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L’Havana

Si han buscat mai pis per Mata-
ró, sigui de compra o de lloguer –i 
s’ajuden per fer-ho en l’oferta de 
cada setmana en aquesta revista– 
hauran comprovat que, a banda del 
Centre, el barri més buscat i més 
demandat és l’Havana. O si ho vo-
len mirar d’una altra manera, és el 
segon en preu. 

I és que l’Havana, ja històricament 
però encara més amb la reforma 
de la seva Plaça, la nova ubica-
ció de l’Anxaneta o el Montserrat 
Solà, amb la renovació de Cal Co-
llut, amb la potenciació de la platja 
del Callao que li és pròpia o amb 
l’estabilització comercial, ha adqui-
rit un estatus de barri singular, molt 

tranquil i de bon viure. Podríem dir 
que és un barri de moda.

Una moda, però, que té números de 
quedar-se, ja que el barri va guan-
yant actius als habituals i originaris, 
com és la proximitat amb la primera 
línia de mar o la connectivitat. Tota 
la zona de Can Marfà, per exemple, 
sembla fer una altra cara de la mà 
del nou Museu i altres realitats com 
Can Fugarolas, centre social i cul-
tural efervescent, estan decantant 
l’atenció de la ciutat cap a aquest 
racó de la ciutat.

L’Havana està de moda per viure-hi 
però, a més, és un barri on passen 
moltes coses. I quasi totes bones.   

El barri amable, 
que està de moda 

barri a barri
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“Tinc molts amics que em diuen que els agradaria viure aquí”

Quina és la teva vinculació amb 
el barri?
A Tecma hi som des dels anys 80, 
per la qual cosa des de llavors que hi 
tenim aquesta vinculació professio-
nal. Som una empresa de màquines 
de confecció i ja som ben coneguts al 
barri. Però l’arrelament va més enllà 
de l’empresa, ja que els meus pares 
hi vivien, just a sobre de la botiga i 
també els seus germans que són tiets 
meus, pel que tenim una bona part 
de família que compartim barri. No 
hi he nascut però hi he viscut, i hi he 
fet vida, durant mitja vida.

Què és el que més t’agrada de 
l’Havana?
Que és molt barri. La plaça és on 
tothom es troba i ve i va, i on es veu 
això, que l’Havana és molt barri. Que 
la gent es coneix i que hi ha molt 
sentiment de ser d’aquí. Un exem-
ple són els noms dels comerços: 
una llibreria, un bar i fi ns fa poc la 
ferreteria es deien “de l’Havana” i 

això demostra que els veïns estan 
arrelats.

Les escoles donen vida?
Del tot. Jo puc parlar de l’Anxaneta 
perquè és on vaig anar de petit i on 
ara porto els meus fi lls, però suposo 
que amb el Montserrat Solà passa 
el mateix. Les escoles donen vida, 
generen moviment al seu voltant i 
costaria entendre el barri o particu-
larment la Plaça de l’Havana, ara, 
sense l’Anxaneta.

Com ha canviat el barri?
Segurament abans era únicament 
residencial, molt de pas i ara s’ha 
convertit en un barri on hi ha comerç 
i vida, espais compartits. En certa 
manera ha millorat i s’ha convertit 
en un barri de moda. Jo tinc molts 
amics que em diuen que els agra-
daria viure aquí.

I què es podria millorar?
Ens falten equipaments esportius o 
si més no espais on la mainada pu-
gui jugar. No n’hi ha, i a les places 
ara està prohibit jugar a pilota. I tots 
hi hem jugat, a pilota, de petits!

BARRI A BARRI
L’HAVANA

Entrevista a Bernat Masriera, 
que viu al barri i hi treballa, a 
Tecma

barri abarri 

Bernat 
Masriera

L’Havana
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“Tinc molts amics que em diuen que els agradaria viure aquí”

redacció

Quan preguntem a en Bernat Masriera quin és el seu racó preferit del barri 
no dubta: la Plaça de l’Havana. “És un espai compartit, on sempre hi ha 
gent, que té vida i on es troben els veïns. Tothom sap que és la plaça de 
referència, com els pobles tenen la seva”, explica. Masriera també elogia les 
activitats que, majoritàriament a la pròpia plaça, hi organitza l’Associació 
de Veïns del barri: “sempre que organitzen alguna festa la plaça fa patxo-
ca i el barri participa, com pot ser per la Castanyada o el Tió, o les festes 
anuals de tot el barri”.

