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>>> Connexió peatonal amb el centre

Carrer de Sant Josep
#Intensificació 3

Carrer Argentona
#Intensificació 3

>>> Pacificació i 
Renaturalització

>>> Pacificació i 
Renaturalització

Estació FFCC
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>>> Acostar l'estació al centre

Muralles de Mataró
#Intensificació 5

>>> Muralla verda
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>>> Renaturalització

Eix Central
#Intensificació 1
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>>> R
enaturalització

Plaça Gran
#Intensificació 1

CAN XAMMAR
315 Places

280m

380m

160m

270m

320m

PLAÇA DE 
LES TERESES
337 Places NOU 

APARCAMENT 
A SITUAR

NOU 
APARCAMENT 
A SITUAR

Mobilitat actual centre
Mobilitat proposta centre

19'

12'

9'

40'

1

PAISATGE URBÀ I PAISATGE AGRÍCOLA

PERMEABILITZACIÓ DEL SÒL
"Nous espais permeables"

#ECOLOGIA URBANA

APROFITAMENT DEL VERD PRIVAT
"Obrertura del verd privat"

#ECOLOGIA URBANA

(RE) NATURALITZACIÓ 
"Increment de l'arbrat del centre"

#ECOLOGIA URBANA

LA "DARRERA MILLA"
DE LA DISTRIBUCIÓ

#MOBILITAT

APARCAMENT I PACIFICACIÓ
DEL TRÀNSIT

#MOBILITAT

L’ESTACIÓ DE FFCC 
PORTA METROPOLITANA

#MOBILITAT

CRITERIS D'URBANITZACIÓ
URBANISME TÀCTIC

#ESPAI PÚBLIC

NOUS MODES DE MOBILITAT
"Serveis de transport compartit"

#MOBILITAT

ACOSTAR L’ESTACIÓ AL CENTRE
Estació FFCC

#INTENSIFICACIÓ 4

PACIFICACIÓ DE CARRERS
Carrers de Sant Josep i Argentona

#INTENSIFICACIÓ 3

PLAÇA DE LES TERESES, UN ESPAI PÚBLIC MÉS FLEXIBLE I PARTICIPAT
Node intermodal: Plaça de les Tereses 

#INTENSIFICACIÓ 2

(RE) NATURALITZACIÓ DE L'ILLA DE CAN CRUZATE
Node Eix Central: PEMU Can Cruzate

#INTENSIFICACIÓ 1

ACCIONS
Estudi de cas

ELEMENTS
De què disposem?

PRINCIPIS
Què cal fer?

MURALLA VERDA
Les muralles de Mataró

#INTENSIFICACIÓ 5

[ESPAI PÚBLIC I PAISATGE URBÀ]

MOBILITAT. CANVI DE PARADIGMA

Principi #3

Principi #2

Principi #1
Elements
de l'espai públic

Accions

La privilegiada geografia del Maresme i de Mataró en particular, suggereix promoure 
la [re]naturalització del centre i buscar la continuïtat espaial entre el centre urbà i els 
seus perímetres naturals. Accions més simbòliques pel record de les rieres urbanes, la 
plantació d’arbrat en alguns carrers i places i la preservació dels patis d’illa com espais 
verds privats amb funcions ecosistèmiques són la clau per la millora de la sostenibilitat 
ambiental del Centre.

Un dels principals problemes ambientals 
de Mataró i de tot el Maresme és el risc 
d’inundabilitat que es veurà agreujat 
amb el canvi climàtic. Amb la intenció 
de proposar mesures d’adaptació al CC, 
es planteja preservar la permeabilitat 
del sòl existent (espais verds, oberts 
no urbanitzats) tot fomentant la 
infiltració d’aigua allà on sigui possible 
com per exemple amb les noves zones 
d’aparcaments que poden ser permeables 
o als espais públics del centre.

El 36% del verd que hi ha al centre de 
Mataró, és verd privat. Plantegem fer-lo 
accessible sense la necessitat de fer-
lo públic. Fer-lo més visible, modificant 
la tipologia de les tanques millorarà la 
qualitat estètica de la mateixa manera 
que fer-lo temporalment accessible 
incrementarà la sensació de verd 
dels ciutadans del centre. En fer-ho 
recuperem el patrimoni verd de la ciutat 
tot millorant la qualitat d’aquest i obrint 
la possibilitat de noves formes de gestió. 

