
PATRIMONI:
ARQUEOLÒGIC com a part integrant de la ciutat quotidiana.
INDUSTRIAL com a actius de la ciutat productiva.
CULTURAL com a dinamitzadors culturals i socials.
AGRÍCOLA per aproximar la producció del camp a la ciutat.
NATURAL com a actius de l’oci i el lleure.

#INTENSIFICACIÓ 5

CAS PER CAS: 
LES TRANSFORMACIONS A LES 
CASES DE COS

El valor arquitectònic de les cases cos i 
la capacitat que tenen de caracteritzar 
un determinant ambient urbà reclamen 
la conservació d'aquesta tipologia 
però a la vegada cal permetre certes 
transformacions que assegurin la seva 
vitalitat. Molt acuradament, casa per 
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CALL TO ACTION

La creació de festivals urbans i 
intervencions artístiques sobre la ciutat 
són dues de les estratègies artístico-
culturals que permeten la revitalització 
de l'entorn. 
Referències d'èxit en ciutats de la 
mateixa escala o inferior a Mataró com  
Temps de flors a Girona, Lluernia a Olot, 
A cel obert a Tortosa o Insòlit a Palma, 
demostren com aquestes iniciatives 
son capaces de dinamitzar l'economia  
de la ciutat i augmentar el seu índex 
d'atractivitat global.
Proposem la creació o participació en 
un festival d'aquest tipus però també  
fomentar les petites intervencions 
sobre l'espai públic a traves de l'efímer.

casa, caldrà estudiar les possibilitats de 
transformacions en favor d'una major 
intensificació, amb nous usos, divisió 
horitzontal, etc..

Equipaments amb intensitat d'ús ALTA
Equipaments amb intensitat d'ús NORMAL
Equipaments amb intensitat d'ús BAIXA

Equipaments: Freqüència d'ús

Locals buits en planta baixa
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EQUIPAMENTS, QÜESTIÓ 
D’EFICIÈNCIA I INTENSIFICACIÓ 

#EDIFICACIÓ

LA PRODUCCIÓ AL CENTRE!

#EDIFICACIÓ

UN PARC RESIDENCIAL 
DIVERS I SOSTENIBLE

#EDIFICACIÓ

DENSIFICAR SENSE MALMETRE 

#EDIFICACIÓ

EINES PER LA 
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

NOUS ESPAIS PRODUCTIUS URBANS
Patrimoni existent 
(edificis històrics i industrials)

INICIATIVES 
Locals en planta baixa

Accessibilitat :

Sorolls/olors :

Superfície :

Visibilitat /Privacitat:

Protecció al Foc:

Espais exteriors:

Alçada interior:

Localització/Funcionament:

PATRIMONI PRODUCTIU

#PATRIMONI

[EDIFICACIÓ I MIXTICITAT D’USOS]

LA CASA DE COS, 
ADN DEL CENTRE

#PATRIMONI

PARTICIPACIÓ I

INCLUSIÓ SOCIAL

#SOCIAL

DINAMITZADOR CULTURAL

#CULTURA

#INTENSIFICACIÓ 2

TALLERS I POP UP STORES EN 
LES GALERIES DEL CENTRE

#INTENSIFICACIÓ 1

NOUS ESPAIS PER L’HABITATGE 
SOCIAL

HABITATGE SOCIAL
Habitatge dotacional

#INTENSIFICACIÓ 4

CENTRES DE DISTRIBUCIÓ EN EL 
PATRIMONI CONSTRUIT

ACCIONS
Estudi de cas

USOS
Què podem fer?

ELEMENTS
De què disposem?

PRINCIPIS
Què cal fer?

EXIGÈNCIES
Què necessitem?

