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El "districte" de la part alta que ha 
acabat sent un pol d'atracció

Molins-Torner
Vista Alegre
Camí de la Serra
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a barri

1

Tot 1,2 barri intro.indd   2 2/11/16   17:15



Ser la zona més propera a Mataró Parc ha canviat per com-
plet la fesonomia de Molins, Vista Alegre i el Camí de la Serra. 
L'obertura del Centre Comercial, el punt més visitat de la ciutat 
i és el gran canvi que hi ha hagut en aquesta zona, que ha po-
tenciat de la mateixa manera una sèrie d'itineraris rodats i també 
a peu que el barri ha sabut aprofitar. Al discurs tradicional del 
comerç, que critica les grans superfícies com a "secants" de 
l'altra activitat, també trobem en aquesta zona de la ciutat un 
sector comercial que ha sabut aprofitar l'estímul i establir-se i 
fer-se fort en una zona densament poblada i, a la vegada, cada 
cop més visitada. En termes generals, el comerç hi ha guanyat.

El Mataró Parc, 
estímul o 
secant

Mataró Parc, el més visitat de la comarca

Molins-Torner, Vista Alegre i el 
Camí de la Serra conformarien, si 
aquesta fi gura administrativa exis-
tís, un dels districtes mataronins. 
Per districte entenem agrupació 
de diferents barris –amb diferent 
història i naturalesa entre ells, és 

clar– però amb un funcionament 
amb certa consonància. En aquest 
cas estem parlant de la "part alta" 
de Mataró a la banda més oest de 
la ciutat i, a la vegada, ens trobem 
en un dels punts de la ciutat que 
més ha canviat a recer dels canvis.

Així, el que sempre ha estat una 
zona eminentment residencial ha 
adquirit una nova centralitat en 
les darreres dues dècades, amb el 
creixement de la ciutat, la millora 
de les connexions viàries i l'ober-
tura de nous pols d'atracció lligats 
sobretot al comerç.

La lògica residencial 
d'aquests barris 
converteix en fort el 
comerç de proximitat que 
els caracteritza
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 El barri de Molins-Torner té 
aquest divendres la paraula. El 
Centre Cívic del barri acull una 
assemblea oberta amb la regidora 
Isabel Martínez, que a més de ser 
titular de Benestar i Serveis Socials 
també és l'encarregada d'aquest 
barri dins el programa dels "regi-
dors de barri".

L'Associació de Veïns fa 

exten siva la convocatòria al mà-
xim de molinencs i han fet fins i 
tot un cartell de promoció en el 
qual ja esbossen alguns dels as-
pectes que voldran tractar amb 
Martínez. Avui mateix, a partir de 
dos quarts de vuit, els veïns tenen 
l'oportunitat de traslladar en per-
sona a la pròpia electa, les seves 
propostes i reivindicacions, moltes 

Assemblea oberta avui divendres 
amb la regidora del barri
Isabel Martínez estarà amb els veïns avui, a les 19:30h al Centre Cívic

de les quals amb lustres d'història. 
De ben segur que es tractaran te-
mes candents com el Triangle de 
Molins, el CAP, les antenes mòbils i 
la seva problemàtica, la convivèn-
cia amb animals a la Plaça Molins 
o la inseguretat ciutadana.

Regidors de barri
Els sis Consells Territorials de la 

barri a barri Molins

Tot barri 3,4 regidora.indd   2 2/11/16   15:36
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Se suma a l'Alcalde als barris

Aquest projecte dels re-
gidors de barri se suma, 
a l’actuació “L’alcalde als 
barris” que Bote va co-
mençar, precisament, als 
Molins. 

El regidor de Serveis 
Centrals, Juan Carlos 
Jerez, explicava en la 
presentació del projecte 
que “és possible que els 
dos projectes es puguin 
encavalcar en algun mo-
ment però que la figura 
del regidor de barri serà 
més concreta i perma-
nent”. Quim Fernández 
assegurava que, tot i que 
“no pretén ser un projec-
te rígid”, el “compromís 
existeix”. 

