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 Anna Aluart 

La Plaça de l'Havana, l'autèntic cor del barri  Daniel Ferrer 

L'Havana 
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 Anna Aluart 

 Com és la gent de l'Havana?

No visc al barri però hi treballo 
cada dia i, pel que veig des de la 
farmàcia, és un barri en què tot-
hom es coneix i fa caliu. Està for-
mat per moltes famílies que hi 
viuen de sempre. Majoritàriament 
hi viu gent gran que porta tota la 
vida al barri i parelles joves que 
trien aquesta zona per viure-hi.

Que és el millor del barri?

Crec que el fet que hi hagi tres es-
coles de primària ajuda a què hi 
hagi molt bon ambient i molta 
vida. A la plaça de l'Havana i als 
seus voltants s'ha format un petit 
nucli comercial que encara dóna 
més vida a la zona. Té la platja i el 
centre molt a prop i, per tant, és 
un barri tranquil però molt actiu.

La propietària de la Farmàcia de l'Havana, Conchi Yañez  Daniel Ferrer 

"És un barri tranquil i actiu"
Conchi Yañez és la propietària des de fa cinc anys de la 
Farmàcia de l'Havana, un negoci amb més de 50 anys

Té tots els equipaments que 
necessita?

Des del meu punt de vista el barri té 
pràcticament tot el que es necessita 
pel dia a dia. Hi ha un casal d'avis, 
organitzem festes de barri, festes 
de carrer com la del carrer Sant 
Pelegrí o la del carrer Sant Ramon, 
i moltes d'altres activitats. També 
comptem amb forces connexions 
d'autobús i el centre de la ciutat 
ens queda molt a prop. M'agrada 
molt la vida aquí i ens hi sentim 
tots molt a gust.

A part d'aquests elements, hi 
ha alguna mancança?

L'únic que hi falta, que penso que 
és important, és un supermercat 
perquè van tancar el que hi havia al 
carrer Floridablanca i no en tenim 
cap més. També penso que hi ha 
grans espais desocupats que abans 
eren fàbriques com, per exemple, 
la Seat, que se'n podria fer ús però 
estan quedant abandonats.
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 Com a president de l'empre-
sa, quina és la teva implicació 
en el barri?

Ja estic jubilat però sóc el presi-
dent de la companyia de l'Oca, 
Productes Codina, i cada dia 
vinc dues hores a l'empresa per 

mantenir-hi el meu vincle. Visc 
al centre de Mataró però com que 
l'empresa està a l'Havana des del 
1981 estem molt vinculats a la vida 
del barri. Abans l'empresa estava 
situada a l'Avinguda Perú però ens 
vam traslladar aquí per ampliar el 
negoci. Aquell espai se'ns havia 

Antoni Codina

Creus que al barri hi ha 

tots els equipaments 

necessaris?

"Des del meu punt de 
vista té de tot el que els 
veïns poden necessitar: 
transport públic, comer-
ços, escoles, aparca-
ments, etc. No hi falta de 
res i l'ambient és molt bo: 
és un bon lloc on viure o 
treballar."

Antoni Codina és el President de Productes Codina  Daniel Ferrer 

“El barri té tot el que els 
veïns poden necessitar"
Antoni Codina és el president de Productes Codina, la 
gran empresa situada al barri de l'Havana que fabrica els 
coneguts detergents 'La Oca'

barri a barri L'Havana
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El ritme de producció La Oca  la converteix en una de les empreses referents de la ciutat  Daniel Ferrer 

quedat petit i aquí disposem d'uns 
5.000 metres quadrats entre l'espai 
de fabricació, magatzem, logística, 
ofi cines i el laboratori.

Quin paper té l'empresa 
Productes Codina al barri?

Des del meu punt de vista és l'em-
presa més important del barri. 
Moltes empreses antigues van 
anar tancant amb la crisi del sec-
tor tèxtil. Ara només queda una de 
les empreses centrades en gènere 
de punt en aquest veïnat, Vilaseca, 
però la resta han desaparegut. La 

nostra relació amb la gent i els 
comerços del barri és molt bona i 
quan hi ha festes del barri hi parti-
cipem activament sempre. A més, 
estem al davant mateix de l'Escola 
Montserrat Solà, una zona amb 
molta vida.

A què us dediqueu a l'empresa 
Productes Codina?

L'empresa té 128 anys i és de fa-
bricació de producte químic pu-
rament, de detergents. Pel barri 
circulen un continu de camions 
i tràilers que vénen a carregar 

producte per enviar per mar els 
contenidors. Afortunadament ve-
nem a 18 països de tot el món. El 
principal client que tenim és el 
Perú i després la Xina.

Productes Codina, amb la 
seva coneguda marca de 
sabons i detergents La Oca 
és una de les empreses his-
tòriques més importants 
de la ciutat, amb 128 anys 
d'història i la capacitat d'ha-
ver-se anat adaptant al pas 
del temps, als canvis de la 
demanda i la modernització 
de processos.
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• Grupal.
• Familiar.
• Infantil.
• Individual.
• Parelles.

CENTRE DE TERÀPIA GESTALT

CENTRE DE
DESENVOLUPAMENT

HUMÀ I ATENCIÓ
PSICOSOCIAL

C.Sant Ramón, 51 · Mataró · 937 901 363 · info@terapia-gestalt.eu · www.terapia-gestalt.eu
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VMT Tattoos
Avda. Maresme, 405

Codina S.A.
Solis, 51

CS Clínica Dental
Camí Ral, 157

TECMA
Camí Ral, 132

Farmacia l'havana
Camí Ral, 110

Premier Can
Confraria Sant Elm, 37
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Tao Salut Integral
Antoni Capmany, 14-16

Fitness Factory
Camí Ral, 39-41

Basic Factory
Camí Ral, 19

Centre de Desenvolu-
pament humà i atenció 
psicosocial
Sant Ramon, 51

La Reforma
Camí Ral, 142
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• Grupal.
• Familiar.
• Infantil.
• Individual.
• Parelles.

CENTRE DE TERÀPIA GESTALT

CENTRE DE
DESENVOLUPAMENT

HUMÀ I ATENCIÓ
PSICOSOCIAL

C.Sant Ramón, 51 · Mataró · 937 901 363 · info@terapia-gestalt.eu · www.terapia-gestalt.eu

Plànol amb les
adreces dels
comerços
barri a barri
L'Havana
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