L’arbrat viari de Mataró consta de 17.200 
individus que representa una densitat 
de 35 arbres/ha mentre que al centre 
la densitat baixa fins a 27 arbres/ha. 
Proposem potenciar la natura dins del 
centre de Mataró a fi de millorar la qualitat 
de vida de les persones. Renaturalitzem 
amb la intenció de recuperar antigues 
línies amagades de Mataró, com les rieres 
o la muralla tot potenciant la connexió 
muntanya mar. Un increment d’uns 500 
exemplars entre arbrat viari, espais verds 
i especies arbustives representaria una 
millora subtancial del medi ambient del 
centre i podria suposar la captació de 
14tn de contaminants atmosfèrics anuals 
entre molts altres beneficis.

El paradigma de la mobilitat es troba en un moment de canvi amb efectes substancials 
sobre la ciutat i els seus espais públics. La creixent importància del sistema ferroviari, 
l’expansió de la xarxa de bus interurbà, la normalització de l’ús de la bicicleta i vehicles 
personals lleugers, configuren un esquema de funcionament diferent per la trama d’espais 
públics urbans.

El manteniment i promoció de les 
activitats al centre, no només les 
comercials sinó també de les productives, 
és possible reconsiderant els sistemes de 
distribució amb una logística intel·ligent. 
La col·locació estratègica d’uns pocs 
centres de distribució en relació a 
l’estació i a les principals vies d’accés a 
la ciutat farà compatible un proveïment 
a comerços i activitats eficaç en horaris 
de poca fluència, a través de vehicles 
elèctrics i d’una distribució seqüenciada 
que farà més eficient la despesa 
energètica en la darrera milla.

L’estació de Mataró és el node 
d’accessibilitat territorial que situa la 
ciutat a només uns minuts de municipis 
veïns i de tota l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. La petjada ecològica 
dels vehicles particulars i un canvi 
de paradigma social només farà que 
impulsar el tren com a mitjà de transport 
habitual que no hauria de moure la seva 
posició sinó millorar-ne la permeabilitat 
tot mantenint la seguretat. La distància 
de 800-900 m en relació al centre és 
pròpia d’una ciutat mitjana, i tant busos 
com bicicletes i ginys elèctrics són 
alternatives als recorreguts a peu.

La progressiva conversió del cotxe 
en un vehicle ecològic, de velocitat i 
dimensions més amables, fa pertinent 
potenciar l’actual sistema d’aparcaments 
al perímetre del centre (pl. de les Tereses, 
Can Xammar i final de la Riera) i completar-
lo amb dues noves peces (al voltant de 
la Pl. Del Vidre i el c/ d’Argentona). Es 
completa d’aquesta manera un diagrama 
nítid que relaciona les vies d’accés 
al centre, amb aparcaments situats 
estratègicament a menys de 300-400 
m de l’eix central (més de 1.500 places), 
i connectats amb còmodes carrers de 
vianants i de prioritat invertida, amb 
algunes reurbanitzacions puntuals.

Els serveis de transport compartit com el 
car-sharing, el bike-sharing o el “Transport 
On Demand” (TOD) són tendències que 
modificaran substancialment les rutines 
de la mobilitat als propers anys. Igualment 
la condició plana de les terres baixes del 
Maresme fa lògica l’extensió de la xarxa 
de carril bici de fàcil implementació, 
amb la corresponent provisió de sistemes 
d’aparcament. La varietat de modes 
multiplica també els punts de la inter-
modalitat, i fa més intens l’ús dels espais 
lliures com a llocs d’intercanvi al voltant 
dels nodes de la ciutat.

Tres estratègies combinades milloren la 
connexió entre el centre i la ciutat. 
1/ La major permeabilitat ffcc-centre 
a través de la pacificació selectiva de 
carrers
2/ el redisseny  estratègic dels espais 
lliures entorn a la N-II entesos com a 
“estora” d’entrada a la ciutat, amb una 
regulació efectiva del trànsit vehicular 
que facilita el creuament de la via; 
3/ la localització de nous usos col·lectius 
en dos antics edificis industrials (Cabot i 
Barba) que intensifica l’ús cívic als volts 
de l’estació.

