
www.totmataro.cat



C6

 Arxiu 

Barri obrer i popular, és porta d'accés a 
la ciutat i, a la vegada, acull el seu àmbit 
de coneixement i industrial

Pla d'en Boet

Barri
a barri
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La zona del Rengle, davant dels polígons de les Hortes i el Pla 
d'en Boet ja s'ha convertit en un dels espais industrials i de serveis 
més buscats de la comarca, amb l'impuls del desenvolupament 
urbanístic que va iniciar el TecnoCampus de locomotora.

El Rengle, un 
espai molt 
cobdiciat

La zona del Rengle

El Pla d'en Boet ha canviat i molt 
però, en essència, segueix sent un 
barri que juga dins Mataró i per a 
la ciutat amb una sèrie de como-
dins derivats de la seva posició. És 
un àmbit estratègic, podríem dir. 
Allunyat del centre, desenvolupat a 

partir de la segona meitat del segle 
XX, el barri té una naturalesa molt 
popular, de gent treballadora i, a la 
vegada, és el nexe urbanístic amb 
dues zones sense les quals avui en 
dia no es pot entendre la capital del 
Maresme. Té el Polígon Industrial 
més important de la ciutat i el seu 
frontal acull el TecnoCampus.

El barri i la seva gent 
tenen una naturalesa molt 
popular, de gent 
treballadora, a partir de la 
segona meitat del segle 
XX 

 Arxiu 
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

 Parlar del Pla d'en Boet és fer-ho 
d'una de les associacions de veïns 
històriques de la ciutat. En paral-
lel amb el naixement del barri es 

va estructurar una entitat activa 
i, quan ha calgut, combativa. Una 
de les de més pes en el moviment 
veïnal de la ciutat que té entre les 

Una de les vocalies de  
dones més actives
Com tracten els mitjans les notícies sobre dones, a debat

seves vocalies a una de les secto-
rials de dones més importants de 
la ciutat. Són la Vocalia de Dones 
Laia l'Arquera del Pla d'en Boet i 
són actives tant pel que fa al bar-
ri com a nivell de ciutat, formant 
part de tots els moviments contra 
el masclisme i la violència envers 
les dones. En aquest àmbit la sin-
tonia entre vocalies a la ciutat és 
exemplar i l'entitat Teixit de Dones 
amb les seves concentracions cada 
25 de mes n'és un bon exemple.

Xerrada pel 25 de novembre
Un dels propers actes que orga-
nitzarà la vocalia de dones Laia 
l'Arquera serà el dijous 25 de no-
vembre, quan han organitzat una 
xerrada amb periodistes de dife-
rents mitjans de comunicació per 
parlar de com es tracten les notícies 
quan es fa referència a les dones. 

Serà un dels actes al voltant 
del dia internacional contra la 
violència vers les dones. El tema 
central de la campanya són els 
micro-masclismes.

barri a barri Pla d'en Boet

Tot barri 3,4 vocalia + kings.indd   2 19/10/16   17:47
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 Dijous que ve, dia 27, comença 
una nova etapa al local del car-
rer Pablo Iglesias número 18. Una 
etapa totalment diferent caracte-
ritzada per la música en directe, 
el bon menjar amb especialitat 
d'hamburgueses i el bon beure, 
sobretot en cerveses. Recordin el 
nom de 'The King's Tavern', que 
s'inaugura aquesta setmana. 

El nom i també la sotragada que 
representa pel panorama mataro-
ní, sent un espai que apostarà per 
la música en directe per oferir una 
experiència única a la gent que 
vulgui sortir a sopar o a prendre la 
copa. Fabio Canu, cantant clàssics 

com Johny Cash, Guns n' Roses o 
The Lumineers serà el primer pro-
tagonista sobre l'escenari per a un 
espai totalment nou, que ens re-
metrà a les tavernes angleses, amb 
decoració i ambient agradables.

Carta extensa
Per menjar es pot escollir entre les 
hamburgueses marca de la casa o 
les pizzes, tapes, amanides, coques 
o torrades. Hi haurà una àmplia 
carta de cerveses d'importació, 
Club Gintònic i còctels i batuts. I 
el gran al·licient de la música en 
directe, amb grups esporàdics i 
altres de residents. Així com mo-
nòlegs. Cada nit una sorpresa.