Els regidors de barris, a 
més, no suposen cap in-
crement de recursos sinó 
que forma part de “la vo-
luntat d’establir la coor-
dinació transversal a què 
s’havia compromès”, ex-
plicava Fernández.

ciutat delinearan les divisions 
territorials de l’àmbit d’actuació 
dels regidors de barri. D’aquesta 
manera, els respectius presidents 
dels consells, coincidiran amb els 
regidors en qüestió. La tasca ha-
bitual dels regidors del consisto-
ri s’haurà de compaginar amb la 
tasca als barris. De fet, cada regi-
dor es compromet a  estar dispo-
nible un dia per setmana d’entre 
dimarts i dijous.

En aquest espai disponible, ve-
ïns i entitats podran adreçar-s’hi 
per comentar, explicar, demanar... 
al regidor en qüestió. Una de les 

funcions compromeses per part 
dels regidors és “augmentar el sen-
timent de pertinença a la ciutat” i 
“generar complicitat entre els ve-
ïns, afavorint la cohesió social, 
sobretot d’aquestes persones que 
no participen de la vida associati-
va”. Els diferents regidors de barri 
presents a l'acte d'inici del pro-
grama van celebrar  la proposta i 
ho veuen com un símbol d’apro-
pament, també, del consistori als 
barris per “conèixer de primera 
mà la situació i problemàtica del 
territori, així com els seus recursos 
i potencialitats”.
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  En Marc, que ha viscut tota la 
vida a Molins, ho té clar: "Em sem-
bla que quan em mori el Triangle 
seguirà estant com ara". I és que 

la història d'aquest espai urba-
nístic, denominat amb tota lògica 
geomètrica és la d'un espai que 
ha quedat com un solar que veu 

L'eterna espera d'un  
Triangle compartit
Fa d'aparcament, acull un mercat i no deixa de ser un descampat

passar les dècades sense desen-
callar un futur que s'ha esbossat 
força cops però no s'ha pogut, o 
volgut, abordar seriosament mai. 

barri a barri Molins

Tot barri 5,6 triangle.indd   2 2/11/16   16:58
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Tema al Ple Municipal

El Triangle torna periòdi-
cament al Ple Municipal. 
El Govern va acceptar un 
prec del passat mes de 
juliol de Volem Mataró so-
bre aquest espai. Des del 
partit asseguren que "ens 
han passat una proposta 
econòmica sobre l’arran-
jament de la zona que in-
clou la neteja de l’espai, la 
seva il·luminació i l’anive-
llació del terreny; que no 
veiem gaire excessiu, des-
prés de veure el que s’ha 
gastat en altres espais". 
El pressupost de què dis-
posa Volem suma un total 
de 70.000 euros. 

Per Volem "El Triangle de 
Molins és un espai que 
dóna vida no només al 
barri de Molins, sinó tam-
bé als seus barris veïnals. 
El seu aparcament, dins 
d’un barri que té carència, 
a més potencia el mercat 
de proximitat. Hem d’in-
centivar el motor econò-
mic del comerç a Molins".

El Triangle és en l'actualitat un 
aparcament de grans dimensions 
en el qual desenes de vehicles hi 
troben on passar les hores o la 
nit. Bona part del veïnat ha arri-
bat a donar per bo un ús, aquest, 
que no ha impedit una certa de-
gradació de l'espai. No deixa de 
ser un solar, quan plou el fan-
gueig el pot fer desagradable i, 
a més, fa les funcions a vegades 

de parc pels gossos, altres de 
"botellòdrom". Alguns circs hi 
han fet parada, al Triangle i els 
dissabtes és infraestructura ne-
cessària per a un dels mercats 
més importants que es fan. El 
Triangle segueix allà, fent de tot 
i sense estar definit del tot per 
a res. Qualificat com a equipa-
ment. Esperant un futur que al-
guns no creuen que arribi.
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Auto-Escola Mataró
Passeig Desviament, 4

Reforma2
Torrent de les Piques, 69

Mercacontimoda
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Pro & In
Torrent d'en Pregària, 21
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Motor Jan
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Racó de l'Infant
Rda. Països Catalans, 27

Clínica Dental 2
Riera de Cirera, 24

Tot Arranjaments 
Tina
Rda. Països Catalans, 30
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Riera Cirera, 16 local 2
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Lluis Millet, 26

Aluminis Vidres 
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Creu Roja, 6

Clínica Dental 
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c/ Joan Salvat Papasseit, 
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Cristalleries Castro
Passeig Carles Padrós, 
85-87

Anca, llar d'infants 
Créteil, 41

Estil Ungles
Abat Dorda cantonada 
amb Av. Torner
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  Parlar de Molins és fer-ho del 
club que porta el nom del barri, 
l'entitat més arrelada al territori. 
És la Unión Deportiva Molinos, un 
club que treballa molt bé el plan-
ter amb fins a 13 equips entre els 
quals destaca l'aposta que fan pel 
futbol femení. 