La millora del node de la Plaça de 
les Tereses es complementa amb la 
peatonalització dels carrers d'Argentona  
i el de Sant Josep en una actuació tipus 
de millora de la connectivitat en la relació 
entre els aparcaments (existents i nous) i 
la pacificació de tot l’espai central.

La plaça de les Tereses és un “hub” de 
mobilitat on conflueixen busos, cotxes i 
vehicles de distribució y que funciona de 
fet com una rotonda. Es proposa avançar 
en la pacificació d’aquest node restringint 
el pas dels vehicles als costats nord i oest 
amb un nou esquema de mobilitat que 
és possible simplificant el funcionament 
del trànsit dels carrers que l’envolten. 
La concentració de les parades de bus 
a la part alta de la plaça s’acompanyaria 
d’una nova posició de les rampes d’accés 
al pàrquing en una recomposició global 
dels moviments que és un “manifesto” a 
favor dels nous modes de mobilitat.

Un "hub domesticat"
Per la seva dimensió i posició central, 
aquesta plaça podria tenir un paper més 
actiu per acollir nombroses activitats 
amb el redisseny del seu espai públic i 
una millora definitiva amb la connexió 
dels carrers d’accés al casc antic. La seva 
posició de pivot entre l’entorn del Mercat 
de Cuba i el centre històric justifica la 
reducció decisiva dels moviments dels 
automòbils a només el 50% de l’espai que 
ocupen actualment.

L’illa de Can Cruzate forma part del 
sector de l'Eix Central i s'ubica en una 
de les parts més consolidades i denses 
del casc antic. El PEMU de millora de 
Can Cruzate, en contacte amb el mercat 
del Regle, esdevé una oportunitat de 
renaturalització i permeabilització del sòl 
dins el casc antic. Proposem desocupar 
aquest espai i convertir-lo en un jardí 
secret i interior: un petit pulmó verd pel 
centre.  Aquest jardí, es completa amb les 
restes del triclinum d'una antiga Domus 
romana. La combinació de vegetació 
i elements d’arqueologia esdevé una 
manera més domèstica i natural de 
percebre la història de la ciutat. 

INVENTARI DE CARRERS I PLACES
procediment

Els criteris sobre l'espai públic queden 
establerts a través d'una sèrie de principis 
estructurals (primera columna) que es 
desenvolupen a través dels elements que 
constitueixen la ciutat, -carrers i places-
(segona columna). 
La combinatòria entre principis i elements 
suggereix, en base a exigències i necessitats 
específiques, una sèrie d’accions concretes 
esbossades en algunes propostes (tercera 
columna). 
L'inventari de tots els carrers i places que 
constitueixen el centre de Mataró mostra la 
complexa relació de situacions que apareixen 
a la ciutat. 

1 Carrer Montserrat i Carrer 
Lepanto
2 Plaça de Ventura Ametller
3 Plaça de Miquel Biada
4 Muralla de la Presó
5 Plaça de Joan Herrero
6 Plaça de les Figueretes
7 Carrer Hospital
8 Plaça Josep Moragues
9 Carrer d’en Moles
10 Carrer d’en Moles
11 Plaça de Cuba
12 Plaça de Santa Maria
13 Carrer Nou
14 La Riera
15 Plaça de l’Ajuntament
16 Carrer Barcelona
17 Plaça Santa Anna
18 Pati del Cafè nou
19 Muralla d’en Titus
20 Carrer Amàlia
21 Carrer Argentona
22  Plaça de les Tereses
23 Carrer de la Palma
24 Eix: Carrer Sant Joan, Baixada 
de les Escaletes, Carrer Sant 
Cristòfol, Carrer Santa Maria, 
Plaça Santa Maria, Carrer Sant 
Francesc d’Assiís, Carrer Portal de 
Valldeix i Camí Fondo
25 Plaça del Fossar Xic
26 Plaça dels Corrals
27 Plaça del Beat Salvador
28 Carrer d’en Pedró
29 Carrer Bonaire
30 Carrer Beata Maria i Sant Simó

