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www.egraupera.com/confia-en-graupera
Som la teva solució!93 741 29 99

C. Melcior de Palau, 9 - 08302 Mataró
info@egraupera.com
www.egraupera.com

SERVEI TÈCNIC OFICIAL:

Més de 45 anys al teu servei

Contracte Bàsic 
Des de 0,32€/día

Contracte Complet
Des de 0,44€/día

Contracte Benvinguda 
Des de 0,42€/día

Contractes Graupera i oblida't de la Caldera!

Ja ha arribat      el fred,

93 741 29 99

gaudeix-lo!

El cor de la ciutat espera tanda
El Centre i la seva ampliació, l'Eixample, concentren mirades 
per liderar una nova època a Mataró

La Plaça Xica, un dels espais especials del Centre  Daniel Ferrer 

Centre - EixampleCentre - Eixample

Barri
a barri

Tot barri 14,15 intro .indd   2 28/11/2018   09:51
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Mataró és una ciutat articulada 
a partir d'un Centre potent que, 
com el cor com a òrgan motor de 
la circulació, batega per a tota la 
ciutat. Se'n pot simplifi car com a 
Centre tot i que les fronteres lò-
giques del casc històric queden 
minses respecte el que tothom 
refereix com a barri neuràlgic de 
la ciutat. Això és així perquè l'Ei-
xample, barri demogràfi cament 
molt potent, no té personalitat 
pròpia i es limita a abraçar i fer 
pinya amb el Centre. Tenim doncs 
un nou districte format per dos 
barris que, valgui la redundàn-
cia, actualment són al centre del 
tauler d'operacions municipal. 
La raó és l'important pes econò-
mic i comercial que té respecte al 
total de la ciutat i la constatació 
del tot unànime que un cert es-
tancament sembla haver frenat el 
desenvolupament i potencialitats 
d'aquest espai.

Capcots com són els mataro-
nins per naturalesa, abunden els 
qui creuen que a escala de ciutat 
sembla que l'atractiu de la seva 
zona més històrica i comercial-
ment curulla s'hagi estancat. Un 
cert desànim comercial, la incidèn-
cia de la competència del Centre 
Comercial perifèric o sonades mar-
xes de grans empreses semblen 
empènyer en aquest sentit, així 
com una comparació sovint odiosa 
amb ciutats similars properes amb 
centres més ben trenats. I també 
més auto-ben considerats.

Ara el Centre i l'Eixample dema-
nen tanda. S'està a punt de conèi-
xer el resultat d'un Pla d'Impuls 
que vol ser la catapulta econòmica 
de tota la ciutat.

Al Centre hi ha turistes, hi ha 
història, hi ha patrimoni i hi ha 
moviment. Caldrà jugar bé les pe-
ces i posar-hi estratègia perquè hi 
hagi, també, futur i productivitat.

 Fotografia 

El Centre històric de Mataró se situa en el mateix emplaça-
ment on fou erigida l'antiga ciutat romana d'Iluro. 
Iluro va néixer amb l'arribada dels romans arran de la segona 
guerra púnica (218-201 aC). La raó principal del seu nai-
xement va ser la implantació d'un nou sistema econòmic 
endegat pels romans i basat en l'explotació de les terres del 
pla o "marina", i la intensificació del correu dels productes de 
bescanvi: oli i vi, principalment. Aquesta nova activitat exigia 
un centre urbà on funcionés l'administració dels serveis, el 
culte i, particularment, el mercat.

