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Assessorament internacional en promoció
L’Ajuntament va celebrar una trobada amb l’especialista en ‘City Branding’
Mihalis Kavaratzis per promocionar Mataró
Promoció: Laia Mulà

L’Ajuntament de Mataró es proposa elaborar el Pla Estratègic de
Promoció de Ciutat i, per fer-ho,
tenen clar que és important rebre
assessorament dels millors professionals. Així doncs, recentment
l’alcalde, David Bote, i la regidora
d’Urbanisme, Desenvolupament
Econòmic i Cultura, Núria Moreno,

es van reunir amb l’especialista
en ‘City Branding’, conegut com a
màrqueting de ciutat, i professor
de la Universitat de Leicester, el
Doctor Mihail Kavaratzis.
Durant la trobada es va presentar el Pla de treball que la Direcció
d’ocupació i promoció econòmica està elaborant per definir l’estratègia de promoció de ciutat,
emmarcada en el Pla Estratègic
Mataró 2022.

Opinió d'un expert
Kavaratzis va poder descobrir el
Pla de treball mataroní i així va

poder oferir la seva opinió sobre el
plantejament metodològic i es van
apuntar possibles línies d’acompanyament i col·laboració.
Kavaratzis és expert en màrqueting de ciutat i exerceix com a
consultor i assessor en projectes
de marca de ciutat i desenvolupament d’estratègies. La seva activitat
principal és la realització de tallers
orientats a la pràctica i formació
sobre els requisits previs, els processos i els efectes de la marca de
lloc, així com la seva contribució
al desenvolupament econòmic,
cultural i social de ciutats i regions.
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Un grup d’alumnes de Valldemia guanya
la competició First Lego League
Durant quatre mesos van preparar un projecte sobre reducció de consum d’aigua
a les optatives de Robòtica i Emprenedoria
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preparant-se durant quatre mesos a les optatives de Robòtica i
d'Emprenedoria per tal de presentar un projecte que investiga maneres de reduir el consum
d'aigua a casa amb un sistema
que han anomenat Waterbutton.
Aquest sistema consta d'una
aixeta que ajuda a controlar la
temperatura i la quantitat d'aigua
a través d'una aplicació mòbil i
d'un sistema electrònic, hidràulic
i mecànic per controlar el consum d'aigua.

Final a Logronyo
El seu pròxim objectiu és la final
de Logronyo que se celebrarà en
l’àmbit estatal i que acollirà a tots
els equips que han participat en els
diferents tornejos arreu d'Espanya.
Aquests alumnes han estat
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Waterbutton és el nou projecte
d’un grup d’alumnes de 3er d'ESO
de l'escola Maristes Valldemia de
Mataró que va obtenir el primer
premi en la competició First Lego
League. La competició es va celebrar el dissabte 10 de febrer a
Barcelona i va comptar amb la
participació de 19 equips de tot
Catalunya. A més, van obtenir el
premi per haver presentat el robot amb el millor comportament

tecnològic, el qual va obtenir la millor puntuació en el joc de robòtica. L'empresa Aigües de Barcelona
va valorar molt positivament el
seu projecte, per ser innovador i
realitzable.
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Mataró vol tenir una 'Escola del mar'
S'aprova per unanimitat la proposta de resolució
de la CUP, la qual va incorporar esmenes de CiU
Formació: Redacció

En el darrer Ple Municipal, celebrat el dia 8 de febrer, els regidors van aprovar per unanimitat la
proposta de resolució presentada
per la CUP que demana la creació d’una escola municipal del
mar. Amb això es proposen que la
ciutadania visqui de cara al mar,
educar la societat en qüestions
relacionades amb el mar i, per últim, promoure un comportament
responsable davant un front litoral
amb un alt valor paisatgístic com
és el del Maresme. La proposta va
incorporar, a més, les esmenes del
grup municipal de CiU.

Els propòsits
Des de la CUP, els impulsors de
la proposta, van destacar que les
actuacions de sensibilització i el
coneixement del medi natural
marí es podrien reforçar amb la
creació d’una aula o escola municipal del mar.
La idea és que aquesta esdevingués un centre divulgatiu obert
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a escoles, instituts i al públic en
general, el qual serviria per donar
a conèixer temes d’interès general com la biodiversitat marina,
els oceans i la salut humana, els
residus i la brossa marina i molt
més. El projecte també podria tenir
com a objectiu el manteniment i
la divulgació de la memòria històrica de Mataró com a ciutat amb
tradició marinera.

Com sera l’escola de mar
Per fer realitat la creació de l’escola municipal del mar, és necessari
que l’Ajuntament hi destini recursos econòmics per desenvolupar
un projecte divulgatiu i didàctic,
disposar d’un espai i d’un educador. La proposta contempla que
aquesta s’ubiqui en algun dels locals del Port de Mataró, fet que
simplificaria la seva creació.
Amb l’aprovació de la proposta,
l’Ajuntament de Mataró es proposa estudiar, en el marc del Pla
Estratègic del Port, les necessitats,
la viabilitat econòmica i la possible demanda de places d’una

futura escola municipal del mar.
L’Ajuntament també farà una proposta d’espais en locals del Port de
Mataró per a la ubicació i installació de l’escola municipal del mar
i explorarà les possibles vies de
col·laboració amb les confraries
de pescadors, universitats i entitats naturalistes i de l’àmbit de
la nàutica per a fer del projecte
de l’escola municipal del mar un
projecte el més ampli possible.
El resultat de tots aquests passos
està previst que es presenti en un
termini màxim de 6 mesos i sempre abans de l’estiu.
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Cinc grups de recerca
reconeguts per l’AGAUR
Beques pels diferents grups del Tecnocampus
Societat: Laia Mulà

La darrera resolució de l’Agència
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de
Recerca (AGAUR) de la Generalitat
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de Catalunya ha reconegut un total
de cinc grups de recerca universitaris del Tecnocampus, quatre
més que a l’any passat. Els cinc
grups reconeguts són els següents:

el grup de tractament del senyal i dades de l’Escola Superior
Politècnica, liderat pel catedràtic
Marcos Faúndez; el d’atenció a la
cronicitat i innovació en salut de
l’Escola Superior de Ciències de
la Salut, dirigit per la catedràtica
Esther Cabrera; el relatiu a l’activitat física, rendiment i salut de
l’Escola Superior de Ciències de la
Salut, liderat pel professor Manuel
Vicente Garnacho; el grup de recerca aplicada a l’entorn financer, econòmic i social de l’Escola
Superior de Ciències Socials i de
l’Empresa, liderat per Josep Maria
Raya; i, per últim, L’AGAUR també
ha reconegut com a grup consolidat el grup sobre “Les músiques
en les societats contemporànies:
so, silenci, imatge i tecnologia”,
amb el lideratge del professor
Daniel Torras.
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