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Vora el mar i a la rereguarda del centre històric
L'Havana és conegut a Mataró per ser un barri a pocs metres tant de la costa com del 
centre del municipi que, a més, acull equipaments culturals com Can Marfà
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L'Associació de Veïns de l'Havana i Rodalies demana més serveis.  D. Ferrer

 A mig camí entre el litoral mataro-
ní i el nucli comercial del municipi, 
l'Havana és un barri amb personalitat 
pròpia. Amb 6.127 habitants segons 
el darrer estudi de població elaborat 
per l'Ajuntament de Mataró amb da-
des de gener del 2019, es tracta d'una 
zona en la qual la mitjana d'edat 
dels veïns voreja els 40 anys. A més 
a més, una altra dada demogràfi ca a 
destacar és que el 13,56% dels seus 
habitants són d'origen estranger, amb 
un clar predomini de persones nas-
cudes al Marroc (25,80% del total de 
forans) i a Itàlia (11,66%).

Les demandes del barri
D'altra banda, l'Havana és una de les 
zones més buscades del municipi pel 
que fa a habitatge de compravenda i 
lloguer. No obstant això, no tot són 
fl ors i violes per al veïnat que ha vis-
cut a la zona tota la vida. En aquest 
sentit, la presidenta de l'Associació de 
Veïns de l’Havana i Rodalies, Paquita 
Mihi, assegura que, encara que la lo-
calització és un dels punts forts del 
barri, a vegades es veu perjudicada 

per inconvenients com la falta de 
neteja. "La percepció de la gent és 
que és una zona que s'està deixant 
de cuidar i és per això que estem 

tots una mica decebuts", afi rma. De 
fet, la inseguretat i l'augment del 
fenomen de l'ocupació també han 
arribat a l'Havana. En qualsevol cas, 
quan es tracta d'assenyalar la prin-
cipal demanda de l'entitat, Mihi ho 
té clar: "La població al barri va en 
augment i és per aquesta raó que 
seria necessari posar més serveis a 
disposició del veïnat". | Red.

El punt fort

La localització és 
un dels factors més 
valorats del barri  
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Can Marfà és un dels equipaments culturals més populars de Mataró.  Arxiu

Una programació cultural sense descans
Ubicat al barri de l'Havana, Can Marfà organitza diverses activitats durant tota  
la tardor

Barri a barri: Redacció

 L’antiga fàbrica de Can Marfà va ser 
en el seu moment una de les indústri-
es del gènere de punt més importants 
de la ciutat i l’immoble conservat 

constitueix un dels testimonis més 
rellevants del patrimoni mataroní. 
Aquest conjunt industrial data de 
l'últim terç del segle XIX i està format 
per dues naus. Una d'elles, la més 
petita, acull des del març del 2015 la 

Segle XIX

Can Marfà té més de 
100 anys d'història  
i està format per dues 
naus

Barri a barri L'Havana
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Can Fugarolas, un projecte obert al barri

Can Fugarolas no es queda en-
rere i es consolida com una de 
les iniciatives socials, culturals 
i artístiques amb més fama a 
l'Havana. 

L'espai, un antic concessionari i 
taller de vehicles, va renéixer fa 
uns anys amb l'objectiu d'aco-
llir qualsevol proposta original i 
beneficiosa per al barri. Des de 
llavors, els seus impulsors han 
estat capaços d'aglutinar prop 
de 500 socis i de programar ac-
tivitats de tota mena: clubs de 
lectura, residències artístiques, 
taules rodones o exposicions. 

L'activitat familiar 
"Penjadors sensi-
tius" tindrà lloc el 20 
d'octubre al migdia

nova extensió del Museu de Mataró 
i aplega diverses exposicions i altres 
mostres durant tot l'any. 

Què s'hi podrà veure durant 
l'octubre?
Queden pocs dies perquè la joia de 
la corona del barri de l'Havana digui 
adeu a la seva exposició "[Re]construir 
la festa. Les Santes de 1979" després 
d'una molt bona acollida i encara 
millors crítiques. La mostra, que s'ha 
pogut visitar des del 16 de juliol, tan-
carà el 29 de setembre i donarà pas a 
una nova programació.

Per als dies 12, 13 i 19 d'octubre, 
per exemple, el museu proposa una 
visita guiada a les sales d'exposició 
permanent de Can Marfà. L'objectiu 
de l'activitat és acostar els mataronins 
al procés de fabricació del teixit de 
punt i l'evolució històrica d'aquesta 

indústria. L'entrada és lliure i la ruta 
per les instal·lacions començarà a les 
6 de la tarda.