Òbviament, la 
part amb més 
història

Santa Maria, la Basílica més antiga

núm. 1845 del 30 de novembre al 6 de desembre de 2018

Tot barri 14,15 intro .indd   3 28/11/2018   09:51
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 L’Ajuntament ha presentat a 
ADIF, l’entitat pública depenent 
del Ministeri de Foment que ad-
ministra les infraestructures ferro-
viàries, i a la delegada del Govern 
a Catalunya, Teresa Cunillera, una 
proposta d’actuacions al sistema 
ferroviari que inclou remodelar 
l’estació de tren i connectar Mataró 
amb els municipis veïns per la cos-
ta mitjançant un itinerari per a 

vianants. L’alcalde, David Bote, es 
va reunir amb la presidenta d’ADIF, 
Isabel Pardo, el passat 16 d’octubre 
a Madrid, i el 19 d’octubre també 
va presentar la proposta a la de-
legada del Govern a Catalunya, 
durant la visita que Cunillera va 
fer a Mataró. D’aquestes reunions 
va sortir el compromís de crear un 
grup de treball per estudiar-ne la 
viabilitat.

Mataró vol una Estació nova
El Ministeri de Foment es compromet a estudiar 
la proposta de l'Ajuntament

La nova estació s'ubicaria al costat de la ronda Barceló  Cedida 

El finançament

L’Ajuntament ha dema-
nat a Adif que destini a fer 
obres de permeabilitat de 
la línia de tren a Mataró els 
aprofitaments urbanístics 
que obtingui pel desen-
volupament dels sectors 
d’Iveco-Renfe, fet que per-
metria disposar de part de 
la inversió necessària per 
desenvolupar la proposta.

barri a barri Centre - Eixample

Tot Barri 16-17 estacio.indd   2 28/11/2018   09:56
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La nova estació se situaria entre 
la ronda de Barceló i la plaça de 
Miquel Biada, amb accessos en 
els dos extrems. Aquesta confi gu-
ració permetria especialitzar les 
entrades i sortides dels usuaris: a 
la banda de ronda de Barceló, cap 
a l’Eixample i el TecnoCampus, o 
bé cap al Port; i a l’altre extrem cap 
al centre urbà o cap a les platges.

Tant la nova estació com la sen-
dera per a vianants s’emmarquen 
en l’estratègia Mataró 2022, que 
té com a un dels principals rep-
tes transformar el front marítim 
i obrir la ciutat al mar. 

Les propostes es van presentar el 
passat 29 d’octubre a la Comissió 
Informativa Municipal de Serveis 
Territorials.

La remodelació permetria 

alliberar per a altres usos 

l’actual edifici de l’esta-

ció, que data de 1905. El 

Servei d’Urbanisme de 

l’Ajuntament ha treballat la 

proposta de nova estació 

en col·laboració amb el 

Grup IAM (Investigacions 

Arquitectura Mediterrània), 

de l’Escola Tècnica 

Superior d’Arquitectura La 

Salle BCN-URL.

L'operació alliberaria 
l'actual Estació per a 
nous usos

El projecte s'emmarca en l'estratègia 'Mataró 2022'  Cedida 

núm. 1745 del 30 de novembre al 6 de desembre de 2018

Tot Barri 16-17 estacio.indd   3 28/11/2018   09:56



5

 Costa Descans és un establiment 
emblemàtic del comerç mataroní 
fundat el 1945 que se centra en el 
món del descans. Es tracta d’una 

botiga d’aquelles de tota la vida, 
un bagatge que és garantia de pro-
fessionalitat i seguretat per als seus 
clients. L’empresa familiar ofereix 

"El Centre s'ha d'especialitzar en tot allò 
que no hi ha a internet"
Josep Maria Costa, responsable de Costa Descans, 
reflexiona sobre el present i el futur del barri

Els dos establiments de Costadescans al Centre Daniel Ferrer 

sofàs de tot tipus, llits, matalassos, 
butaques de relax, somiers i cadi-
res d’ofi cina, entre altres elements. 
Amb un servei postvenda sempre 

barri a barri Centre - Eixample

Tot Barri 18,19 costa.indd   2 28/11/2018   17:57



Costa Descans és garantia 

de serietat, consolidació, 

professionalitat, qualitat i 

seguretat. Es tracta d’un 

establiment consolidat a la 

ciutat on s’hi poden trobar 

mobles, molts dels quals 

motoritzats, per garantir 

la millor experiència de 

descans als seus clients.