The King's Tavern:
comença una nova etapa
de menjar i música en directe
Una taverna autèntica, amb concerts, especialitat en 
hamburgueses i cerveses d'importació, obre les seves 
portes al carrer Pablo Iglesias

de menjar i música en directe

The King's Tavern obre les seves 
portes dijous 27 per ser el gran 
referent de Mataró, a la zona del 
Pla d'en Boet. Sortir a sopar o a 
prendre una copa acaba de gua-
nyar una nova opció guanyadora: 
la taverna del rei t'espera.

núm. 1742 del 21 al 27 d'octubre de 2016
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· Pròtesi Dental
· Endodòncies
· Implantologia

NOVA OBERTURA

· Odontologia General
· Odontopediatria
· Ortodòncia
· Periodòncia

Treballem amb mútues.
Consulta’ns.www.clinicanovadent.com

"L'únic problema és la neteja, hem acabat 
per contractar algú nosaltres"
Entrevistem Pablo Muñoz, propietari de Marbres i granits Nou Iluro

 A què es dedica Nou iluro?
Treballem amb marbre i granit i 
també amb pedres sintètiques, 
oferint tot tipus de serveis des de 
cuines a façanes o quartos de bany. 

Quan va arribar Nou Iluro al 
Polígon Industrial del Pla d'en 
Boet? 
Fa 12 anys. Abans estàvem a 
Rocafonda però vam instal·lar-nos 
aquí quan pràcticament totes les 
empreses i industrials de la ciutat 
van arribar. Era el moment d'instal-
lar-s'hi. Jo porto quatre anys al 

capdavant de l'empresa.

Quins són els avantatges del 
Polígon?
Per a treballar n'hi ha un que és 
clau i és que aquí estem envoltants 
d'industrials, amb la qual cosa ens 
podem ajudar els uns als altres, tre-
ballant fins i tot en xarxa. També 
diria que està molt ben connec-
tat amb l'exterior, i fins i tot amb 
la resta de Mataró. La gent està 
a prop, no hi ha gaires polígons 
on es pugui venir caminant com 
aquest. És un valor afegit.

I els inconvenients?
Tothom et dirà el mateix. La nete-
ja. Realment després de cada nit 
de festa a les discoteques i locals 
queda tot el Polígon molt brut i 
costa de fer net. Molts dilluns la 
cosa està realment molt deixada.

Se suposa que l'Ajuntament 
ha reforçat la neteja a la zona.
Doncs no es nota. A la zona on som 
les empreses hem acabat per con-
tractar una persona nosaltres per-
què faci net. Costa perquè s'acu-
mula molta brutícia.

barri a barri Pla d'en Boet
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  No és casualitat, més aviat al 
contrari. El primer Ajuntament 
democràtic, a partir de 1979, va 
tenir una feinada a posar noms 
a vials de la ciutat que en tenien 

d'antics o d'identificats amb al-
tres èpoques. Una zona com el 
Pla d'en Boet es va escollir perquè 
tres vials de gran dimensió, ron-
des o avingudes, duguessin noms 

Quatre Presidents que vertebren el barri
El nomenclàtor de la zona recorda els noms dels màxims responsables  
de la Generalitat de Catalunya durant el segle XX

dels Presidents de la Generalitat. 
Així, trobem vertebrant el bar-
ri els noms de Lluís Companys, 
Josep Tarradellas, Francesc Macià 
i Josep Irla.

núm. 1742 del 21 al 27 d'octubre de 2016
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  Encara a ningú se li ha acudit 
de proposar de canviar el nom del 
barri, ni falta que fa. Pla d'en Boet 
és prou eloqüent i, a més, ha fet for-
tuna. Però segurament si en lloc de 
fixar-nos amb el nom busquéssim 
un element que identifiqués, una 
icona d'aquesta zona de la ciutat, 
tots acabaríem pensant en la Laia 
l'Arquera. Potser per això, o per 

ganes de singularitzar-se, algunes 
entitats del barri han adoptat el seu 
nom com a identificatiu.

