
LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT

La plaça de l’Ajuntament és un espai urbà d’extraordinària importància pel centre de 
Mataró. Avui en dia, sembla més aviat relegada a un rol secundari i serveix únicament 
als edificis que l’envolten i a l'entorn proper. La proposta no pretén millorar únicament 
els seus elements urbans o el seu disseny general sinó també recuperar el seu paper 
estratègic com a centre nuclear de Mataró. La proposta incideix en els paviments, en 
l’arbrat, el mobiliari o en l’enllumenat públic però sobretot en els elements més simbòlics 
que permetran recuperar, o re-crear, la idea de centre.

Connectivitat de la Plaça
El projecte de la Plaça es concentra en la millora de la connectivitat dels seus extrems. La 
seva porositat cap a la Riera -a través de la intervenció a la planta baixa de l’Ajuntament- 
així com cap a la Plaça Gran -a través de perforacions a la planta baixa de l’Illa de Can 
Cruzate- són les dues actuacions estratègiques que permetran re-connectar la plaça 
amb la ciutat i superar el seu caràcter reclòs.
Desocupació de l’espai. Centre buit i neutral
El centre de Mataró es proposa com un lloc essencialment neutre i buit. La desocupació 
d’aquest espai és imprescindible per acollir totes les activitats que avui en dia s’hi realitzen 
(festes de les Santes, concerts, pregons municipals, correfocs, castellers, etc...). 
La preservació del centre de la Plaça com a espai neutre, desocupat i buit incideix 
decisivament en la idea d’un espai social i cívic per la ciutat: el Fòrum civil de Mataró.

La plaça ve definida a través d'una malla 
isòtropa de línies i punts. Les línies són 
bàculs funcionals que ritmen els 80 
metres de plaça i aconsegueixen un efecte 
ordenador de les façanes del centre. Els 
punts són el resultat de l’extracció de 
l’actual malla quadrangular del paviment i 
en permeten la regulació mètrica.
La proposta no pretén predeterminar una  
única plaça com generar les condicions 
per a què totes siguin possibles. Un 
sistema obert i flexible que resol les 
demandes de llum, ombra, electricitat 
i suport adaptant-se a les múltiples 
activitats  que aquest espai acull.
La retícula apareix en el nou edifici de 
Can Cruzate mitjançant una estructura 
lleugera que pot adaptar-se a les diferents 
necessitats que la ciutat suggereix a cada 
moment: una façana aparador, una façana 
escenari, una façana pantalla, una façana 
balcó, etc...

L’edifici de Can Cruzate es completa amb 
un jardí interior que conviu amb les restes 
de l'antic triiclinium de la Domus romana. 
El jardí és un pulmó verd pel centre 
de Mataró que serveix per apuntalar la 
renaturalització del centre i les estratègies 
per la permeabilització del sol.
Des d'aquest jardí, s'eleva una torre 
mirador de 30 metres d'alçada que permet 
la contemplació de la ciutat, en un acte de 
presa de consciencia del simbolisme del 
propi centre i de la imbricació de la ciutat 
amb el seu territori: el mar, la muntanya i 
l’horta.
El nou “campanar” és un element 
icònic, referència, imant però també un 
catalitzador per la dinamització econòmica 
del centre. 

EL JARDÍ I EL MIRADOR

UN SISTEMA FLEXIBLE

El programa de l’Eix Central
L’Ajuntament utilitza la seva planta baixa per allotjar un programa obert d’exposicions 
per la ciutat. Can Cruzate es transforma en la nova Casa de la Cultura Popular i serveix 
de residència de les Santes durant tot l’any. En els tallers de conservació i reparació 
de les  figures aquestes es prepararen i, durant les celebracions, són exhibides en 
façana. A l'interior del jardí interior, l'edifici cedeix part del seu programa al mercat, que 
conjuntament amb els locals buits adjacents completa les seves necessitats. Finalment, a 
l’extrem nord del jardí, es situa el mirador que coincideix amb l’encreuament del cardús i 
decumanus màximus de la Iluro romana.

PLA ESTRATÈGIC D'IMPULS DEL CENTRE DE MATARÓ

CENTRUM #5


