 h

Xerrada: “Present i 
futur de l’agricultura de 
proximitat a Mataró”
A càrrec de Pep Riera i Porta, coordinador 
comarcal de la Unió de Pagesos

La fertilitat de les terres del Maresme l’han fet un ter-
ritori tradicionalment agrícola. Com ha afectat el de-
senvolupament socioeconòmic a la nostra agricultura 
de proximitat? Quin és l’escenari actual a Mataró? Què 
pot deparar el futur als joves agricultors?

Hi col·labora: Unió de Pagesos de Catalunya

Dijous 24 de març, a les 19 h

Projecció: La lluita alimentària

Film de 83 minuts sobre la política agrícola d’Amèrica, 
la cultura del menjar del segle XX i la rebel·lió del mo-
viment alimentari de Califòrnia en contra de les grans 
companyies i a favor del menjar orgànic local.

Hi col·labora: Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona 
i Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient (FICMA)

De dimarts 1 de març a dijous 31 de març

Exposició: “La biodiversitat 
a Catalunya: el repte 
de la conservació”

Produïda l’any 2010, en el marc de la celebració de 
l’Any Internacional de la Biodiversitat. Explica de ma-
nera molt gràfica el coneixement sobre el patrimoni 
natural, les estratègies de conservació promogudes i 
les polítiques de sostenibilitat que s’apliquen.

Exposició creada pel Departament de Medi Ambient 
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Gener

Dijous 20 de gener, a les 19 h

Xerrada: “Les accions de custòdia 
als Canons del Maresme”
A càrrec de Carla Álvarez Chicote, 
cap de projectes de Submon

Els usuaris del medi marí som una peça clau a l’hora 
de conservar-ne els valors ecològics i reduir-ne els im-
pactes ambientals. En aquesta xerrada se’ns presen-
ta el paper que nosaltres podem tenir en la custòdia 
marina.

Hi col·labora: Associació Submon per a la conservació, 
l’estudi i la divulgació del medi marí

Dijous 27 de gener, a les 19 h

Projecció: Un mar canviant

Documental de 91 minuts que tracta d’educar els 
espectadors sobre el que de ciència s’amaga darrere 
d’aquest món en ràpida transformació, i cerca a més 
el compromís per a un canvi.

Hi col·labora: Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona 
i Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient (FICMA)

Fins al divendres 28 de gener 

Exposició: “L’alguer de Mataró: 
10 anys de seguiment”

En commemoració als 10 anys del Projecte 
Alguer de Mataró. Els seus continguts donen a 
conèixer la gran riquesa natural del fons marí del 
litoral de Mataró i els resultats de l’estudi que es 
porta a terme des del 1997 del nostre alguer.

Exposició creada per la Secció de Ciències 
Naturals del Museu de Mataró (IMAC)

Febrer

Dijous 10 de febrer, a les 19 h

Xerrada: “El dret dels pobles 
a la sobirania alimentària”
A càrrec de Rafa Llinàs Salmerón, psicòleg i professor 
de la Fundació Internacional Olof Palme

La majoria dels països agrícoles del sud presenten taxes de 
gana i pobresa altes a causa de polítiques agràries favora-
bles als països del nord. És possible un altre model de pro-
ducció agrícola més respectuós amb les demandes locals? 
Quina responsabilitat tenen els països demandants?

Hi col·labora: Fundació Internacional Olof Palme

Dijous 24 de febrer, a les 19 h

Projecció: Tesoros descartados

Documental de 90 minuts que mostra un any en la vida de 
la Blanca i els seus fills, que viuen al marge de la societat i 
recullen les restes de Buenos Aires a la recerca d’aliment. 
Les alegries i penes de la seva realitat ens endinsen en la 
seva lluita per la supervivència.

Hi col·labora: Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona 
i Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient (FICMA

De dimarts 1 de febrer a divendres 25 de febrer 

Exposició: “El Maresme, 
terra de rieres”

Aquesta mostra dóna a conèixer l’activitat que es duu a 
terme des del Projecte Alocs. S’hi explica la singularitat 
d’aquests ecosistemes i la seva riquesa com a font de bio-
diversitat, i es destaquen el valor patrimonial de les rieres 
del Maresme i els reptes per a la seva conservació.

Exposició creada pel Grup d’estudi i conservació dels alocars del Maresme


