
EIX CENTRAL  

L’Eix Central de Mataró és un dels nodes més importants de la proposta i un element 
estructural pel conjunt de la ciutat. Aquest se situa en el centre geogràfic de la part 
antiga -probablement proper al Fòrum de l’antiga Iluro- malgrat avui en dia no forma 
part de l’imaginari de “centre” dels mataronins que l’identifiquen millor amb la Plaça de 
Santa Anna.
La proposta per l’Eix Central té com a objectiu principal retornar el caràcter central i 
singular a aquest espai de la ciutat i recuperar “la idea de centre” per aquest enclavament. 
El projecte engloba tota la sèrie d’espais urbans que el conformen en una proposta 
unitària que aspira a retornar la seva dimensió pública, foral i simbòlica, acompanyada 
d’una millora general de la connectivitat i de la dinamització econòmica i la intensificació 
social de l’entorn.
L’Eix Central esdevé el verdader centre simbòlic i representatiu de Mataró, a través 
de diferents intervencions que combinen l’atenció a l’entorn amb la creació de la 
identitat i la significació arquitectònica i urbana pròpia dels centres memorables, en 
una reinterpretació contemporània de la cultura clàssica dels centres.

CAN CRUZATE: NOVA CASA  DE LA 
CULTURA  POPULAR

El projecte de nou centre per l'Eix Central 
recupera l’edifici de Can Cruzate i el 
reaprofita com a nova Casa de la Cultura 
Popular. La proposta col·loca un programa 
cultural que acull totes aquelles necessitats 
i requeriments vinculats amb les Festes de 
Les Santes. Aquest programa permet dotar 
de cohesió social i cultural aquest àmbit 
de Mataró i apuntalar així la idea de centre 
neuràlgic. 
Can Cruzate es reaprofita en la seva pràctica 
totalitat i preserva les seves atmosferes 
interiors. El programa s'organitza en 
1000m2 repartits en planta baixa i dos 
nivells. L'interior es reorganitza en aules-
taller, espais d’emmagatzematge, botiga 
per venda marxandatge, un espai polivalent, 
sala d’actes, una sala habilitada com a taller 
de conservació de les figures, buc d’assaig, 
sales de reunions, despatxos, magatzems, 
un cafè i serveis. Durant les festes del 
municipi la nova façana-entramat servirà 
com un espai d'exhibició de les figures de 
les Santes
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