És exemple la vocalia de dones 
Laia l'arquera de l'associació de 
veïns Pla d'en Boet o un altre de 
més recent i que encara molta gent 
desconeix: l'Institut del barri va 
agafar el nom del conegut monu-
ment i va deixar-se d'anomenar 

Més que un monument, 
un símbol pel barri
La Laia l'Arquera ha acabat per donar nom a entitats 

d'acord amb el nom genèric del 
barri. Ara un dels sis centres pú-
blics de la ciutat es diu Institut 
Laia l'Arquera.

Un símbol
Aquest fet demostra la força que 
l'escultura de Rovira Brull, que 
havia de ser icona de tota la ciu-
tat, té sobre el seu territori més 

barri a barri Pla d'en Boet
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Emblema de ciutat

L’escultura monumental 
de 34 metres  
d’alçada, obra de Josep 
Maria Rovira Brull,  
instal·lada a la Porta 
Laietana al costat de 
TecnoCampus Mataró, es 
va inaugurar l’1 de  
novembre de 1998." El 
2014 l'Ajuntament en va 
fer una operació de  
neteja, revisió i repintat

immediat. També hi ajuda el fet 
que des de la seva "presidència" 
a la Porta Laietana, la Laia té una 
visió privilegiada del barri, tant de 
la zona més densa i històrica que 
neix just darrere la Pollancreda 
com de la part baixa, del Polígon i 
també de la nova zona del Rengle. 
La Laia té la perspectiva de tot el 
barri i és el seu màxim tret distintiu.

núm. 1742 del 21 al 27 d'octubre de 2016
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 La nova coberta del pavelló es-
portiu Eusebi Millán està gairebé 
a punt. Després de mesos d'obres 
i algunes setmanes de retard en 
l'entrega, les previsions estimen 

que a mitjans de novembre, els 
col·lectius usuaris del pavelló ja 
podran disposar d'aquest nou es-
pai cobert històricament reivindi-
cat i que donarà servei al barri del 

"El nou" Eusebi Millan, a tocar
La nova pista coberta del pavelló estarà enllestida la primera quinzena de novembre i 
permetrà la pràctica de l'esport fins i tot quan la meteorologia no acompanyi

Pla d'en Boet. 
Les obres han permès, no no-

més ampliar la pista i adaptar-la a 
les necessitats esportives dels tres 
clubs que les utilitzen, l'AE Boet, 

barri a barri Pla d'en Boet
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L'Eusebi Millan acull diferents 
equips i esports, és un po-
liesportiu utilitzat de forma 
intensiva però si es pot asso-
ciar principalment a un color 
i a un club, aquests són al 
taronja i al Boet. L'AE Boet 
és, juntament amb el club de 
futbol hereu de l'antiga PSV, 
el gran referent del barri i 
"l'altre gran club" de la ciutat. 
El seu primer equip compe-
teix, com en altres categori-
es, de tu a tu amb grans del 
bàsquet català. 

La casa del Boet, el 
gran club del barri

el CFS Ciutat de Mataró i el Club 
FEM Mataró, a més de les activi-
tats dels Jocs Escolars, sinó que 
també han permès convertir-la en 
un espai multiusos amb capacitat 
per a 4.000 persones. 

Amb una inversió municipal de 
489.000 euros, l’Ajuntament ha 
cobert la pista poliesportiva per 
tal que es pugui seguir practicant 

esport, malgrat que la meteorolo-
gia sigui adversa, gràcies també a 
una façana ventilada que mini-
mitzarà l’entrada lateral de pluja.

El resultat, doncs, serà un es-
pai lliure cobert i permanentment 
ventilat d’aproximadament 2.000 
metres quadrats que es podrà divi-
dir en tres pistes transversals per a 
bàsquet o una pista central per a la 
pràctica de futbol sala i handbol.