D'altra banda, està previst que el 
diumenge 20 d'octubre al migdia 
l'equipament cultural aculli una ac-
tivitat familiar força original. Parlem 
de "Penjadors sensitius", un taller 
adreçat a famílies amb infants d'entre 

5 i 12 anys que els farà refl exionar 
sobre les peces de roba que tots por-
tem. A partir d’un joc de pistes, en 
què s'utilitzaran els cinc sentits, els 
participants aprendran a identifi car 
una peça o conjunt de peces de roba, 
i en descobriran les característiques 
sensitives. | Red.

La nova seu del
Bridal Market

Can Marfà serà la seu de la primera 
edició del Bridal Market, els dies 12 
i 13 d'octubre. D'aquesta manera, 
l'antic Saló Boda es transforma en 
un nou esdeveniment amb activi-
tats i tallers vinculats al món de les 
bodes i les cerimònies. El format 
de la fira serà tipus “market”, molt 
més obert i sense carpes, i també 
canviarà del tot la seva decoració.
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Plànol amb les direccions dels comerços

L'HAVANA

Fitness Factory
Camí Ral, 39-41

Premiercan
Confraria Sant Elm, 37

Perruqueria Cocö
Floridablanca, 14 
(properament, C. Ral, 119)

Clinica Dental CS
Camí Ral, 157

Tecno Service
Camí Ral, 151

V.M.T.
Avda. Maresme, 405

Farmacia L’Havana
Camí Ral, 110

Bar - La Reforma
Camí Ral, 142
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Els barris obrers que reivindiquen el seu lloc  
Rocafonda i el Palau són dues de les zones de Mataró que han canviat més al llarg 
dels últims anys i on la diversitat ha esdevingut un factor diferencial 

 Rocafonda i el Palau són dos 
barris d'origen obrer que avui dia 
són epicentre de la diversitat per 
excel·lència a Mataró. Aquesta 

transformació els ha portat con-
seqüències positives, però també 
ha donat pas a conflictes en la con-
vivència. És per això que els veïns 

lluiten per esdevenir una sola co-
munitat que pugui remar en una 
mateixa direcció i deixar enrere 
problemes com la inseguretat o la 

ROCAFONDA - EL PALAU - ESCORXADOR
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Una veïna viatgera

Rocafonda també ha sortit als 
mitjans de comunicació gràcies a 
una veïna en particular. Es tracta 
de Justa Jiménez Núñez, més 
coneguda com a 'Paquita' i una 
de les participants del progra-
ma d'Antena 3 "Por el mundo a 
los 80". El seu somni era visitar 
Rio de Janeiro i gràcies a aquest 
nou format televisiu ho va poder 
aconseguir.

El rap reivindicatiu de 
Rocafondeños por el 
Mundo es va fer viral 
en pocs dies 

deixadesa. De fet, com passa també 
en el cas de l'Havana, és així com 
ho veu la presidenta de l'Associació 
de Veïns i Veïnes del Palau, Vanessa 
González. "Tant els habitants del barri 
com l'Administració s'han de posar 
les piles per reactivar la zona, perquè 
molta gent, sobretot la més jove, està 
marxant", assegura. És per aquesta 
raó que la representant de l'entitat fa 
tot el possible perquè els ciutadans 
s'involucrin en les activitats que orga-
nitza l'associació de forma periòdica 
i perquè l'Ajuntament posi també el 
seu granet de sorra. "La nostra seu 

és un punt de trobada per a moltes 
persones que viuen al barri i actes 
com el Carnaval tenen molt bona 
acollida des de fa temps", afi rma. 

El vídeo més popular
Queda clar que una part de la po-
blació vol que les coses canviïn i que 
la percepció que té la societat dels 
barris de Rocafonda i el Palau faci 
un gir de 180 graus. Amb aquest ob-
jectiu treballa el grup de Facebook 
Rocafondeños por el Mundo, que 
fa unes setmanes va penjar un ví-
deo a les xarxes que ja s'ha fet viral. 

La cançó reivindica la part positiva 
de Rocafonda i ha tingut el suport 
d'un bon grapat de veïns. A més a 
més, també s'aprofi ta l'ocasió per 
reclamar al govern municipal i a la 
resta d'administracions una solució 
per frenar el confl icte i els episodis 
d'inseguretat al barri. | Red.

