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L’objectiu d’aquesta moció, per motius de força major, és declarar l’interès social que té per a la 
ciutat de Mataró destinar el conjunt catalogat de Can Fàbregas i de Caralt a equipament públic 
cultural al servei de la ciutat en una ubicació propera a l’original que millori la funcionalitat, 
accessibilitat i visibilitat del bé catalogat. 
 
ANTECEDENTS 

 
El vigent Text refós del Pla General d’Ordenació de Mataró, aprovat definitivament el 16 de març 
de 2005, (PG), incorpora la protecció del elements de Can Fàbregas catalogats i preveu la seva 
conservació i manteniment en el seu emplaçament original.  
 
La vigent Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Mataró 1996 als àmbits Ronda de 
Barceló, Illa Fàbregas i de Caralt, aprovada definitivament el 6-11-2006, (MPG Ronda-Fàbregas), 
modifica el planejament general d’acord amb una ordenació indicativa que preveu la implantació 
d’un nou centre comercial alhora que el manteniment dels elements catalogats de Can Fàbregas en 
el seu indret original. 
 
El vigent Pla de millora urbana del sector discontinu “Ronda Barceló, Illa Fàbregas i de Caralt”, 
aprovat definitivament el 25-1-2007, (PMU-01d), respecte les directrius de la MPG Ronda-
Fàbregas, que desenvolupa, i prescriu la redacció d’un Pla Especial per concretar la ordenació 
volumètrica de l’àmbit (PE-01). 
 
El Pla Especial que havia de desenvolupar la integració volumètrica del nou centre comercial amb 
els elements catalogats de Can Fàbregas, es va aprovar inicialment el 8-1-2007 com a Pla Especial 
d’Integració volumètrica “Àmbit illa 6 Fàbregas i de Caralt”, (PE-01), es va transformar en 
l’aprovació provisional en Pla de millora urbana “Àmbit Illa 6 Fàbregas i de Caralt”, i es va 
aprovar definitivament el text refós el 16-10-2008 amb aquesta denominació (PMU-06). 
 
El PMU-06, igual que la versió inicial PE-01, no desenvolupa l’ordenació del planejament de 
jerarquia superior (MPG Ronda-Fàbregas) que preveia la conservació “in situ” dels elements 
catalogats de Can Fàbregas. Per altra banda, estableix la impossibilitat de fer compatible la 
instal·lació del nou centre comercial amb la presència a l’illa del conjunt industrial catalogat i, en 
conseqüència, proposa una nova ordenació que prescindeix de Can Fàbregas. 
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El vigent Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró 1999, aprovat definitivament el 11-
12-2002, (PE PA), estableix per als elements de la fàbrica Fàbregas i de Caralt un nivell de 
protecció “A” per la nau principal i les edificacions de la porteria (edicles), i un nivell de protecció 
“C” per a la xemeneia. 
 
La normativa del PE PA només admet la possibilitat de traslladar els béns de nivell “C” (la 
xemeneia) quan no és possible mantenir-los al seu lloc (art. 27 i 28.1), i, en conseqüència, obliga a 
la conservació “in situ” dels de nivell “A” (la nau i les edificacions de la porteria), llevat del cas de 
causa de força major (art. 33). 
 
SITUACIÓ ACTUAL 

 
La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 838/2012 del 16 de novembre de 2012 
declara la nul·litat de ple dret del pla de millora urbana PMU-06, que preveia la construcció d’un 
gran centre comercial just a l’indret on hi havia ubicada l’antiga farinera de la ciutat del segle 
XIX: Can Fàbregas i de Caralt. Segons la sentència el PMU-06 vulnera, incompleix i contradiu el 
planejament urbanístic de rang superior que desenvolupa i executa (MPG Ronda Fàbregas i PMU-
01d). 

 
La sentencia també determina que no era possible el desmuntatge dels edificis de la nau i edicles 
de Can Fàbregas per a la seva localització en un altre indret, donat que, tal com indica, “ha de 
prevaldre l’interès públic en la conservació i manteniment dels béns protegits”. 