#INTENSIFICACIÓ 3

RECONVERSIÓ D'USOS:
LA PEIXATERIA

Principi #3

Principi #2

Principi #1 Elements
del patrimoni 
construït

Accions

Un estudi acurat i particular de l’ús actual 
de cadascun dels equipaments permet 
valorar la seva eficiència real (en hores 
d’ús setmanal) i plantejar estratègies 
de programació compartida per fer un 
ús més intensiu d’aquest patrimoni. La 
seva contigüitat amb valuosos espais 
lliures i la seva propietat pública els 
atorga un caràcter estratègic per actuar 
tàcticament en pro d’una intensificació 
que es vol estendre per tot el casc urbà. 
L’obertura d’algunes peces concretes 
(en vermell) a l’emprenedoria i iniciatives 
col·lectives és una aposta ambiciosa a 
cost zero pels pressupostos públics.

La tematització comercial dels centres 
històrics, convertits en àrees de vianants, 
és només el darrer episodi d’uns teixits 
que han tingut altres vides. La preservació 
i potenciació del comerç actual facilitarà 
l’atracció de nous establiments, però 
alhora s’acompanyarà de nous espais 
productius, ja sigui relacionats amb 
la proximitat geogràfica de l’horta i 
l’agricultura, ja sigui fent d’ham per 
nous tallers de disseny, de confecció i 
tantes altres activitats productives que 
rememorin la memòria industrial de la 
ciutat.

Al centre s’hi compra i s’hi treballa, 
però igualment essencial és mantenir-
hi la condició residencial assegurant 
el confort i la densitat apropiada. La 
proposta manté l’actual diversitat de 
tipus d’habitatges (garantia de barreja 
social) i promou l’adaptació de les velles 
construccions a les noves exigències de 
la sostenibilitat ambiental i els actuals 
BEZ (a través d’exempcions fiscals, per 
exemple), que incorporin la producció 
d’energia i la millora en l’eficiència del 
cicle de l’aigua a l’escala de l’habitatge.

L’actual bona salut del Centre se certifica 
per la manca de solars buits i les poques 
construccions obsoletes, qüestió que 
no facilita estratègies de densificació 
interior (possible encara a les segones 
corones, com front marítim i rondes). Al 
centre, les mesures d’intensificació de 
l’habitatge passen per una sobre-atenció 
al parc existent, estimant que d’aquesta 
manera la ciutat podria créixer entre un 
15 i el 30% sobre si mateixa, intensificant 
algunes parcel·les,  creant una borsa 
pel lloguer social d’habitatges i donant 
el recolzament a les  iniciatives de co-
habitatge en accions negociades amb la 
propietat.

Per tal de poder dinamitzar el parc 
edificat públic de Mataró la proposta 
planteja el desplegament d'una sèrie 
d'accions impulsades des de l’Àrea de 
Promoció Econòmica Urbana (APEU), 
d’iniciativa i gestió público-privada i 
que repercutirà 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.
La creació de l'APEU agafarà en una 
primera fase el centre històric de Mataró i 
es plantejarà la seva extensió en un segon 
moment a través dels següents eixos:

Les diferents activitats tenen demandes d’espai 
diverses. Existeixen activitats amb major i menor  
demanda de metres quadrats.

Algunes activitats treballen amb materials 
inflamables i demanen d'una especial protecció 
al foc.

Requeriment de poder disposar d'espais 
exteriors per poder desenvolupar l'activitat. 

Requeriment d'una alçada mínima interior per 
poder desenvolupar l'activitat.

Tota activitat requereix d'una localització 
específica pel seu funcionament i són poques 
aquelles que es poden emplaçar a qualsevol 
emplaçament genèric.

ATENEU DE FABRICACIÓ: 
Servei públic orientat a facilitar que les persones 
aprenguin, treballin i, sobretot, col·laborin per 
fer realitat idees que transformin l’entorn i 
contribueixin al desenvolupament social.

MOSTRES DE PRODUCTES GASTRONÒMICS DE 
PROXIMITAT:
Espai per a la distribució i venda de productes 
produïts al territori o a la rodalia (p.ex. 
cooperativa de consum).

Els espais productius i les potencials iniciatives  
pel centre de Mataró tenen una sèrie de 
requeriments que cal tenir presents. Aquests 
poden presentar molta variabilitat interna pero 
són quantificables.

