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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També 
l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
 
 
La proposta es basa en una exploració del potencial urbà de l’àmbit del casc antic de Mataró a fi 
d’establir un nombre acotat d’actuacions que, pel seu valor estratègic, siguin capaces de generar les 
sinèrgies per la millora del conjunt.  
 
“L’impuls” sobre el centre de Mataró es formula com un assaig sobre el re-fer de la ciutat existent, 
sobre la base que pel seu elevat grau de dotació urbana actual reclama un tipus d’intervenció 
innovador, defugint tot tipus de projecte holístic com la reurbanització integral de carrers i espais 
públics, la inserció generosa i sistemàtica de nous equipaments públics o el confiar en projectes 
faraònics pel soterrament de grans infraestructures (en aquest cas, el tren). 
 
La proposta es planteja com un assaig metodològic en clau contemporània,  sobre com caldria 
reprogramar els equipaments existents abans de construir-ne de nous; actuar de manera puntual sobre 
la millora dels carrers i els espais públics; dinamitzar les activitats al centre a través d’un APEU; confiar 
en la reintroducció de les activitats productives al centre i no només en la presència del comerç; 
minimitzar la presència de l’automòbil però permetre l’accessibilitat rodada que requereix un centre 
com el de Mataró, .... 
 
En l’Eix Central la proposta parteix d’unes premisses semblants, però desplega els recursos més 
imaginatius per tal de reconfigurar aquest espai de manera tan material com simbòlica, reinterpretant 
la idea de centre més tradicional en un llenguatge contemporani. 
 
 
Finalment, s’adjunta un breu extracte de lla introducció de la memòria: 
 
“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. 
 
La proposta posa en valor els principals elements del centre i estableix principis i accions per 
intensificar una xarxa feta d’eixos estructurants singularitzats i de sub-centres 
d’intensificació urbana. 
 
L’Eix central, epicentre geomètric i centre neuràlgic, social i cultural esdevé el node més 
simbòlic de la ciutat, un veritable fòrum civil de la civitas, actualitzat amb unes connotacions 
simbòliques que són 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 (làmina1), l’espai públic i la 
relació amb el paisatge (làmina2) i l’edificació i la mixticitat d’usos (làmina3).  Cadascun dels eixos es 
desenvolupa entrellaçant una sèrie de principis estructurals amb els  elements que constitueixen 
la ciutat (carrers, places i edificis – segona columna). La combinatòria de principis i elements 
suggereix, en base a exigències i necessitats específiques, una sèrie d’accions concretes esbossades 
en algunes propostes. No es pretén incloure totes les accions ni tots els elements, sinó il·lustrar 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 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 2

Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
 
Pot veure’s la memòria i panells complerts a: 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/pla_impuls/plaestrategic/index.html 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/pla_impuls/content/PIC/centrum.pdf 
 
 
 
 
 

 
Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 

 
Concurs d'Idees per el desenvolupament del Pla estratègic d'Impuls  
del Centre de Mataró 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
Ajuntament de Mataró 
 

Caràcter del concurs 

 
D’idees 
D’avantprojectes 
De mèrits 
Altres 

Tipus de procediment 

 
Obert (A 2 voltes) 
Restringit (per invitació) 
Altres 

Composició del jurat 

 
Nacional 
Internacional 

Naturalesa del jurat 

 
Extern a l’organisme convocant 
Intern a l’organisme convocant 

Crida 
 
Nacional 
Internacional 

Resultat del concurs 

Guanyador / 1er Premi 
MENCIÓ ÚNICA / 2n premi / 3er premi 
Finalista 
Seleccionada 
Altres (menció, accèssit, etc.) 

Data de resolució del concurs  
2018-12-03 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
CENTRUM 
 

Autor/Autors UPC 

 
Perich Capdeferro, Ariadna  premiat) 
Such Sanmartin, Roger  
Crosas Armengol, Carles   
Sola Font, Joan   

Altres autors 

 
Segura, Jordi  
EL Risell 
 

 