Els diferents plantejaments actuals sobre 
l'espai públic de Mataró segueix un línia 
coherent que ha estat positivament 
acceptada per la ciutadania. Es continuarà 
amb aquests criteris tot reforçant els 
principals eixos de cada àmbit:
1. Àmbit Centre històric
Continuar amb les estratègies de 
pacificació del centre antic. Reproduir 
els criteris de pavimentació i elements 

urbans actuals incrementant la superfície 
de sòls permeables i elements vegetals.
2. Àmbit Passeig Ronda-Muralles 
Identificar i definir el perímetre de les 
Muralles per tal de potenciar la identitat del 
centre històric. El passeig com a element 
articulador de l'accés a la ciutat antiga.
3. Àmbit fora-muralles (Eixample):
Actuar sobre els eixos i nodes de la 
proposta que s'estenen des del nucli antic. 

Emprar solucions específiques per cada 
cas segons necessitats.
A nivell de pavimentacions, arbrat i 
elements urbans caldrà clarificar les 
solucions per reforçar la visió de conjunt 
dels diferents espais urbans.

URBANISME TÀCTIC:
-Pacificació progressiva cap al centre. 

-Estratègies sobre el trànsit en format test.

-Canvis de sentit confrontats en carrers de màxima continuïtat.

-Interrupcions puntuals de la continuïtat del trànsit per 

generar nous pols d’atracció per vianants.

-Trams estratègics de plataforma única en espais singulars 

(davant equipaments, edificis patrimonials, etc.).

-Re-direccionament del trànsit cap a eixos amb més 

capacitat. (Evitar recorreguts interns d’interconnexió).

El traçat de les antigues muralles 
medievals de Mataró només és visible en 
determinats trams del seu recorregut ja 
sigui per que aquesta ha estat  recuperada  
per la seva contemplació o be a través 
de la lectura en palimpsest sobre les  
façanes d'algunes cases cos. L'obertura 
del sector d'en Titus i la connexió amb 
Can Xammar, així com l'increment dels 
horaris d'accés als jardins del Rector, 
permetrà augmentar la visibilització de la 
muralla.

Proposem la lectura unitària del 
monument a través de la plantació 
d'arbres d'una mateixa espècie en 
el curs del seu recorregut així com 
la senyalització en el pla del terra en 
alguns moments puntuals (les portes 
d’entrada a la ciutat antiga per exemple). 
La plantació d'arbres (pruners bords) 
en la urbanització de carrers permetrà 
incidir a la vegada en l'estratègia de 
renaturalització del centre.

31 Plaça de Can Xammar
32 Plaça Gran
33 Plaça del Forn de Vidre
34 Carrer Sant Agustí
35 Plaça Xica
36 Anella Muraria
37 Plaça Francesc Pi i Maragall
38 Plaça de Joan Fiveller
39 Plaça de la Peixateria
40 Carrer don Magí de Vilallonga
41 Plaça de Pere Màrtir Viada
42 Plaça Beat Salvador
43 Carrer Sant Josep
44 Carrer de Cuba i Carrer 
Churruca
45 Plaça dels Bous
46 Carrer Na Pau
47 Camí Ral
48 Carrer del Torrent
49 Carrer Xammar i Baixada de les 
Espenyes
50 Carrer Santa Teresa
51 Carrer Sant Antoni
52 Plaça de Sant Joan
53 Muralla dels Genovesos i Carrer 
de la Coma
54 Carrer Sant Benet
55 Carrer Sant Ramon
56 Passatge Sant Bonaventura
57 Carrer de la Muralla

INVENTARI DE PLACES I CARRERS:

1 3

L'activació econòmica i social del centre de 
Mataró passa per fomentar un millor relació 
entre les seves parts.
Com més interconnectada estigui aquesta 
xarxa de principis i elements més reforçada 
quedarà l'estructura d'eixos i nodes de 
la ciutat i millor esdevindrà el dinamisme 
econòmic de la ciutat.

L'enteixinat de conceptes i elements són els 
propis de l'estructura d'eixos i nodes.

DINAMISME SOCIO-ECONÒMIC

PLA ESTRATÈGIC D'IMPULS DEL CENTRE DE MATARÓ

CENTRUM #2