Requeriment de poder accedir a l’activitat 
amb vehicles de grans dimensions. A major 
requeriment més grans han de ser els vehicles 
amb els que poder accedir a l’emplaçament.

La demanda de mixticitat d'activitats obliga a 
reflexionar sobre la convivència d'usos. Algunes 
activitats tenen una major demanda de gestió 
de possibles sorolls i/o olors, ja sigui amb la 
llunyania d’habitatges o equipaments sensibles, 
ja sigui amb la pròpia concepció de l’edificació. 

Requeriment de poder tenir una major o menor 
visibilitat sobre l'espai públic o privacitat en 
relació a l'activitat que s'hi produeix.

El concepte de Patrimoni a Mataró abraça 
diferents àmbits. Agafant com a referent la 
ciutat històrica, destaca el patrimoni de la 
ciutat romana, a través d’alguns jaciments 
que afloren sobre la seva superfície, els quals 
necessàriament hauran de conviure amb el dia 
a dia de la ciutat. Mataró no compte amb peces 
excepcionals però té en canvi un conjunt que 
destaca per la seva consistència, compacitat 
i discreció, caracteritzat essencialment per 
les cases de cos i alguns edificis singulars. 
Entre ells, cal destacar algunes arquitectures 
modernistes, la tradició cooperativa o 
antigues industries que, més enllà de ser 
peces de museu, cal posar-les al servei del 
Mataró més productiu. Per la seva cura i 
conservació és important consolidar normes i 
nivells de protecció però sobretot fomentar la 

Edificis patrimonials, cases de cos, edificacions comunes, comerços, activitats, 
equipaments grans i petits,... juntament amb carrers i places, configuren un ric calidoscopi 
d’elements que es posen en valor com a aposta primera del projecte. La regeneració del 
conjunt és possible a través de la introducció d’algunes accions puntuals, que busquen 
una major intensificació i eficiència de la pròpia fàbrica urbana, evitant substitucions 
dramàtiques que alterin l’equilibri actual. La mixticitat d’usos en canvi, garantia de 
la vitalitat que el centre necessita, pot infiltrar-se el parc existent amb estratègies 
combinades: 1/L’excel·lent dotació d’equipaments no reclama inversions per nous edificis, 
sinó treure profit la infrautilització d’aquest patrimoni comú. 2/El manteniment de les 
actuals activitats comercials ha de combinar-se amb d’altres serveis pròxims al territori 
i a les persones, i integrar cert tipus de producció. 3/La residència ha de guanyar nous 
espais i respondre a les noves necessitats d’habitatge de lloguer social i dotacional entre 
altres, aprofitant unes poques oportunitats de densificació, també en les cases de cos, 
que són un ADN que cal preservar sense excloure’n la seva intensificació programàtica.

Aquesta tipologia arquitectònica 
alineada en tants carrers de Mataró, 
il·lustra com cap d’altra el significat 
del patrimoni popular, el de les cases 
comunes a la ciutat. La seva contenció 
arquitectònica i la caracterització d’un 
determinat ambient urbà reclamen 
la seva conservació en el context de 
la proposta i molt acuradament, casa 
per casa, estudiar les possibilitats de 
la seva transformacions a favor d’una 
major intensificació: amb nous usos en 
planta baixa, permetent la seva divisió 
horitzontal a favor d’una densificació 
gradual, etc.

Cal que tota la remodelació urbanística, 
definició dels usos, mobilitat,... es faci 
de forma participada per tota la ciutat.
Els edificis a rehabilitar han de complir 
les funcions socials que calen al municipi 
i necessàriament han de respondre el 
seu disseny i usos. No es pot deslligar 
l’arquitectura dels seus usos socials. 
Cal fer una diagnosi de necessitats 
en termes d’equipaments i donar-hi 
resposta. La participació no vol dir 
decidir sobre tot, sinó decidir sobre tot 
allò que es pot decidir. 
Cal vehicular la participació a través dels 
equipaments de proximitat de la ciutat.

