Ajuntament de Mataró

Modificació puntual del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró 1999
CAMÍ RAL DE LA MERCÈ
1. MEMÒRIA INFORMATIVA

1.1 ANTECEDENTS

El Camí Ral és l’antiga via de comunicació que travessa Mataró d’una banda a l’altra de la
ciutat i que fins a l’any 1957 coincidia amb la carretera N-II ( de Madrid a França per la
Jonquera). En un principi, amb el nom de Camí Ral es designava només el primer sector
edificat (des de la Baixada de Santa Anna fins al carrer Hospital). Altres fragments anirien
però constituint el carrer i adoptant noms propis com el Camí Ral de la Mercè.
El Tram del Camí Ral de la Mercè és el tram de carrer localitzat entre el carrer de la
Cooperativa i l’inici de La Rambla. Sabem que es comença a construir a partir de 1758 per
iniciativa de Francesc Salla i Tarau, una persona que vivia a Barcelona. L’origen barceloní
del promotor i el fet que el carrer sigui un tram del camí que portava a Barcelona, podrien
explicar perquè aquest tram del Camí Ral porta el nom de la patrona d'aquella ciutat.
L’any 1878 en el projecte de rectificació i eixample de la ciutat, de l’enginyer Melcior de
Palau i l’arquitecte Emili Cabanyes, s’observa que aquest tram de carrer ja apareix totalment
edificat, seguint el ritme i dimensions del parcel.lari de la casa de cós.
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En posterioritat al Pla de l’Eixample, el primer Pla General de Mataró de l’any 1977
qualifica aquest àmbit com a Sector general i en considerar-lo l’accés i/o continuació de l’eix
de La Rambla i La Riera proposa ampliar la secció del carrer, afectant tota l’edificació,
històrica, de banda i banda d’aquest tram de carrer.

L’any 1996 el nou Pla General (actualment vigent però en procés de modificació en paralel a
aquest document) manté les mateixes condicions d’ordenació per aquest tram de carrer
requalificant aquest àmbit de zona 1c (zona de creixement en front de carrer) desvinculantlo de la resta del Camí Ral al seu pas pel centre històric el qual manté la qualificació
d’eixample antic (zona 1b) i que, recupera les alineacions i alçades històriques de carrer i
edificació.
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Fruit d’aquest planejament que en aquests moments està en vies de ser revisat mitjançant la
corresponent modificació del Pla General, el Camí Ral de La Merce, l’accés històric i natural
al centre, és potser un dels trams més desconfigurats del centre de la ciutat a nivell de
percepció de l’espai i de paisatge urbà.
La diversitat tipològica de l’edificació existent, edificació històrica que manté l’alineació
original, unitat parcel.lària i alçades antigues amb una composició arquitectònica i tractament
en la majoria del casos de força qualitat, conviu de manera poc harmoniosa amb la nova
edificació enretirada amb alçades, tractament i pautes compositives que res tenen a veure
amb l’entorn històric on estan ubicades. A aquest escenari s’hi suma també la nombrosa
quantitat de mitgeres vistes que han aparegut i que contribueixen encara més a desconfigurar
l’espai.

Edificació històrica

A més de la preocupació per l’aspecte actual de paisatge urbà d’aquest carrer, cal fer esment
també a dues iniciatives municipals que han tingut lloc a la ciutat en els darrers temps amb la
intenció de reactivar el centre històric de la ciutat:
•

D’una banda, la convocatòria del concurs pel Pla d’Impuls del centre, promogut per
l’Ajuntament de Mataró dins la campanya “Fem centre”. El concurs que tenia com a
objectius la millora de la qualitat de vida, la imatge i embelliment del centre i la
promoció de la ciutat i la seva activitat econòmica, va donar com a guanyadora la
proposta que apostava per l’espai públic com a estratègia principal de dinamització
del centre de Mataró, basada en l’establiment d’una política constant i pautada de
transformació, millora, embelliment, pacificació i vianalització dels espais públics,
per tal de potenciar Mataró com a ciutat de passeigs.
En relació al Pla d’Impuls del Centre, el Camí Ral pren la consideració d’eix
principal estratègic a potenciar com a continuació de l’eix Riera- La Rambla,
l’arteria principal del centre, i pel seu valor de connexió directe del Centre amb el
pol del Tecnocampus a l’entrada de la ciutat.