Apostant per les primeres 

marques internacionals i 

nacionals, a Costa Descans 

ofereixen matèries dura-

dores i de bona qualitat. El 

nou establiment a la plaça 

de les Tereses oferirà una 

línia més juvenil, innova-

dora i informal de disseny 

per al descans. També 

tenen un servei post-venda 

sempre disponible.

Una marca de  
referència, garantia  
de qualitat

disponible i de bona qualitat, l’em-
presa ha fet aquest 2018 un pas més 
obrint una nova botiga a la ciutat, 
situada a la plaça de les Tereses.

El seu responsable és Josep 
Maria Costa, tercera generació al 
capdavant de l'empresa. Amb ell 
parlem de com veu el Centre.

Costa Descans és una boti-
ga històrica, sempre fidel al 
Centre de la ciutat.

És la nostra manera d'apostar per 
Mataró i especialment pel Centre. 
Crec que és una zona amb molt de 
potencial tot i que el teixit comer-
cial està notant molt l'efecte d'in-
ternet. Al nostre sector, per sort, 
encara l'afectació és lleu: costa 
comprar grans sofàs o matalassos 
sense tenir el venedor davant. És 
obvi que el Centre de Mataró té 
un potencial no explotat.  Hauria 
de ser més atractiu i captar més 
afluència.

Creieu que internet és el gran 

enemic del comerç tradicional?

El comerç del centre té en la falta 
d'aparcament el principal enemic, 
internet està fent mal a tothom. 
Fins i tot a nivell global hi ha cen-
tres comercials amb problemes 
per la irrupció de la compra on-
line. Aquí al Centre hem de tenir 
clar que contra el futur no es pot 
lluitar. El que ha de fer el Centre 
de Mataró és especialitzar-se en 
serveis, en tot allò amb el que in-
ternet no té res a fer.

Quina és la clau d'una empre-
sa com la vostra, després de 
tantes dècades?

Que estem al dia, sempre, des del 
primer dia. Les empreses o boti-
gues que no van bé són les que 
queden velles, les que no s'ade-
qüen i s'adapten als nous temps. 
Nosaltres hem anat evolucionant 
i per nosaltres és innegociable es-
tar al dia. La gent associa el nostre 
nom a bona qualitat i preu ajustat.

núm. 1845 del 30 de novembre al 6 de desembre de 2018

Tot Barri 18,19 costa.indd   3 28/11/2018   17:57
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 “Nosaltres som com metges per 
les motos. Donem dia i hora, ava-
luem, diagnostiquem i curem, en-
tregant la moto el dia següent”. 

Aquesta és la defi nició que fa l’Oc-
tavi del seu ofi ci i de la història 
d’èxit de Gomma Motors que està 
d’aniversari: 25 anys. Un quart de 

25 anys de referència en motos 
de gran cilindrada
Gomma Motors, el taller especialitzat en primeres marques, està d’aniversari

Les instal·lacions de Gomma Motors a Jaume Ibran  Arxiu 

segle en el qual s’han vist obligats 
a anar ampliant instal·lacions fi ns 
a arribar a l’actual nau industrial, 
un taller ben especial amb tocs 

barri a barri Centre - Eixample

Tot Barri 20,21 gomma.indd   2 28/11/2018   17:55
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MILLOREM EL SEU pressupost
mantenint la nostra QUALITAT

CLÍNICA DENTAL MARMOL

ESPECIALISTES EN IMPLANTOLOGIA,
ORTODÒNCIA I ESTÈTICA DENTAL

més que una clínica

• Atenem totes les mútues.
• Consulta i pressupost sense càrrec.
• Finançament a la seva mida.
• Sedació.
• Més de 15.000 implants col·locats.