Mataró, ciutat culturalment activa 
i interessada en el món de les Arts, 
disposa de tots els elements per entrar 
en determinats circuits culturals, 
esdeveniments artístics o events 
nacionals i internacionals. 
La cultura i les arts poden servir com 
un element dinamitzador de l’espai 
públic i de l’economia de la ciutat. Cal 
aprofitar la tradició artística de la ciutat 
per dissenyar una atmosfera més rica i 
diversa al casc urbà. 

Una de les tipologies urbanes més 
suggestives del centre Mataró és l'espai 
tipus galeria, com la que es pot trobar 
actualment darrera la Presó.
Proposem tornar a activar aquesta 
tipologia recuperant aquelles galeries 
existents o be creant-ne de noves.
La gestació de noves galeries passaria 
per detectar certs locals buits del 
centre  de Mataró susceptibles a ser 
compartimentats en petits espais 
de treball. Locals amb possibilitat de 
comunicació entre diferents carrers i 
que a dia d'avui tenen unes dimensions 
i un cost de lloguer inassumible pel 
petit o mitjà propietari i que disposen 
d'aquesta  finestra d'oportunitat. 
Associar aquesta tipologia a alguna de 
les iniciatives com els tallers o pop up 
stores pot esdevenir un atractiu en la 
dinamització del centre de Mataró.

Habitatge dotacional al servei dels sectors 
més desafavorits (joves, gent gran).

TALLERS D’ARTESANS: 
Iniciatives privades i/o comunitàries ubicades 
a establiments orientats a la producció, 
maquetació i venda de productes artesans.

TALLERS FUSTERIES AMB RECURSOS COMPARTITS: 
Espais que ofereixen al veïnat i a iniciatives 
socioeconòmiques la possibilitat de disposar 
d’un espai de treball compartit lligat a 
l’autogestió i a la producció sostenible.

CAFÈS DE REPARACIÓ: 
Espai de reciclatge amb serveis per a la 
reparació de material electrònic (impressores, 
comandaments, ordinadors, etc.).

ESCOLES D’OFICI: 
Espais habilitats perquè persones vinculades 
a oficis tradicionals (fusters, orfebres, 
ferrers, entre d’altres) puguin divulgar el seu 
coneixement, compartir el material disponible i 
fer atractives les professions.

OBRADOR MUNICIPAL: 
Espai d’autoocupació on manufacturar 
col·lectivament productes a partir, per exemple, 
dels excedents dels productors locals.

MANCOMUNAR SERVEIS ENTRE ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES: 
Gestió de compres compartides, serveis de 
paqueteria interna sostenible amb serveis 
de logística compartida (Last mille eficiency), 
digitalització comercial, entre altres.

SERVEIS D’ECONOMIES COMUNITÀRIES: 
Grups de criança, ludoteques comunitàries, 
espais d’estudi, punts TIC, entre altres.

COTREBALL (COWORKING) AMB VALOR SOCIAL: 
Espais de treball compartits que serveixin 
sobretot d’impuls a iniciatives orientades 
al desenvolupament sostenible de Mataró.
disponibles. 

POP UP STORES I SHOWROOMS DE 
DISSENYADORS LOCALS: 
Espais d’exposició i venda esporàdica de 
productes de dissenyadors locals.

TALLERS OBERTS: 
Iniciatives privades que posen a disposició els 
seus tallers per a l’aprofitament dels recursos 

seva integració a la ciutat de manera viva, no 
com a elements fossilitzats de la història sinó 
com a agents actius de la ciutat actual.
La ciutat, de tradició agrícola i menestral i 
després industrial, té en el paisatge agrícola 
un dels propers reptes per dinamitzar 
econòmicament el centre i aproximar el 
camp a la ciutat, així com en l'àmbit de les 
arts i la cultura, especialment significat per 
les seves festes patronals i algunes iniciatives 
artístiques, que cal projectar-les com a tret 
distintiu.