L'equip de la Segona Divisió 
Femenina s'ha convertit aquest any 
en un dels referents de la categoria, 

encadenant un molt bon inici de 
temporada. Es tracta, doncs, d'una 
entitat referent. També els equips 
masculins de l'entitat treballen 
amb bon ritme.

L'última gespa
Fa un any es va inaugurar la re-
modelació del camp del club. 
L’equipament està situat al car-
rer d’Almeria. A part de la gespa 

La UD Molinos, un club referent 
en futbol femení
El 2015, per fi, el camp de futbol va estrenar gespa artificial

artificial es va instal·lar un nou en-
llumenat, l’adaptació de les escales 
d’accés i la col·locació de baranes 
a la graderia. Les obres posaven 
fi a un “greuge històric” amb els 
barris de Vista Alegre i Els Molins, 
i amb la UD Molinos, ja que es 
tractava de l’únic camp de futbol 
públic a Mataró que encara tenia 
el terreny de joc de sauló fins al 
gener del 2015.

12 13

14

15 16

barri a barri Molins - Camí de la Serra

Tot barri 9,10 futbol + entrevista Sanadent.indd   2 2/11/16   16:02
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  Com va Sanadent?
La veritat és que molt bé. Som una 
clínica dental que fem de tot, des 
d'odontopediatria fins a radiografi-
es digitals passant per ortodòncies, 
implants, pròtesis, blanquejament 
de dents..., de tot. Vam obrir en 
plena crisi econòmica ara fa 8 anys 
però ens ha anat molt bé durant tot 
aquest temps, el boca-orella hi fa 
molt. Ens vénen famílies senceres!

Com és el barri?
És un barri molt familiar, molt 
tranquil i molt jove i treballador. 
Habitualment hi ha molt de lloc 
per aparcar, hi ha molts comerços 
(supermercats, bars, farmàcies,...) i 
està molt ben comunicat.  L'escola 
Maria Mercè Marçal també dóna 
molta vida. Jo crec que és un bar-
ri que està en creixement. En ha-
ver-hi tanta gent jove, és una zona 

"El Camí de la Serra és un barri 
molt jove i treballador"
Entrevista a Susana Tubau, propietària de Sanadent

en expansió i amb gran potencial.

Quines mancances hi trobes?
Últimament el barri és massa fosc. 
Falta enllumenat en aquests mo-
ments. També falta algun altre parc 
infantil o més espais destinats als 
nens petits. Potser ens aniria molt 
bé que projectessin un gran gim-
nàs amb piscina. La veritat és que 
ens aniria molt bé a tots. 

17
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  Quina és la teva vinculació 
amb Molins?
Cristalleries Castro porta 36 anys, 
sempre aquí mateix. Jo personal-
ment hi vaig viure fins als 30 anys. 
Aquí hi vam viure abans de treba-
llar-hi i ens en sentim part. 

Què és el millor del barri?
Sempre ha estat un barri molt tipus 

poble, on tothom es coneix. És ve-
ritat que ara ha canviat, amb més 
moviment i més serveis. Abans era 
més tancat i des de l’obertura de 
Mataró Parc hi passa més gent i 
han obert noves botigues més es-
pecífiques. Notem que els darrers 
temps la gent està intentant tirar 
endavant, amb més joves al capda-
vant dels negocis i més moviment. 

"Per què no potenciem la 
connexió entre el Centre i 
Mataró Parc?"
 