Finançament 24 mesos sense interessos

facebook.com/marmolclinicadental
Segueix-nos a

    Més info a la nostra web: www.marmolclinicadental.com
Mataró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª (Pl. Sta. Anna) | T 93 755 30 95

Premià de Mar: C/ L’Eixample 80, (Pl. Sardana) | T 93 751 77 42

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

84€
des de

/mes

ORTODÒNCIA INVISIBLE

IMPLANT
DENTAL

490€

Tot i que també treballen 

amb altres tipus de moto-

cicletes com les scooters, 

a Gomma Motors són es-

pecialistes en motos grans 

i, específicament en les 

següents marques: Honda, 

Yamaha, Suzuki, Kawasaki, 

Kymco, KTM, Triumph, 

Ducati i BMW.

Especialistes i taller de 
referència en primeres 
marques

‘vintage’ on els experimentats pro-
fessionals de la casa s’han conso-
lidat com a referents per a tots els 
mataronins amb motos de gran 
cilindrada.

El tracte, la clau

Pel responsable de Gomma, la clau 
d’aquests 25 anys “és tenir capa-
citat de reparació, no tothom té 
la mateixa experiència en motos 
grans i aquí podem assegurar un 
bon servei i ràpid, amb un tracte 
familiar que fa que la gent repeteixi 
i el boca-orella ens recomani”. No 
només és això, podem afegir, ja 
que en maquinària també se sin-
gularitza aquest taller especialitzat 
en dues rodes. En l’actual mercat 
amb tanta electrònica als vehicles, 
a Gomma compten amb una mà-
quina de diagnosi per a motos.

Un altre barem important és 
que, als cercadors, la puntuació 
que els usuaris atribueixen als seus 
serveis els situen com a referència 
o opció preferida a la ciutat. Des 
de Gomma tenen clar que “la feina 
ben feta i el tracte proper i fami-
liar” converteixen aquest espai al 
Carrer de Jaume Ibran en “més que 
un taller” de motos de gran cilin-
drada. Una referència que apunta 
al següent quart de segle.  

núm. 1845 del 30 de novembre al 6 de desembre de 2018

Tot Barri 20,21 gomma.indd   3 28/11/2018   17:55
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· Alimentació Natural.
· Complements i Accessoris.
· Perruqueria  Canina i Felina.
· Lliurament de compres
  a domicili gratuït.

araquepinsoara-que-pinso

931737864www.araquepinso.com 685743206 (Perruqueria)

Sant Francesc d’assis, 16 · Mataró
8 9

11

La jugada de darrere l'Ajuntament
La 'pastilla de Can Cruzate' que ha de connectar el consistori amb la Plaça Gran, 
un sector estratègic clau en el Pla d'Impuls del Centre

Can Cruzate és el nom de l'illa que uneix les places de l'Ajuntament i Gran  Arxiu 

barri a barri Centre - Eixample

Tot barri 22,23 plaça ajuntament.indd   2 28/11/2018   10:15
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 Mataró té un Ajuntament cu-
riós que "dona" a la Riera i dei-
xa la "seva" plaça a l'esquena. 
Precisament al voltant de l'espai 
que s'obre a la plaça, amb l'illa 
de Can Cruzate i la connexió amb 
la Plaça Gran és on el Centre de 
Mataró es pot reinventar i on la 
jugada urbanística o estratègica 
que es derivi del Pla d'Impuls del 
Centre pot ser més innovadora. 

A la Plaça hi conviuen diferents 
equipaments municipals i possi-
bles elements que entrin en joc en 
permutes o canvis d'usos. Ja en la 
presentació del Concurs d'Idees 
del Centre se situava sobre aquesta 
zona el gran punt d'interès. Però la 
jugada té moltes derivades i caldrà 
veure si el projecte que se senyali 
com el guanyador s'acaba realit-
zant. Can Cruzate, la pastilla, fa 
tres lustres que està en estat de 
semiabandó i la part que dona a 
la Plaça Gran té, tan sols, façana. 

Però dins l'àmbit hi entren di-
ferents elements. La Plaça Gran 
espera un projecte que la rellanci 

mentre, passivament, es va recon-
vertint gradualment en un punt 
de terrasses i bars que fan l'agost 
sobretot a l'estiu.