Un espai per a 4.000 persones
L'alcalde de Mataró, David Bote i 
el regidor d'Esports, Josep M. Font, 
van visitar les obres a principis 
d'octubre. Unes modificacions 
que  també implicaran millores 
per al conjunt de la ciutadania, 
ja que la pista s’ha adequat per a 
poder acollir esdeveniments soci-
als i culturals, com ara concerts, 
per a un total de 4.000 persones. 
Una gran notícia per a la ciutat, 
mancada d'espais coberts per a 
realitzar grans esdeveniments i 
que podrà comptar ara amb una 
sortida per a plans B quan plogui.
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 La major part de la gent que, al 
llarg de la setmana, passa pel barri 
ho fa al Polígon Industrial. Sigui 
entre setmana, anant o venint de 
les múltiples empreses, botigues i 

plantes que hi ha o els caps de set-
mana, fent ús d'una de les zones 
de concentració d'oci nocturn més 
importants que hi ha ara mateix 
a Catalunya.

Oci, serveis i indústria, difícil convivència
Al Polígon Industrial del Pla d'en Boet conviuen usos que a vegades friccionen en  
coincidir però que són tots dos motors dinàmics de la ciutat

Aquest doble vessant no sem-
pre ha tingut bona convivència, 
i una tercera pota que també cal 
comptar-hi és la del Mercat set-
manal, el de més afluència de la 

barri a barri El Pla d'en Boet
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La concentració de discote-
ques al Pla d'en Boet ha pro-
piciat la creació d'una ruta 
entre l'estació de Rodalies 
fins al Polígon que centenars 
de joves recorren cada dia 
quasi en peregrinació mentre 
fan "botellón". La dissuasió 
policial té una capacitat li-
mitada i les molèsties que 
causa aquest mal hàbit són 
repetides i reiterades.

El botellón,  
un problema  
amb ruta pròpia

ciutat, que es fa els dissabtes al 
matí. L'equilibri entre aquestes 
potes, com dèiem, no sempre ha 
estat exemplar i és un dels àmbits 
de millora que el barri i la ciutat 

necessiten abordar sense demores.
Queda poc de l'antic Espartero, 

a l'actual Polígon Industrial. Les 
bones comunicacions han permès 
que es concentri en aquesta part 
de la ciutat bona part del teixit 
productiu local, però també és cert 
que el sector serveis i el comercial 
ha acabat fent ús de metres qua-
drats pensats en el seu moment 
en l'àmbit industrial.

La neteja
Allà on sovint hi ha més friccions 
entre els usos del Polígon és en el 
de la neteja des del moment que, 
òbviament, activitats com les de 
les discoteques i els seus usuaris 
deixen en males condicions la via 
pública. És en aquest àmbit que 
l'Ajuntament intenta disposar ser-
veis reforçats de neteja per tal que 
hores després que milers de joves 
facin ús d'un espai, aquest pugui 
estar presentable per a l'activitat 
econòmica. Altra cosa és la con-
vivència amb els veïns. Cal una 
triple convivència. 
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"És un barri amb poca circulació,  
ideal per treballar-hi"
Entrevistem Miquel Villalba, propietari del taller Miquel Villalba

 Quants anys fa que treballa 
al barri?
Fa 36 anys que tenim el taller. Els 
primers anys al Camí Ral i més 
endavant, des del 2002, aquí al 
Carrer Castaños.

Quins serveis ofereix?
Tot el relacionat amb l'automò-
bil. Mecànica, electricitat, planxa 
i pintura a través d’assegurances,  
revisions i rodes. 

Per què van escollir el barri?

El local on som ja era nostre, de 
propietat. I el destinàvem a ma-
gatzem. Al canviar de local vam 
optar per aquest i des de llavors 
hi estem establerts.

Quins avantatges li ofereix?
Els avantatges del barri són l’apar-
cament i que aquí estàs molt ben 
connectat, tant d'entrada com de 
sortida. I que hi ha poc trànsit. 
No hi ha tant moviment i es pot 
treballar amb més calma. És un 
barri amb poca circulació i no tinc 

cap problema. Tinc clientela de fa 
tres dècades.

Sí que té més competència, 
aquí.
Pel que fa a la competència, n’hi ha, 
però cadascú té els seus clients. No 
crec que sigui dolent. Al cap i a la 
fi la gent busca confiança. La gent 
entra, pregunta i si li agrada bé i si 
no, també. Hi ha competència al 
carrer i a la zona, cinc o sis tallers 
en mig quilòmetre, però  si tens 
competència  te n’has d’en sortir.

barri a barri El Pla d'en Boet

Tot barri 13,14 entrevista + centre cívic.indd   2 19/10/16   18:01
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Ferreteria, banys, cuines,
parquet, paviments...