Reactivar el barri
Els veïns del Palau reclamen 
una reactivació de la zona 
perquè els més joves s'hi 
vulguin quedar a viure 

Barri a barri Rocafonda - El Palau
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El públic de Llibre Viu és totalment heterogeni.  Cedida

Llibres a l'abast de petits i grans
Fa 13 anys que l'associació cultural Llibre Viu recupera obres literàries fora d'ús i sense 
valor comercial que arriben a les seves mans de diverses maneres 

Barri a barri: Redacció

 El setembre del 2006 va obrir 
les portes l'espai d'intercanvi de 
llibres  de l'associació cultural 
Llibre Viu. Des de llavors, l'enti-
tat té el seu propi local al barri de 
Rocafonda amb un objectiu ben 
clar: ser un punt de trobada per 
a tots els amants de la literatura. 

D'aquesta manera llibres de tota 
mena i procedència diversa tenen 
una merescuda segona vida i esde-
venen els protagonistes d'un inter-
canvi gratuït. L'associació va iniciar 
la seva activitat amb uns 60.000 
exemplars. Actualment, i gràcies 
a les donacions de particulars, ja 

en té 120.000, que estan en fase 
de tria i classificació. A més a més, 
l'entitat també s'ha adaptat a les 
noves tecnologies i ofereix a la seva 
pàgina web un catàleg de més de 
3.000 llibres per a aquells que els 
vulguin sol·licitar.

Per amor a la literatura 
Amb seu al número 31 del carrer del 
Poeta Josep Punsola de Mataró, Llibre 
Viu és una associació que funciona 
gràcies a la tasca de voluntaris. Tot 
i que l'Ajuntament s'encarrega de 
subvencionar el cost del lloguer del 
local, l'entitat se sustenta gràcies a les 
donacions de particulars, empreses 
o col·lectius que aporten anualment 

el seu granet de sorra. En aquest sen-
tit, qualsevol ciutadà o institució pot 
esdevenir soci de l'associació. | Red.  

Un procés amb raó
de ser

El procés d’intercanvi que promou 
Llibre Viu és gratuït, fàcil, disponi-
ble per a tothom. Quan els llibres 
arriben a l’associació, els voluntaris 
fan una primera tria i eliminen els 
que no es poden aprofitar. Un cop 
s’ha fet la tria, es passa a la classifi-
cació per temes. Després comença 
la màgia i una obra rebutjada per 
algú pot arribar a ser molt útil per 
a una altra persona. 

núm. 1885 / del 27 de setembre al 3 d'octubre de 2019
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Projecte 360 graus de l'Espai Joäo Martí.  Cedida

L'Espai Joäo Martí de Rocafonda segueix creixent
L'associació va inaugurar el cap de setmana passat un nou espai dedicat a 
l'empoderament de la dona

Barri a barri: Redacció

 L'Espai Joäo Martó és una asso-
ciació sense ànim de lucre decla-
rada des d'aquest 2019 associació 
d’utilitat pública. El seu principal 
objectiu és vetllar pel creixement 
personal i l’acollida, especialment 
d'aquelles persones amb menys 
possibilitats econòmiques i cultu-
rals. Des que va néixer el 2012, l'as-
sociació ha anat creixent de mica 
en mica i ha anat augmentant les 
seves activitats. Per conèixer més 
a fons l'associació i les novetats, 
parlem amb l'Anna Maria Comas, 
una de les cofundadores de l'asso-
ciació i qui actualment n'és també 

la tresorera, tot i que el seu paper, 
explica, és fer activitats amb infants 
i mares de famílies. 

 Com van ser els inicis?
Vam néixer el 2012 a Barcelona, però 
a partir del centre Sant Pau de Càritas 
Mataró vam començar a venir els 
divendres a fer una activitat amb 
els infants que hi fan reforç esco-
lar. Allà treballem amb el projecte 
Arrels, un taller de gestió d'emoci-
ons lúdic, a través del joc i del lleure, 
dirigit a infants de primària. El curs 
següent vam començar a treballar 
amb els esports i els valors. I el 2015 
vam llogar un local a Mataró i vam 
instal·lar-nos aquí.

 Quin és l'objectiu que per-
segueix l'associació?
El que nosaltres volem és acompa-
nyar infants, joves i famílies en risc 
d'exclusió social perquè es puguin 
desenvolupar i estiguin en igualtat 
de les condicions amb la resta.

 Vau començar amb infants, 
però ara heu ampliat als adults, 
oi?
Hem anat progressant i ara serà el 
quart any que tenim equips de fut-
bol que entrenen i juguen a la lliga 
escolar, que ens va acceptar com a 
entitat. Així, infants que per diferents 
motius no podien accedir-hi, venen 
amb nosaltres.