Encara a la Plaça de l'Ajun-
tament trobem Can Serra, Can 
Palauet, l'edifici d'oficines mu-
nicipals del Carreró o la Biblioteca 
Popular de la Fundació Iluro, amb 
conveni signat per passar a pública 
i actualment en obres d'adequa-
ció per ingressar amb paràmetres 
adequats a aquesta ordinalitat.

La Plaça es vol repensar i po-
dria deixar de ser l'espai "dur" que 
és ara. El Concurs d'Idees també 
contempla com a objectiu de cri-
teri que des de la Riera es guanyi 
permeabilitat i visió i fins i tot es 
dona per possible l'opció que el 
propi edifici consistorial pateixi 
modificacions en aquest sentit.

Cal veure amb quin croquis ur-
banístic s'acaba fent la ciutat i, 
després, caldrà veure amb quin 
finançament i quin calendari es 
podrà tirar endavant una operació 
urbanística al cor mateix del barri.

Un dels elements claus a 

l'hora de repensar l'espai 

té tots els números de 

ser l'antiga seu central de 

Caixa Laietana, actualment 

en mans de la Fundació 

Iluro. L'Ajuntament hi va 

al darrer per ampliar les 

seves instal·lacions de dife-

rents serveis com el propi 

Arxiu Municipal.

L'edifici de la Fundació 
Iluro pot ser l'element 
clau

12

13 14

núm. 1845 del 30 de novembre al 6 de desembre de 2018

Tot barri 22,23 plaça ajuntament.indd   3 28/11/2018   10:15
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 Durant aquest 2018 els equips 
seleccionats pel consistori han 
presentat propostes al Concurs 
d’Idees del Pla d’Impuls al Centre. 
Una iniciativa per recopilar idees 
que busquin reconvertir el centre 
històric de Mataró.

Ja al mes de juny es van defi nir 
cinc projectes fi nalistes dissenyats 

per despatxos d’arquitectura que 
van passar a la segona fase, però 
l’Ajuntament ha de defi nir ara la 
proposta guanyadora abans d’aca·
bar l’any. De fet, cadascun dels cinc 
equips fi nalistes han estat benefi ·
ciaris d’un premi de 10.000 euros, i 
el guanyador del concurs rebrà un 
premi addicional de 10.000 més.

Cinc propostes finalistes, 
un projecte guanyador
Abans d’acabar l’any, l’Ajuntament ha de definir quina de les propostes presentades 
al Pla Estratègic d'Impuls al Centre és la seleccionada per a dur a terme el 2019

El Pla d'Impuls es proposa revitalitzar el Centre des de tots els aspectes  Arxiu 

Què és el Pla d'Impuls?

Malgrat els esforços posats en zo·
nes com el Port o el Tecnocampus, 
el cert és que el Centre ha patit 
un estancament en els darrers 15 
anys. Un estancament que és fruit 
de diversos factors i que ha pro·
vocat que la ciutat en general, i el 

barri a barri Centre - Eixample

Tot Barri 24-25 pla impuls.indd   2 28/11/2018   17:06



D’entre els 23 equips 

que es van presentar a la 

primera fase, el jurat va 

valorar aspectes com ara 

la faceta multidisciplinària 

dels equips candidats, l’ex-

periència dels professio-

nals integrats als diferents 

equips i els resultats obtin-

guts en la seva trajectòria 

en les matèries objecte del 

concurs. Però també va 

tenir en compte les idees 

prèvies que plantegen les 

propostes en relació a les 

seves propostes d’actuació 

pel centre de Mataró.

Quins són els  
criteris que s'utilitzen 
en l'elecció?

nucli històric en particular, perdin 
activitat econòmica i comercial. 

Davant d'aquest escenari l’Ajun·
tament va idear el Pla Estratègic 
d'Impuls al Centre, un pla que té 
per objectiu rellançar aquesta àrea 
mataronina com una zona que re·
cuperi “l'activitat i el dinamisme 
que li eren propis”. Una proposta 
estratègica per reactivar tota la 
zona Centre de Mataró i que s’ha 
articulat a través d’un concurs de 
projectes arquitectònics.