  “La Plaça de l’Havana és el millor racó”
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L’Anxaneta suma mig segle i es dóna tot 
el curs per celebrar-ho

L’arrencada del curs escolar, fa tres 
setmanes, va estar marcat a Mataró 
per un aniversari sonat en el camp 
educatiu: l’Anxaneta feia 50 anys. 
Sí, mig segle d’un centre escolar 
essencialment diferent des del seu 
naixement, amb un model educatiu 
català i diferenciat, fi nalment una 
escola pública més però –el més 
important– un actor sense el qual és 
impossible entendre el dia a dia d’un 

barri com el de l’Havana. L’Anxaneta 
ha estat l’escola del barri,

La celebració dels 50 anys de 
l’escola durarà tot el curs. De fet ja 
es poden comprar samarretes amb 
la imatge del cèlebre “barri blau”.

El pròxim 18 d’octubre la Festa de 
Benvinguda anual serà especial 50 
anys. Altres actes previstos és la par-
ticipació a la Rua de Carnestoltes, 
una exposició a l’Ateneu de la Fun-
dació Iluro, una trobada de gegants 
escolars de Catalunya o la gran festa 
dels 50 anys que –per marcar-ho a 

barri a barri
l’havana redacció

Els diversos actes es 
completaran amb una gran 
festa el 8 de maig

l’agenda sens falta– es farà el 8 de 
maig de 2016. 

barri abarri L’Havana
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Can Fugarolas, un epicentre cultural 
del barri a tota la ciutat

Alguns veïns de l’Havana van arrufar 
el nas quan van començar a veure 
moviment en aquell antic conces-
sionari de cotxes que feia anys que 
estava tancat. Camí del segon ani-
versari de la seva obertura, però, ara 
Can Fugarolas és una realitat més 
del barri, totalment inserit en el dia 
a dia d’aquest i que irradia totes les 
sinergies culturals, socials i coope-
ratives cap a la resta de la ciutat.

Can Fugarolas és el principal viver 
cultural de la ciutat, un sostre per 
realitats consolidades com el Taller 
d’Idees, Cronopis o el LAC i moltes 
altres iniciatives en diversos àmbits.

Posar en marxa la nau ha suposat 
assumir un lloguer per 10 anys 
convencional i, en conseqüència, 
gestionar la totalitat de l’espai. El 
col·lectiu funciona de forma ho-
ritzontal i creant xarxa des d’una 
organització de base.  Aquesta orga-
nització obliga a tots els col·lectius 
a adquirir un compromís i a assumir 
un paper concret per tirar endavant 

barri a barri
l’havana redacció

Camí del segon aniversari, és 
un dels grans equipaments de 
Mataró

el projecte. Cada cop hi ha més es-
pais dels 4.000 metres quadrats 
d’instal·lació habilitats per a diver-
sos usos, des de la zona que ocupa 
el circ al pati, passant per espais 
de coworking o un taller de repara-
cions o magatzems de companyies 
o de cooperatives de consum com 
l’Ecopirativa.

Al pati de Can Fugarolas s’hi alcen 
esporàdicament carpes i s’hi oferei-
xen diferents activitats que sempre 
són obertes al barri. De fet, des de 
la base, aquest taller s’ha convertit 
en el gran equipament de l’Havana.

www.totmataro.cat

núm. 1691
del 2 al 8 d’octubre de 2015

Tot Barri 5,6 havana.indd   3 30/9/15   18:13



barri abarri 

HAVANA

Mapa de comerços
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“El comerç de proximitat, el comerç de confi ança”
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Basic Factory
Cami Ral, 19

Jordi Waldorf
Cami Ral, 87 baixos

Taowo - man
c/ Antoni Capmany, 14

Bar La Reforma
Cami Ral, 142

Detergents La Oca
Carrer Solís, 51

Clínica Dental 
Saubat, 
Camí Ral, 157

Servitronic
Camí Ral, 88

Cocö
Floridablanca, 14

Fitness Factory
Camí Ral, 39

Tecma
Camí Ral , 132

PremierCan
Confraria Sant Elm, 37 

Farmàcia L’Havana
Camí Ral, 110

V.M.T Tattos
Avd. Maresme, 405 

Loudent, 
Clínica Dental
Cami Ral, 127 baixos

Can Margarit
Passeig del Callao, 15
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