Barri a barri Rocafonda - El Palau
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 Com ha evolucionat l'asso-
ciació en aquests anys?
El que hem vist és que el nostre projecte 
és d'acompanyament, i els infants han 
anat venint i s'han fet grans, i ara tenim 
joves. Aquí vam veure la importància 
d'implicar també les famílies i fer un 
treball conjunt. Així vam començar un 
projecte amb mares de família, el qual 
ampliem aquest any. Primer venien les 
mares i fèiem tallers d'habilitats socials 
i creixement personal.

 En què consisteix aquest 
nou projecte?
L'Espai Essència està centrat en l'em-
poderament de la dona. Les assistents 
al projecte treballaran diversos àmbits i 
també aprendran a fer costura. Així, in-
tentarem fer productes per vendre a la 
botiga solidària que inclou el nou espai.

 Quina rebuda té l'associació?
D'infants n'hi ha uns 85 en el total 
de projectes, i després hi ha unes 

10 dones. Tot i que tenim relació 
amb altres famílies que no venen 
als tallers. 

 Com organitzeu els diferents 
projectes?
Les activitats que fem són un reforç 
educatiu i el projecte 360 graus, dedi-
cat a les famílies, que els fem al local. I 
després la part esportiva la fem a l'espai 
que ens cedeixen el CEIP Rocafonda 
i l'escola Germanes Bertomeu. | Red. 

Somnis que es fan realitat

De l'Espai Joäo en surten grans 
històries. Una de les nenes que 
hi juga a futbol, l'Ariadna Soria, 
va presentar el seu somni a les 
'Becas Vamos' de Colacao, on ex-
plicava que gràcies a l'asociació 
Espai Joäo Martí "va trobar un lloc 
on poder practicar la seva passió, 
el futbol". La jove Ariadna, de 16 
anys, va arribar a guanyar la beca, 
la qual va proporcionar-li material 
esportiu necessari per a tots els 
seus companys. Ara Ariadna és 
voluntària i entrenadora de l'Espai. 

 Sergi Conesa

núm. 1885 / del 27 de setembre al 3 d'octubre de 2019
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Cada comunitat autònoma aplica l'impost de successions a la seva manera.  Cedida

Com afrontar la tramitació d'una herència i no 
deixar-hi la pell
Mateo Lobato, gerent de la principal assessoria del barri, assenyala quins aspectes 
que hem de tenir en compte a l'hora de rebre una herència  

Publireportatge: Mateo Lobato

 Qui subscriu aquest article consi-
dera l'impost de successions com el 

més injust de tots els impostos que 
hem d'assumir durant tota la nostra 
vida. A més, per ser un impost cedit a 
les comunitats autònomes és diferent 

segons la comunitat a la qual pertany 
el difunt, fet que sosté l’argument que 
s’hauria de suprimir a tot l’Estat. Dit 
això, i sense canvis a la vista, avui dia 

Rocafonda - El Palau

• Corredor de Seguros.
• Asesoría de Empresas.
• Gestiones Inmobiliarias.
• Agencia Financiera.

Piso de 85m2, 4 habitaciones, comedor
20m2,  baño completo, cocina independiente, 
galería, ascensor, a/a, gres y aluminios.

93 796 34 02 / 93 790 70 25
asesoria@mateolobato.com

OFICINA: C/ Pablo Picasso, 38 bajo de Mataró

obatoateoM LM

Para entrar a vivir: Ref. 1319 119.000€

Ático en Carretera De Mata 

Barri a barri
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hem de seguir pagant aquest impost 
per poder adjudicar-nos els béns dels 
nostres progenitors i familiars que per 
dret ens corresponen.

Els lectors es deuen haver assabentat 
de casos en què els hereus han hagut 
de renunciar a l'herència per no tenir 
capacitat econòmica per fer front al 
pagament de l'esmentat impost. Amb 
això, els béns i propietats dels pares 
passen automàticament a ser propi-
etat de l'autonomia corresponent. De 
res serveix que en el moment de la 
seva adquisició es pagués l'impost de 
transmissions patrimonials i posteri-
orment s’anés abonant l'impost sobre 
béns immobles.

Formalitzar el testament?
Fet aquest comentari, ens podem tro-
bar que la persona difunta tingui testa-
ment o no. En el primer dels casos, els 
tràmits se simplifi quen, ja que evitem 
el pas previ de tramitar la declaració 
d'hereus "ab intestato" i es passa di-
rectament a l'acceptació de l'herència.