Concurs d’Idees

Per tal de dissenyar una estratègia 
i un model que incloguessin acci·
ons econòmiques, urbanístiques, 
arquitectòniques i de mobilitat, es 
va idear aquest concurs perquè 
professionals poguessin aportar 
idees concretes de millora des·
tinades a repensar el centre de 
la ciutat.

Les mesures plantejades havien 
d'anar encaminades a crear una 
ciutat més atractiva, tant per als 
residents com per als visitants, 
millorant les condicions de l'en·
torn però generant també pols 
d'atracció, i potenciant l'activitat 
econòmica com a base fonamen·
tal dels teixits urbans equilibrats. 

Els cinc equips finalistes

Els cinc equips finalistes compar·
teixen una característica comu·
na: ja tenen experiència prèvia en 
projectes de renovació de centres 
urbans:

Ariadna Perich Capdeferro: 
Equip responsable de la regene·
ració urbana del nucli antic de 
Tarragona.

UTE Ravetllat Arquitectura – 
B2B Arquitectes: Aquest equip 
avala la seva experiència amb 
projectes com el de la Superilla 
al voltant del mercat de Sant Antoni 
de Barcelona i la mateixa rehabi·
litació del mercat. 

Jordi Henrich Monràs, ARQ: 
Autors del projecte d’espais pú·
blics del Port Vell i la Barceloneta 
així com del projecte de xarxa col·
laborativa de la ciutat de Gouda, 
a Holanda.

UTE 6 – Mataró: Aquest equip 
firma la recuperació del centre 
històric de Balaguer o la revitalit·
zació del barri del Reg d’Igualada.

 Pere Serra Arquitectura SLP: 
Són els esponsables de la inter·
venció integral dels barris de Santa 
Caterina i Sant Pere de Ciutat Vella 
de Barcelona.

núm. 1845 del 30 de novembre al 6 de desembre de 2018

Tot Barri 24-25 pla impuls.indd   3 28/11/2018   17:06
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 Esports Discovery és la botiga 
especialitzada en esport a l'aire 
lliure situada al cor de la ciutat, a 
la Plaça de Santa Anna. Molta gent 
l'associa al que és, una botiga es-
pecialitzada en esquí però el seu 
catàleg de productes i serveis va 
molt més enllà i la converteix en 

la referència en esport outdoor. 
En David i l'Àngela acumulen dues 
dècades d'experiència i han sabut 
consolidar aquesta botiga que ja 
és una referència obligada per a 
tots els amants de l'esquí alpí i la 
muntanya. 

Un detall que potser encara hi 

Més que una botiga 
dedicada a l'esquí
Esports Discovery ofereix serveis i marques en exclusiva

La botiga d'Esports Discovery, en plena Rambla de Mataró  Daniel Ferrer 

ha gent que desconeix és que te-
nen taller de reparació d'esquís. 
Ideal per fer la posada a punt jus-
tament ara.

Esports Discovery és, però, una 
botiga que ofereix molt més que 
una àmplia gamma en productes, 
roba i marques d'esquí alpí. A les 
portes de la campanya de Nadal 
i la temporada d'hivern, la neu 
agafa protagonisme però avui en 
dia, de fet, la muntanya està de 
moda durant tot l'any i a la botiga 

barri a barri Centre - Eixample

Tot Barri 26,27 esport discovery.indd   2 28/11/2018   18:48
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Mobiliari oficina

Copiadores B/N
Copiadores Color

Quality Center
MFC - Fax - Impressores

servei tècnic totes les marques

Qui no ha necessitat 
mai ajuda?

PSICÒLOGA CLÍNICA
PSICOTERÀPIA INTEGRATIVA

NEUROCIÈNCIA - MINDFULNESS 

hi trobem una àmplia gamma de 
roba i calçat especialitzat.

A Esports Discovery hi troba-
rem també en exclusiva la marca 
Lole, especialitzada en dona amb 
una línia exclusiva de roba de ioga 
i fitness.