 
La sentència, però, ha arribat quan l’edifici de Can Fàbregas ja ha estat desmuntat i  
emmagatzemat en un terreny agrícola a les afores de la ciutat. Els elements del subsòl com les 
restes arqueològiques, carbonera i xarxa de galeries subterrànies, van ser eliminats.  

 
INTERÈS SOCIAL DEL NOU EQUIPAMENT PÚBLIC 

 
L’Ajuntament de Mataró, per tal de fer prevaldre l’interès públic en la conservació i manteniment 
dels béns protegits, destinarà a equipament públic de gestió pública l’edifici de Can Fàbregas amb 
la seva nau, edicles i xemeneia, situant-la a la cantonada de muntanya del carrer Biada amb el 
carrer Tetuan, ubicació propera al seu emplaçament original. 
 
L’equipament públic Can Fàbregas i de Caralt, Casa de la Cultura Popular de Mataró serà destinat 
a l’exposició, divulgació, promoció i creixement del patrimoni cultural de la ciutat, en especial les 
comparses i els elements del seguici de Les Santes, Festa Major de Mataró. 

 
Aquest equipament públic esdevindrà el nucli de la cultura popular de la ciutat, basat en dos eixos 
principals:  l’exhibició de les figures i la divulgació de la cultura popular, i la creació i producció 
de les colles institucionals i les entitats de cultura popular de la ciutat. 
La Casa de la Cultura Popular ha de ser un equipament cultural que permeti la conservació dels 
elements del seguici institucional de la ciutat de Mataró i que esdevingui un espai visitable amb un 



  
 
Ajuntament de Mataró 
 

 
 Àrea de Serveis Territorials i Via Pública 
 Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge –Urbanisme- 
 C/ Pablo Iglesias, 63 2òn 
 08302 - MATARO 
   

3 

projecte expositiu permanent que expliqui els diversos elements que configuren el seguici així 
com també la seqüència ritual de Les Santes i del ric calendari festiu de la ciutat. Cal recordar que 
Les Santes van ser declarades per la Generalitat de Catalunya festa patrimonial d’interès nacional. 
A més, dels elements que conformen Les Santes de Mataró, mereixen una especial menció la 
família Robafaves amb els nans, la Missa de Glòria de Mossèn Blanch o missa de les Santes i el 
ritual de la dormida. 

El nou equipament públic haurà d’acollir diferents espais per a realitzar-hi diverses activitats, 
convertint-lo així en un edifici multifuncional. Per aquesta raó, l’edifici ha de tenir en compte els 
següents espais: 

• Un espai de conservació de les figures de la ciutat, on se n’avaluï el seu estat de 
conservació i se’n pugui realitzar la pertinent restauració.  

 
• Un espai adaptat a les necessitats de les colles, residència de cadascuna d’elles i 
bucs d’assaig per a dur a terme la formació dels músics que acompanyen les figures. Així 
com també ha de convertir-se en espais per a reunions i rodes de premsa relacionades amb 
l’organització del cicle festiu i musical mataroní. 

 
• Un espai expositiu dels elements patrimonials del seguici popular institucional de 
Mataró, i per tant, amb una exposició permanent per a visitar aquest patrimoni dotat de 
plafons fotogràfics i explicatius de cadascuna de les comparses de la ciutat, així com 
d’aquells elements estrictament vinculats amb el calendari festiu de la ciutat que es 
consideri oportú explicar i difondre. 

Cal tenir en compte que en aquest moment existeix un degoteig constant de demanda de 
visites a les figures institucionals per part de particulars, entitats com grups d’esplai o de 
les mateixes escoles. Tota aquesta demanda no pot ser assumida en l’actualitat, ja que 
l’espai on es troben les figures no reuneix els requisits per a ser visitat. 
Parlem doncs de la creació d’una exposició que permeti conèixer també tots els estadis de 
la festa: el portal, la crida, la diada i l’epíleg. Tot plegat actes que configuren, en el seu 
conjunt, un interessantíssim patrimoni cultural. A més, hauria de comptar amb documents 
sonors i audiovisuals, on es convidi el visitant a sentir les emocions de les diferents 
sortides del seguici, i per exemple l’ambient de la Diada Castellera a la plaça i la resta 
d’elements i actes que configuren la Festa. 