  Si no es compta com a tal l'Espai 
Gatassa que no va ser dissenyat 
amb aquesta finalitat, del Centre 
Cívic del Pla d'en Boet es pot dir 
que és el més extens i més modern 

de la ciutat. En ell convergeixen 
nombroses entitats a més de ser 
un espai polivalent de ciutat, que 
acull des de Mataró Ràdio a tot ti-
pus d'activitats.

El Centre Cívic més gran de Mataró
Més de 2.000 metres quadrats d'espais per a les entitats i la ciutat, situat al cor del 
barri on abans hi havia la fàbrica Tesa

El Centre Cívic ocupa l'espai de 
l'antiga fàbrica Tesa i va ser durant 
anys el gran reclam del barri. Avui, 
és l'olla on bullen nombroses en-
titats i iniciatives.
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 El 15 d'octubre és una data as-
senyalada en el calendari català. 
Enguany s'han celebrat els 76 anys 
de l'afusellament de l'ex president 
de la Generalitat, Lluís Companys 
i Mataró va dur a terme la tradici-
onal ofrena floral anual, que es fa 
al monument que hi ha a l'avin-
guda homònima, al barri del Pla 
d'en Boet. 

La trobada va reunir entitats, par-
tits i ciutadans per retre homenatge 
al president de la Generalitat en el 
76è aniversari de la seva mort, afu-
sellat pel règim franquista.
 
En primer lloc van fer les seves ofre-
nes les entitats Grup de Recerca de 
la Memòria Històrica i Òmnium 
Cultural, seguides de les ofrenes 

Mataró homenatja 
Companys
El 15 d'octubre es va celebrar la tradicional ofrena floral

dels partits polítics. Finalment es 
va fer fet l’ofrena institucional en-
capçalada per l’alcalde, i on van 
participar representants dels se-
güents grups municipals: PSC, CiU, 
ERC, VoleMataró, CUP i ICV.

 L’ofrena floral va estar amenit-
zada pel conjunt de flautes de bec 
de l’Escola Municipal de Música 
de Mataró. 

barri a barri Pla d'en Boet
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Un símbol poètic

Lluís companys està re-
cordat a Mataró amb un 
monument fet per Miquel 
Joseph, Antoni Bou i 
Isidro Molsosa a l'avingu-
da Lluís Companys. 
Es tracta d’una escultu-
ra simbòlica que compta 
amb unes marques al ter-
ra de dues grans petja-
des que representen ser 
de Companys i que volen 
recordar el moment de la 
seva mort afusellat, quan 
va demanar descalçar-se. 
Un retrat del president 
en un baix relleu comple-
menta l’homenatge. 
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  Quant temps fa que estàs 
vinculat amb el barri?
Ja fa anys que ens vam instal·lar al 
barri del Pla d'en Boet amb l'em-
presa Gass Polaris, però fa sis me-
sos vam decidir obrir-nos al públic 
en general. Treballem amb  boogies 
de competició i ara ens ha permès 
arribar a molta més gent. 

És una bona zona, doncs. 
Sempre ens hi hem sentit molt a 
gust. És una zona amb empreses 
grans, amb naus de grans dimensi-
ons, a diferència d'altres polígons 
com el de Mata - Rocafonda, amb 
negocis més petits. Però aquí hi 
tens tots els serveis i, a més, la co-
municació és excel·lent, tant per a 

"El Pla d'en Boet és ideal per als negocis: 
té serveis a prop i està ben comunicat"
Entrevistem Jordi Abril, propietari de l'empresa Gass Polaris

nosaltres com pels clients.

