
Equipaments municipals

Eix cultural

Densitat de comerç per barris

CIUTAT CÍVICA CENTRÍPETA 

Industria

Patrimòni catalogat

Volum de població per barris

CIUTAT FUNCIONAL CENTRIFUGA 

EIX VERTICAL HISTÒRIC
·Un eix vertical, conseqüent amb la traça històrica de la riera, s’ha 
definit com un traçat peatonal que millori la conectivitat de la ciutat. 

 

EVOLUCIÓ CONCENTRICA DE LA CIUTAT  
 ·L’evolució de la ciutat ha sigut sempre concentrica i ha 
 implicat que les fàbriques es distribuicinen, un primer 
 escenari  de forma perifèrica al centre i, en un segon 
 polaritzades pel eixos de comunicació. Aquest efecte ha 
 tingut un efecte directe en la definició de la costa.

Límit productiu

Límit lùdic

Límit biològic

ASPECTE PÚBLIC

NOU ESCENARI DE REPRESENTACIÓ SOCIAL
 ·Nous espais de lleure s’han estructurat en la consolidació 
 dels nous teixits. Majoritariament han sigut tipologies que, 
 al no tenir cabuda en els focus d’afluencia han buscat 
 models compactes que permètin ser pols per si mateixos.
 ·Aquest efecte, de tendencia mercantilista perjudica 
 indirectament en l’aflorament de serveis que surtin de 
 les necesitats social de l’entorn:Mataro Park, Eurofitness
  i Decathlon. 

LA MAGNITUD INDUSTRIAL  
 ·Fora de la catalogació patrimonial queden exclosos, en
  realitat la major part de la industria construida, i que és 
 la clara responsable de la morfologia del teixit. No podrien, 
 (ni haurien) de formar part del cataleg, per les restrictives 
 consideracions, pero si són un elements a tenir en compte 
 en la reforma urbana.

RESPOSTA INSTITUCIONAL
 ·De la mateixa manera, les manifestacions culturals 
 d’ambit municipal, són actes concebuts desde la centrali-
 tat i produint més avait un trasllat puntual dels 
 esdeveniments,que no pas una representació dels 
 autòctons: La festa del cel.

IDENTITAT INDUSTRIAL 
 ·Havent identificat quin és el paper que juga l’espai 
 industrial en la configuració del teixit urbà, considerar-los
 una superficie d’actuació és sol veure una part del potencial
 que tenen.

CONFIGURADORS DETERMINANTS DE L’ESTRUCTURA SOCIAL
 ·En el cas de l’Havana, trobem que la heterogeneitat del
  gra urbà i la condició de horitzontalitat de la plana aluvial  
 són elements determinants al configurar la trama cultural 
 i social, i que la resposta pasa per una estructura en 
 xarxa en comptes d’eix vertical. 

PRESA DE CONSIENCIA INDUSTRIAL  
 ·La magnitud del teixit industrial i la seva transformació 
 són, en realitat, de l’ordre de tot el  nucli. Prenent molta 
 coherencia que l’ordre de les decisions el correspongui i
 s’el cosideri un conector horitzontal en base a la seva 
 plana luvial. 

MACLA INDUS-SOCIAL”
**Falta de identificacio de la reforma urbana amb realitat industrial
 

ASPECTE PRODUCTIU
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FLUX SOCIALS PATRIMONI CATALOGAT  
 ·La identitat fabril s’ha identificat com element generatriu 
 dels teixits i se’ls ha catalogat perque siguin alhora recintes 
 dels nous serveis de la ciutat i custòdis de la traça històrica 
 identitaria del municipi.

 ·Sobre la concetració cultural del l’eix es consolida l’oferta 
 comercial generant una dependència a nivell de mobilitat i 
 d’identitat del centre a falta d’una ramificació que arribi a 
 la resta dels teixits urbans.
 ·Cal remarcar que Mataró ha sofert migracions molt 
 fortes i concentrades en el temps que comporta un
  escenari social heterogeni. 
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Centre Barri la cirera Vista Alegre Parc Natural Montnegre-Corredor

Autopista

Parc Central
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