El servei de tracte personalitzat 
al client és a l'ADN de la botiga.  
Acompanyen el procés de compra 
amb un gran coneixement del ma-
terial de què disposen, recomanen 
exactament la gamma i el producte 
indicat a cada cas.

núm. 1855 del 30 de novembre al 6 de desembre de 2018

Tot Barri 26,27 esport discovery.indd   3 28/11/2018   18:48
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L'aparcament encara en obres  Daniel Ferrer 

 Segueixen les obres  que han 
d'habilitar més espai d'aparca-
ment públic i gratuït al centre de 
la ciutat i que l'Ajuntament havia 
previst d'enllestir per la campanya 
de Nadal. L'aparcament s’ha con-
sensuat amb la Taula transversal 
de comerç del Centre.  I és que ac-
tualment falta espai per als cotxes 
i els comerços fa temps que recla-
men habilitar zones a tal efecte. 

Per materialitzar-ho com més 
aviat millor, el consistori mataroní 
va anunciar fa poques setmanes les 
obres que han d'habilitar el solar 
situat entre els carrers de Miquel 
Biada i de Tetuan. Segons les pre-
visions de l'ajuntament l'espai, 
que ha de servir com aparcament 
públic, oferirà plaça per a una vui-
tantena de cotxes i una dotzena de 
motocicletes.

Aparcament endarrerit
Les obres per adequar el solar de la Casa de la Cultura 
en pàrquing rotatiu encara duren

Serà zona taronja

Segons el consistori està 
previst que la zona d’esta-
cionament tingui capaci-
tat per a 79 turismes i una 
dotzena de motocicletes, 
i es preveu que l’aparca-
ment sigui gratuït. Això sí, 
serà amb limitació horària 
(zona taronja), és a dir, re-
gulat mitjançant disc hora-
ri. L’estacionament tindrà 
un accés rodat a través 
del carrer de Miquel Biada, 
així com una sortida per a 
vianants. 

barri a barri Centre- Eixample

Tot Barri 28 aparcament.indd   2 28/11/2018   10:31
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 “El nombre de persianes baixa-
des és cada cop més alarmant", ex-
plica Jordi Galdon, gerent de la bo-
tiga Vidres Mascarell. Evidentment, 
puntualitza, "no és només culpa 
de l'Ajuntament, però cal fer al-
guna cosa per reactivar l'activitat 
comercial al barri".

Jordi Galdon porta tota una vida 
darrera els vidres de Mascarell. 
Primer com a fi ll d'un dels pocs 
vidriers que hi havia a la ciutat i ara 
com a gerent de l'empresa situada 
a la cantonada del carrer Lepant 
amb Gravina. Com a comercial 
però també com a vicepresident 

La façana de Vidres Mascarell cantonada del carrer Lepanto amb carrer Gravina

"L'ajuntament pot ajudar o pot girar 
l'esquena al centre"
Jordi Galdon, gerent de Vidres Mascarell i vicepresident de 
l'Associació de Veïns de Mataró Centre

 Arxiu 

de l'Associació de Veïns del Centre 
de Mataró, durant els últims anys 
ha vist com minvava el nombre de 
comerços de la zona: "Hi ha una 
clara aposta de l'Ajuntament de 
benefi ciar el Mataró Parc i girar 
l'esquena al centre", sentencia.

I és que, durant els últims anys, 

barri a barri Centre / Eixample

Tot 30,31 barri Entrevista Mascarell.indd   2 28/11/2018   19:18
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Model de 
comerç

"Cal una reconversió del cen-
tre. El client avui ho busca tot 
per Internet i quan ens contac-
ta ho fa molt més informat"

l'afluència de vianants i compra-
dors potencials al centre no ha 
fet més que disminuir. Posant 
Mascarell com a exemple, fa uns 
anys hi entraven una trentena de 
clients al dia, i ara no passen de 
la desena. "És un tema multifac-
torial, la gent ja no passeja tant, 
però la ciutat tampoc convida. 
L'ajuntament pot ajudar, o bé pot 
girar l'esquena al centre", explica. 
Galdon posa com a exemples els 
nuclis urbans de Girona, Granollers 

fets a mà. "Pot semblar un model 
antic, però els funciona, i molt".