Parlem amb Carme Castro, propietària de  
Cristalleries Castro 

Quines mancances hi veus?
D’aparcament, el barri està fatal, 
bo i tenint el solar del Triangle. El 
problema és que tots els blocs són 
de la mateixa època i pràcticament 
cap té aparcament subterrani. Al 
Triangle se n'haurà de fer un. I 
també que estem molt connectats 
amb el Mataró Parc però molt des-
connectats del Centre, estem molt 
a la vora però molt desconnectats. 
Durant molts anys la gent del barri 
deia allò de “baixar a Mataró” per 
anar al Centre.

A què es deu i què es podria 
fer per millorar-ho?
Estem desconnectats perquè en-
tre el Centre i Molins hi ha el Parc 
i ja està. És una zona amb qua-
tre casetes però poca vida. Falta 
un enllaç perquè la gent passegi. 
A vegades sembla que no veiem 
que del Centre al Mataró Parc hi 
ha 15 minuts caminant! Per què 
no ho potenciem? Es podria fer 
un passeig continu de botigues 
molt potent! La Riera és molt cur-
ta i dóna pel que dóna. Ja que el 
Corte Inglés està aturat, jo crec 
que Mataró hauria d’apostar per 
allargar La Riera amunt, connec-
tant el Centre amb Mataró Parc 
amb un passeig continu!

barri a barri Molins - Vista Alegre - Camí de la Serra

Tot 11,12 entrevista + anca.indd   2 2/11/16   18:44
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  La Llar d’Infants Anca és l’única 
a Mataró que treballa en anglès 
a partir d’aquella edat, de 0 a 3 
anys, en què els infants més i mi-
llor poden conèixer una llengua 
diferent de la materna. Els seus 
alumnes aprenen la llengua refe-
rència mundial des de ben petits.
Anca té més de 13 anys d’experi-
ència en la docència per a infants 
en edat preescolar, amb un progra-
ma d’aprenentatge personalitzat 
per a cada infant, molt familiar, 
que prioritza un bon domini de 
la llengua anglesa. D’aquesta llar 
d’infants els alumnes en surten 
perfectament preparats per a una 
educació trilingüe.

En els 13 anys de vigència del 
programa educatiu de la Llar d’In-
fants d’aprenentatge anglès Anca, 
s’ha anat perfeccionant tot el mè-
tode, que abasta àmbits com la psi-
cologia, la intel·ligència emocional 
o la psicomotricitat. Les activitats 
d’aprenentatge són les habituals 
d’una llar d’infants, amb jocs i di-
nàmiques, però tot en anglès. El 
programa inclou treball musical.

També en francès
La Llar d’Infants Anca també in-
corpora l’aprenentatge en una 
quarta llengua com és el francès. 
D’aquesta manera el seu progra-
ma pedagògic també pot incloure 
aquesta llengua.

Aprendre anglès des  
de la llar d’infants

Tot 11,12 entrevista + anca.indd   3 2/11/16   18:44
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  L'escola Vista Alegre disposa des 
de principis d'any, i com a nove-
tat, d'un menjador propi. Va ser 
gràcies a les obres d'adequació 
de l'office-menjador finançades 
per l'Ajuntament. Aquesta era una 
antiga reivindicació de la comuni-
tat educativa, ja que, fins ara, els 
alumnes que es quedaven a dinar 
a l'escola havien de desplaçar-se a 

l'escola Àngela Bransuela.
L'antiga biblioteca de la prime-

ra planta de l'edifici 2 es va con-
vertir en un office-menjador que 
permet oferir un servei d'àpats 
als alumnes, preparats fora de 
l'equipament. Així, la biblioteca 
es va traslladar la primera planta 
de l'edifici 1 i comparteix espai 
amb l'aula d'informàtica.

Un any de menjador, després 
d'anys reclamant-lo
Els escolars del Vista Alegre ja no han d'anar a dinar a l'Àngela Bransuela 

Les obres van començar durant 
les vacances de Nadal o sigui que 
estan a punt de fer un any. Van tenir 
un cost de 14.589 euros sufragats 
per l'Ajuntament. El Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat 
va cedir part de l'equipament ne-
cessari per a distribuir els àpats i 
l'escola i l'AMPA va comprar els 
electrodomèstics necessaris.

barri a barri Vista Alegre - Molins

Tot 13 barri escola.indd   2 2/11/16   17:57
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