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La reurbanització del sector de Can Xammar, carrer de l’Hospital

La intervenció es plantejà a partir d’uns criteris que implicaven que

consolidació

i el carrer de la Baixada de les Escaletes, i la intervenció realitzada

l’actuació fos just la necessària i reversible i que en la mesura del

Amb la restauració d’aquest tram de muralla s’ha aconseguit recu-

al solar de la Baixada de les Espenyes número 8, ha permès

possible, estabilitzés i aturés el seu procés de degradació. Les llacunes

perar l’aspecte original, eliminant els elements afegits que en

recuperar un tram aproximat de 200 metres de la muralla que es

es van restituir amb criteri “il·lusionista”, és a dir amb materials

desvirtuaven el valor patrimonial, per assolir una lectura més clara

construí al segle XVI per tancar la vila de Mataró.

semblants

i respectuosa del monument i integrar-lo dins del nou teixit urbà.

o iguals als originals, diferenciant però la part restituïda de l’original.

Tenint en compte la localització del conjunt dins d’un espai urbà,

L’objecte principal del procés de restauració de la muralla de Mataró,

dels

revestiments

antics

conservats.

els objectius principals per revaloritzar-lo són l’aprofitament didàctic

implicava l’eliminació de reparacions i intervencions realitzades a

Les actuacions de restauració de la muralla van consistir en una

la muralla al llarg de la seva història més o menys moderna. Gràcies

neteja intensiva del parament, en una eliminació dels revestiments

a l’estudi previ i a la documentació exhaustiva que s’ha dut a terme

i elements constructius d’època contemporània, en la reintegració

del monument, s’ha aconseguit respectar al màxim les estructures

de les superfícies perdudes amb materials i morters semblants als

originals conservades.

originals, en la regularització i tractament del coronament i en la

i poder-lo gaudir quan es passeja per la nova plaça.

alçat de la muralla

planta general