La localització propera al node de 
l'estació fa que el conjunt de l'antiga 
fàbrica Cabot i Barba -avui en dia 
parcialment ocupada- pugui esdevenir 
un centre de distribució logística del 
tipus "last mille eficency" (Distribució 
de darrera milla - veure làmina 3). La 
seva ubicació, vora a l'estació i les vies 
d'accés, i la seva proximitat al centre 
(10m) el converteixen en un equipament 
idoni per aquest tipus d'activitat.

L’antic edifici de Telefònica, seguint 
l’exemple dels antics jutjats, pot 
reprogramar-se com a habitatge 
dotacional al servei dels sectors 
més desafavorits (joves, gent gran). 
Sense perdre el seu valor significatiu i 
patrimonial pot ser aquesta una actuació 
simbòlica per fer efectiu el principi de 
la densificació i la diversificació social 
de l’habitatge al centre.

Peces del catàleg de patrimoni
Cases de cos

1 Ajuntament de Mataró 
2 Mercat Plaça de Cuba
3 Fàbriques Can Marfà
4 Presó
5 Sala Cabanyes
6 Residència Sant Josep
7 Pati del Cafe Nou
8 Fundació Iluro (Ateneu)
9 Antics jutjats
10 Esglésa de Sant Josep
11 Institut Damià Campeny
12 Foment Mataroní
13 Basílica Santa Maria
14 Edifici La Beneficiència
15 Mercat Plaça Gran
16 Can Cruzate
17 Escola Pia Torrent
18 Escola Pia Santa Anna

19 Escola Pia del Mar
20 Escola Angeleta Ferrer
21 Antic Hospitl Sant Jaume
22 Antiga Caixa Laietana
23 Vapor Gordils
24 Antiga fàbrica Cabot i Barba
25 Estació de tren
26 Museu Can Serra
27 Oficines Ajuntament
28 Escola Maristes Valldemia
29 Convent de les Caputxines
30 Llar Cabanelles
31 Can Minguell
32 La Farinera
33 Antiga escola Angeleta Ferrer
34 Can Sisternes
35 Escola bressol Figueretes
36 Fundació El Maresme
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La Peixateria de Mataró és un edifici 
neoclàssic amb una monumentalitat 
domèstica. La seva arquitectura 
contrasta amb els recents usos 
comercials que ha tingut. 
Es proposa la seva reconversió en un 
porxo amb un petit programa de cafè 
o quiosc. L'edifici com a porxo qualifica 
l'espai de la plaça i té el potencial de 
veure la Muralla d'en Titus i el mar sota 
la seva ombra.
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37 Antic edifici de Telefònica
38 Institut Joan Coromines
39 Escola Cor de Maria
40 Can Palauet
41 La Peixateria
42 Edifici Can Xammar
43 Botiga La Confianza
44 Cafè del Mar
45 Escola Oficial d'Idiomes
46 Teatre monumental i 
      Aula de teatre
47 Galeria carrer Argentona
48 Casa Natal de Puig i Cadafalch 
49 Galeria Antic Zara
50 Conjunt de Can Xammar
51 Cases Cos. Tipus 1 i 2

INVENTARI D'EDIFICIS SINGULARS:
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Eix cívic:Protagonitzat per la Riera i altres 
carrers amb una densitat de transeünts 
significativa. 
Eix verd: Constitueix l’eix que connecta 
el centre de Mataró amb tota la zona 
agrícola del Nord: el Camí del Mig. .Aquest 
eix reconnecta la ciutat amb el seu 
entorn agrícola, la producció alimentària 
i l’entorn verd.
Eix productiu: No té atribuït un eix 
específic, sinó els eixos que es generen 
de la unió dels nodes protagonitzats pels 
diversos espais productius. 

(Veure el desplagament de l'APEU a la memòria del 
document)

PLA ESTRATÈGIC D'IMPULS DEL CENTRE DE MATARÓ

CENTRUM #3