Mp PE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE MATARÓ: CAMÍ RAL DE LA MERCÈ 3

Servei d’Urbanisme i patrimoni
Secció de paisatge urbà i patrimoni

Ajuntament de Mataró

•

D’altra banda, s’ha procedit a la redacció del document de l’Inventari dels
establiments emblemàtics i elements vinculats de Mataró.
Seguint la línia de reactivació del comerç emblemàtic de la ciutat, el document
inventaria un total de 50 establiments i elements de caràcter singular i històric per
Mataró. La majoria d’aquests 50 béns inventariats es troben ubicats al centre històric
i eixample antic de la ciutat al voltant de la Riera, l’eix de les places, la plaça de
Cuba i a l’entrada de la ciutat pel Camí Ral.
Concretament en el tram de Camí Ral que ens ocupa, el document inventaria 3
establiments (una antiga barberia, un forn pastisseria i un bar de carretera) i 1
element emblemàtic (anunci de paret) tots ells representatius del caràcter històric
d’aquest tram de carrer. L’objectiu del document és difondre i fomentar l’existència
d’aquests béns i contribuir al seu manteniment i conservació.
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1.2 DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT I BÉNS OBJECTE DE CATALOGACIÓ.

El tram del Camí Ral de La Mercè, objecte d’aquesta modificació del Pla especial del
patrimoni és el tram de carrer localitzat entre els carrers Cooperativa/ Iluro i els carrers
Lepanto/ Montserrat.
Tot i que l’estat actual d’aquest carrer està força desconfigurat, presenta encara un 67% de
les parcel.les que mantenen l’alineació original i dintre aquestes, algunes d’elles conserven
edificació amb clars valors històrics i de composició arquitectònica que aporten un valor
afegit a aquest àmbit.
La redacció d’aquest doument tracta d’una banda de reconèixer i posar en valor la
permanència de la tipologia de la casa de cós característica de l’eixample antic de la ciutat,
existent originàriament en aquest indret. El seu manteniment permet contextualitzar la
relació de la tipologia de la casa de cós amb les antigues naus industrials de finals de segle
XIX principis del segle XX a Mataró, presents en l’entorn més proper a aquest àmbit.
Concretament parlaríem de dos conjunts de cases de cós:
• Conjunt de dues cases de cós existents al Camí Ral, 465-467 cantonada amb el carrer
Churruca, prop de la nau industrial catalogada de l’antiga fàbrica de can Fàbregas
situada entre el carrer Churruca i el carrer Lepanto.
• i un altre grup de 6 cases de cós situades al Camí Ral 501, 503, 505, 507, 509 i 511
cantonada amb el carrer Cooperativa, situada a l’entorn proper de la nau de
blanqueig de la Cooperativa Obrera Mataronense, catalogada com a BCIN, obra
d’Antoni Gaudí.
Del primer grup destaca les característiques constructives de les façanes i els seus elements:
portalades, balcons, cantonera i cornisa de les edificacions, del segon grup destaca la
repetició d’un únic model que a nivell de façana i volumetria, i a pesar de les modificacions
que ha sofert al llarg del temps, permet identificar un conjunt unitari fruit d’una operació
edificatòria conjunta a partir de la parcel.lació d’una peça de terreny inicial.

Camí Ral, 465-467

Camí Ral 501-511
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D’altra banda, el present document posa l’atenció en diverses façanes d’edificacions
residencials existents en aquest tram de carrer, edificades entre finals del segle XIX i primer
terç del segle XX que tenen un marcat interés compositiu . El manteniment d’aquestes
façanes atorga a aquest tram del Camí Ral el caràcter de via principal d’accés al centre de la
ciutat, posa en relació el Camí Ral amb el teixit edificatori que té la seva continuïtat en La
Rambla i La Riera i permet establir les pautes i criteris d’intervenció en les edificacions
històriques de l’entorn, en quan a eixos compositius, proporcions, materials i tractament de
façanes.
Concretament parlaríem de 8 edificacions de p.baixa i dues plantes pis, entre mitgeres,
situades al primer tram del Camí Ral de La Mercè, a continuació dels carrers Lepanto i
Montserrat, amb els núms de carrer: 429, 430, 431, 435, 437, 446, 452 i 454 del Camí Ral.

Dins d’aquest àmbit i en el marc d’aquest document es vol posar també de relleu la
presència de 3 béns que formen part de l’inventari d’establiments emblemàtics de Mataró:
dos locals de planta baixa i un rètol:
.- l’antiga barberia Andreu-Molés al Camí Ral, 509
.- l’antic forn de pa, “Panaderia La Mercè” situada al Camí Ral, 430
.- i un antic rètol de Cinzano situat a la façana lateral de l’edificació del Camí Ral, 511.
Tots tres béns presenten elements d’interés arquitectònic i estan vinculats a edificacions que
es proposa mantenir. La seva conservació ha de ser compatible amb els nous usos que
aquestes edificacions puguin acollir en un futur atorgant un valor afegit a les noves activitats
que s’hi puguin establir.
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Camí Ral, 509

Camí Ral, 430

Camí Ral, 511

Per últim es proposa també reconèixer com a conjunt d’interés tipològic, ambiental i
compositiu (nivell de protecció D) els trams del Camí Ral de La Mercè que mantenen
l’alineació històrica avançada i quines façanes tot i no tenir el suficient valor per ser
catalogades una per una, en conjunt contribueixen a potenciar l’interés compositiu i el
caràcter històric d’aquest carrer.
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