En el segon cas, el tràmit requereix, 
a part de l'aportació de documents 

necessaris, la compareixença davant 
notari de dos testimonis (no famili-
ars) que manifestin haver conegut el 
difunt i que confi rmin que els seus 
únics hereus són els que es presenten, 
no coneixent l'existència de cap altre 
amb aquest dret. Després, s'ha d'espe-
rar 30 dies abans de continuar amb la 
tramitació de l'acceptació d'herència.

Coses a tenir en compte
L'impost de successions s'ha de pagar 
en el termini màxim de 6 mesos des 
de la data de la defunció; si no es fa, 
quedarà subjecte a recàrrec. Una al-
tra de les obligacions de l'hereu, que 
també pot incórrer en recàrrec, és la 
notifi cació i presentació de la còpia de 
l'escriptura d'acceptació d'herència a 
l'ajuntament, a efecte de liquidació de 
la plusvàlua municipal. 

Personalment, aconsello la formalit-
zació de testament, que implica un cost 
mínim i que es pot modifi car tantes ve-
gades com es vulgui en vida, per evitar 
els tràmits indicats en el punt anterior. 
El testament cobra major rellevància 
si el testant vol distribuir els seus béns 

de forma especial o diferent de la que 
establiria la llei.

En qualsevol cas, els interessats s'han 
de posar en mans d'un bon professi-
onal perquè valori adequadament el 
patrimoni i eviti desajustos que puguin 
tenir alguna repercussió en l'impost de 
successions, i acollir-se a bonifi cacions 
o exempcions. | M.L.

Mateo Lobato 

L'Assessoria Mateo Lobato 
és una empresa dedicada al 
sector immobiliari que tre-
balla a tot el Maresme i que 
està especialitzada en tot 
tipus de serveis (assessoria 
fiscal, laboral, etc.) i actius. 

• Corredor de Seguros.
• Asesoría de Empresas.
• Gestiones Inmobiliarias.
• Agencia Financiera.

Piso de 85m2, 4 habitaciones, comedor
20m2,  baño completo, cocina independiente, 
galería, ascensor, a/a, gres y aluminios.

93 796 34 02 / 93 790 70 25
asesoria@mateolobato.com

OFICINA: C/ Pablo Picasso, 38 bajo de Mataró

obatoateoM LM

Para entrar a vivir: Ref. 1319 119.000€

Ático en Carretera De Mata 
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Jardins de l'antic escorxador.  D. Ferrer

L'Escorxador: 100 anys d'història
Manuel Cusachs repassa la història de l'emblemàtic edifici, que va servir com a escor-
xador des del 1915

Barri a barri: Redacció

 Manuel Cusachs i Corredor, periodis-
ta i historiador, va presentar la setmana 
passada el seu llibre “L’escorxador de 
Mataró (1915 – 2015). Història cente-
nària d’unes instal·lacions municipals 
modernistes”. La publicació presenta 
un recorregut per la història de més 
de setanta anys de servei de l’antic 
escorxador de Mataró.

L’acte va tenir lloc a la Biblioteca 

Antoni Comas, i hi va assistir, entre al-
tres, l’alcalde de la ciutat, David Bote.

Un espai emblemàtic
L’edifici modernista que va servir du-
rant 70 anys d’escorxador va ser pro-
jectat l’any 1909 per l’enginyer mata-
roní Melcior de Palau. En un primer 
moment, va ubicar-se als afores de la 
ciutat, però el municipi va anar crei-
xent en extensió i a mitjan segle XX ja 
es trobava dins l’entramat urbà.

Barri a barri Rocafonda - El Palau
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Plànol amb les direccions dels comerços 

EL PALAU

INSVAL Asesoría
Pacheco, 107

Coco Luz
Alfons X el Savi, 147

Carnisseria Marta
Alfons X el Savi, 143 baix

Cuineta de l’Emi
Ctra. de Mata, 18

Toldos Hidalgo
Siete Partidas, 2-4

Auto In
Alfons X el Savi, 129

Perruqueria Maria
Ctra. de Mata, 21-23

Ganiveteria Ametller
Lapidario, 2 local

ROCAFONDA

Joieria J. Jiménez
Avda. Amèrica, 36

Pastisseria Avinguda
Avda. Amèrica, 47

El Raconet de la Llenya
Avda. Amèrica, 36

Lobato
Pablo Picasso, 38

Pastisseria Nuria
Avda. Amèrica, 6

Montse Tot per la Llar
Avda. Amèrica, 92
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núm. 1885 / del 27 de setembre al 3 d'octubre de 2019
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