Què hi trobes a faltar?
És una zona idònia per obrir un 
negoci. Nosaltres estem una mica 
allunyats de les discoteques i no 
ens trobem amb problemes. La 
prova és que els negocis que vam 
començar aquí, encara hi som.  

barri a barri Pla d'en Boet

Tot barri 17 entrev gass.indd   2 19/10/16   18:46
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 Si fa vint anys haguéssim pre-
guntat a qualsevol veí del barri on 
començava i on acabava el Pla d'en 
Boet hauria traçat, molt probable-
ment, la frontera que delimita la 
part més habitada del mateix, que 
és limítrof amb Peramàs i l'Eixam-
ple. I hauria identificat "el Polígon" 
amb una realitat adjacent, pròpia 
però diferenciada. Dues dècades 

després podríem reblar la pregunta 
i preguntar-li per tota la zona del 
Rengle. És Pla d'en Boet?

Districte TecnoCampus
La resposta a la pregunta anterior 
és sí. El Rengle "penja" del Pla d'en 
Boet perquè no té entitat pròpia, 
encara, però per entendre aquesta 
nova dimensió cal fer referència 

El nou barri del coneixement:
el districte Tecnocampus
El futur de la zona del Rengle és objecte d'estudi i debat

a un concepte que en els darrers 
anys s'ha anat esbossant: el del 
"Districte TecnoCampus". El pare 
d'aquest concepte és l'antic regidor 
de Promoció Econòmica Miquel 
Rey, però la cosa, més que el nom, 
ha fet fortuna i des del govern ja 
es parla obertament d'aquest "dis-
tricte" per referir-se a tota la zona 
al voltant del Parc Científic. 

barri a barri Pla d'en Boet

Tot barri 19,20 districte tcm.indd   2 19/10/16   18:54
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Un pla estratègic propi
De fet, L’Ajuntament ha encarre-
gat a una consultora l’elaboració 
d’un estudi que defineixi com ha 
de ser el “districte TecnoCampus”. 
Aquest espai, que també inclou el 
sector d’Iveco-Pegaso, s’hi ha de 
fer, segons declaracions del mateix 

Alcalde" un “urbanisme orientat 
a l’activitat econòmica”. 

Si en el seu dia el TecnoCampus 
va ser una aposta pel coneixement, 
la innovació i l’emprenedoria, ara 
l’encàrrec que s’ha fet a aquesta 
consultora és eixamplar com una 
taca d’oli aquesta aposta per instal-
lar noves activitats econòmiques 

en aquest entorn.
En aquesta zona també està 

previst entre altres iniciatives 
que s’hi instal·li el nou centre 
de Formació Professional inte-
grada de la Generalitat, centre 
del qual en els darrers dos anys 
no se n'han conegut nous aven-
ços ni detalls.

núm. 1742 del 21 al 27 d'octubre de 2016
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Candau Ferreteria
Pablo Iglesias, 33-35

Centre de serveis 
Dentals Mataró
President Companys, 41

Petchibebe
Camí del Mig, 69

Pneumàtics 
Rodamón
Francesc Macià, 39

Granja Kapri
Sant Valentí, 40

Aluminis Montper
Carrasco i Formiguera, 
2 B

The King's
Pablo Iglesias, 18

Mármoles Nou Iluro
Pablo Iglesias, 20 Sot. 1

Novadent Clínica 
Dental
President Companys, 3 
1r 1a

Moc
Batista i Roca, 2

1

2

3

4

125

6126

7

8

9

1210

ALMIR
Pablo Iglesias, 63 1r 4t

IluroPark
Carrasco i Formiguera, 
1-5

Mercat del Moble
Pablo Iglesias, 20

Vatra
Sant Cugat, 157

Plàstics Boet
Batista i Roca, 55

Ca l'Agustina
Castaños, 84

Ferreteria Arenys
Carrasco i Formiguera, 
19

Taller Miquel Villalba
Castaños, 141

Missatgers Sant Va-
lentí
Sant Valentí, 30

Taller Pla d'en Boet 
Pepeta Moreu, 4
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Gress
Camí de Sant Crist, 1

Second Company
Palbo Iglesias, 24

Homs
Francesc Layret, 10

Gass
Bobinadora, 17

Bull Control
Comtes Mir i Borrell, 83

Vita Liberté
Camí del Mig, 75

Auto Net Oil
Camí del Mig - Batista i 
Roca

Aluminios Notario
Sant Cugat, 107 Local 1

Granja  Sant Valentí
Sant Cugat, 147

Cristalería Castillo
Batista i Roca, 6
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