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Eixos i nodes: mapa psicogeogràfic de Mataró 

Mataró: mapa de centres
Centre històric > Eix central
Centre comerical > La Riera i Carrer Barcelona
Centre psicològic > Plaça Santa Anna
Ampliació del centre

Estructura d'eixos i micoronodes funcionals de Mataró

UN MODEL DE CENTRE PER UN MODEL DE CIUTAT  

L’AMPLIACIÓ DEL CENTRE

UNA ESTRUCTURA D’EIXOS I NODES

[URBANISME, ESTRATÈGIA I CONNECTIVITAT]

Una triple escala de relacions superposades determina el potencial del Centre de Mataró: 
com a cor d’una ciutat més ben connectat amb una població de més de 100 mil habitants; 
com a nucli capital d’una pròspera comarca amb nuclis més menuts que es beneficien de 
la seva proximitat; i com a pol més septentrional d’una Regió Metropolitana policèntrica 
de més de 4.5 M d’habitants. 

El Centre de la ciutat és avui un espai viu i relativament actiu, gràcies a unes polítiques 
urbanes de notable èxit que no obstant, no poden impedir el patiment d’un comerç 
tradicional que està amenaçat arreu. D’acord amb les mesures ja esbossades en el Pla 
Mataró 2022 s’aposta perquè el Centre sigui la locomotora d’uns canvis pel conjunt de 
la ciutat que descriu aquesta proposta a favor d’un desenvolupament urbà inclusiu amb 
les persones, sostenible amb el medi ambient i eficient en la gestió complexa dels factors 
urbans.

Mataró és una ciutat que s’ha desenvolupat per anells de creixement al voltant del seu 
nucli històric, consolidant-se al voltant dels camins itinerants de sortida de la ciutat: 
camí Ral, camí del Mig, les baixades al mar... La posició central del Mercat de Cuba, 
la configuració espaial del seu entorn i les nombroses activitats que s’hi apleguen 
provoquen un descentrament real de l’epicentre del casc històric cap a ponent. La 
proposta ambiciona ampliar aquesta condició central de manera definitiva més enllà dels 
límits de les muralles, fent més forts els tentacles que s’estirin cap a la línia litoral i 
l’estació del ferrocarril: reforçar-hi el paper dels equipament i de l’espai públic i qualificar 
els carrers que facin real la nova dimensió del centre.  

L’ampliació del centre i la millora de la seva connectivitat  és possible a través d’una 
doble estratègia: reconèixer, positivar i activar els seus eixos principals i alhora, fer més 
visible i reforçar l’estructura de micro-nodes de la ciutat. 

Si bé la ciutat ha activat amb èxit eixos com el de la Riera, el de les muralles o el carrer 
Santa Maria, correspon ara millorar les condicions de l’eix del camí Ral, els de l’estació de 
ferrocarril, el propi Passeig Marítim i l’eix Camí del Mig - A. de Capmany, que connecta 
els espais agrícoles a ponent i llevant. El reforç d’aquests eixos permet una lectura i 
continuïtat franca de la ciutat amb el paisatge, com un valor a potenciar i mantenir en 
una ciutat de l’escala de Mataró, vinculant la verticalitat del mar i la muntanya i el sentit 
horitzontal de les riques planes agrícoles que envolten la ciutat.

En les interseccions d’alguns d’aquests eixos, una xarxa de micro-nodes (o sub-centres) 
actuen com a catalitzadors de l’espai urbà, acollint noves activitats que promouen la 
mixticitat urbana i dinamitzen econòmicament el seu entorn. Algunes oportunitats les 
serveixen els equipaments infrautilitzats, uns espais públics poc adequats a les demandes 
actuals, uns pocs edificis desocupats.... En conjunt, la suma de petites intervencions 
actuarà en cada àmbit com una “micro-turbina” pel nou cicle que comença ara el casc 
antic.

La reflexió sobre el centre de Mataró i la seva dinamització es trava des d’una mirada 
critica i singular sobre l’urbanisme, la forma, la qualitat i els potencials de la ciutat.
La proposta va de dins cap a fora, del centre cap als perímetres i de la ciutat cap al 
paisatge, reconeixent l’actual estructura d’eixos i nodes sobre la qual s’ha organitzat el 
creixement de la ciutat.

Les tres primeres làmines posen de valor els principals elements del centre i estableixen 
principis i accions per intensificar una xarxa feta d’eixos estructurants singularitzats i de 
sub-centres d’intensificació urbana. Les dues darreres se centren en el node més simbòlic 
de la ciutat: l’Eix central, epicentre geomètric i centre neuràlgic, social i cultural. La 
proposta interpreta aquest espai no únicament com un node més, sinó com el veritable 
fòrum civil de la civitas, dissenyat amb veritables connotacions simbòliques; evocatives 
del centre clàssic que funda la tradició de la ciutat greco-romana.
 
Principis, elements i accions
Tres eixos principals guien la proposta: la connectivitat del centre i la ciutat, l’espai públic 
i la relació amb el paisatge i l’edificació i la mixticitat d’usos. 
Cadascun dels eixos es desenvolupa relacionant una sèrie de principis estructurals amb 
els elements que constitueixen la ciutat (carrers, places i edificis). La combinatòria de 
principis i elements suggereix, en base a exigències i necessitats específiques, una sèrie 
d’accions concretes esbossades en algunes propostes. No hi són totes, però il·lustren 
bé una metodologia d’acció a partir de la qual és possible desplegar aquesta proposta, 
madurada en base a un anàlisi més exhaustiu i una major atenció als agents implicats.

Implementació
Les accions puntuals descrites en aquest document configuren un mapa relativament 
incomplet i parcial per no poder abastar l’inesgotable potencial que té la ciutat. Les 
accions potencials tenen en comú el seu caràcter tàctic; que són flexibles, agendables a 
curt termini i en molts casos de caràcter transitiu; que representen inversions assumibles 
amb els beneficis que comportaran. El desplegament de les accions impulsades des 
de l’Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU), d’iniciativa i gestió público-privada 
repercutiran en els àmbits social i de la cultura i es coordinaran amb la redacció d’un 
Programa d’Actuació Urbanística ambiciós que inclogui el llistat d’actuacions i instruments 
associats. Serà en conjunt, una eina que no incorpora únicament a urbanistes, sociòlegs, 
arquitectes i economistes sinó també els comerciants i compradors, propietaris i 
llogaters,  visitants i residents i,....en definitiva, la ciutadania de Mataró.
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