 
• Un espai destinat a l’arxiu de Les Santes, amb l’objectiu de classificar i conservar 
tot tipus d’elements, documentació, fotografies, materials audiovisuals per tal de crear un 
fons gràfic i visual de la Festa Major. Materials que podran ser destinats a les exposicions, 
projeccions, estudis, xerrades i col·loquis sobre la festa. 

 
Cal que per al bon ús de tots aquests materials explicats anteriorment l’espai aculli  sales 
de consulta equipades amb els mitjans tècnics suficients per a la consulta dels arxius de 
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Les Santes. La sala ha de servir per a permetre a la ciutadania consultar de forma àgil i 
segura els documents que formen l’arxiu, i a la vegada perquè els estudiosos de la matèria 
puguin accedir a la informació que requereixin. 

 
• Un espai reservat a sala d’actes, equipada per acollir actuacions musicals i 
artístiques de petit format, presentacions de llibres i audiovisuals, celebracions 
d’assemblees i reunions de colles i entitats, jornades d’estudi, conferències i tota mena 
d’actes relacionats amb els objectius i continguts relacionats amb la cultura popular 
mataronina. 

 
• Un espai de bar i restaurant d’accés públic obert a tots els visitants de la Casa de la 
Cultura Popular. 

 
• I finalment un espai destinat a botiga per a la venda i difusió d’objectes i productes 
relacionats amb la comparseria del seguici institucional, de Les Santes i del calendari festiu 
de la ciutat, així com, si s’escau, del nostre patrimoni cultural i/o musical. 

 
Ens trobem doncs davant d’un equipament clau per al desenvolupament cultural de la ciutat. La 
Casa de la Cultura Popular transcendeix d’un simple espai expositiu i de divulgació de la cultura 
popular de Mataró, i representa una nova oportunitat per a la protecció del patrimoni material i 
immaterial de la ciutat que combina aquesta tasca amb la de cohesió social. El projecte de Casa de 
la Cultura Popular vol aconseguir crear un nou espai d’interrelació entre mataronins i mataronines 
que viuen intensament la seva cultura popular i a la vegada una oportunitat per a la ciutadania 
d’apropar-se i conèixer de forma més propera aquest patrimoni i la seva gestió així com també una 
oportunitat per a fer créixer l’entramat participatiu que hi ha al darrera del calendari festiu. 
Amb la creació de Can Fàbregas, Casa de la Cultura Popular, la cultura popular de Mataró i en 
concret la cultura de “Les Santes” s’assimilaria pel que fa a equipaments a la de Sant Fèlix a 
Vilafranca del Penedès, a la dels Blancs i els Blaus de  Granollers, a la Festa de la Mare de Déu de 
la Salut d’Algemesí, a les Festes Sexennals de Morella o a la Festa o Misteri d’Elx, declarada 
Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO. 
Per tot el que s’acaba d’exposar i amb la finalitat de  preservar i posar en valor el patrimoni 
arquitectònic de Mataró, la Consellera-Delegada d’Urbanisme proposa al Ple Municipal l’adopció 
del següent 
 
A C O R D  : 

 
Declarar l’interès social i cultural que té per a la ciutat de Mataró la reconstrucció del conjunt 
catalogat de Can Fàbregas i de Caralt per destinar-lo a equipament públic municipal, ubicat a l’illa 
formada pels carrers Tetuan, Miquel Biada, Goya i Rda. Alfons XII i concretament a la cantonada 
Tetuan-Miquel Biada, mitjançant les oportunes modificacions del planejament, per acollir la 
“CASA DE LA CULTURA POPULAR”, amb l’objectiu de promoure i divulgar el patrimoni 
cultural popular de Mataró en general i de la Festa Major de Les Santes en particular. 
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No obstant això, el ple decidirà. 
 
Mataró, 27 de febrer de 2013. 

 
 
 
 
 

Montserrat Rodriguez Sànchez 
Regidora Delegada d’Urbanisme, Habitatge 
Medi ambient i Sostenibilitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta interes social-cultural 
 