En aquest sentit, espera que la 
ciutat no aposti per un model a 
l'americana, a on els centres co-
mercials estan totalment separats 
de les zones per viure i tot es fa en 
cotxe. "Hem lluitat molt temps 
perquè això no passi, i seria una 
llàstima", recorda.

Propostes pel centre no n'hi fal-
ten. Com a empresari, li vénen 
idees com ara que la ciutat pogués 
oferir una hora de pàrquing gratu-
ïta al client, com passa a Igualada, 
o regular el preu dels lloguers co-
mercials per a potenciar la supervi-
vència dels negocis que comencen. 

Com a membre de l'associació 
de veïns aposta per reforçar el tei-
xit i recuperar l'energia perduda. 
També és conscient, i molt, de 
les coses bones: "Tenim un barri 
tranquil per a viure-hi i molt ben 
connectat, amb el tren a tocar. Els 
carrers cada vegada són més agra-
dables pels vianants i tenen molt 
bona il·luminació a les nits."

Des dels vitralls de la cristalleria 
més antiga de la ciutat Mascarell 
segueix veient l'afluència de ma-
taronins que cada dia van i vénen 
de l'estació. Més de mig segle de 
vida els ha fet veure de tot, però 
el canvi al qual s'enfronten és, se-
gurament, el més crític de tots. 

Després de la crisi, el sector s'ha 
reconvertit. "Oferim un servei, i 
per tant ens afecta menys la ir-
rupció de gegants com Amazon, 
però sí que cal una reconversió. El 
client ho busca tot per Internet i 
quan ens contacta ho fa molt més 
informat. Ah! I ens contacta per 
WhatsApp, telèfon o a través de 
la pàgina web", explica Galdon.

o fins i tot Perpinyà, a on, assegu-
ra, hi ha comerços molt petits (de 
potser deu metres quadrats) però 
destinats a productes artesanals i 

Potenciar el 
centre

"Hi ha una clara aposta de 

l'Ajuntament de beneficiar el 

Mataró Parc i girar l'esquena 

al centre"  

núm. 1845 del 30 de novembre al 6 de desembre de 2018

Tot 30,31 barri Entrevista Mascarell.indd   3 28/11/2018   19:18
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 La botiga de cosmètica Druni 
Perfumerías es traslladarà al local 
de La Riera número 69-77, on hi 
havia el Zara de La Riera segons 
va avançar Mataró Audivisual fa 
pocs dies. De moment l'empresa 
no ha fet pública l'operació però 
ja es dona per feta després d'uns 
primers dies en què el secretisme 
era total tot i les primeres obres de 
rehabilitació d'aquest cèntric espai.  

El local de l'antic Zara, que an-
tigament havia acollit unes gale-
ries comercials, havia quedat buit 
a inicis d'any. Per a Druni aquest 
trasllat també suposaria una am-
pliació dels serveis que ofereix 
aquest negoci, ja que a més de la 
venda de productes de cosmètica 
i perfumeria, el nou local també 
comptarà amb un centre d’estètica 
i una parafarmàcia.

Druni aterra a l'antic Zara
La perfumeria, que ja estava instal·lada a La Riera, 
ampliarà al local amb nous serveis d'estètica

El local de l'antic Zara en obres  Daniel Ferrer 

A Tarragona igual

Es dona la circumstància 
que l'empresa Druni ja va 
fer una operació similar el 
mes de maig a Tarragona 
on també va "heretar" 
l'espai que Inditex havia 
deixat al cèntric Carrer 
Colom per ampliar els seus 
serveis a la capital tarra-
gonina.

D'aquesta manera es di-
ferencien les polítiques 
d'ambdues marques res-
pecte als centres de ciutat.

barri a barri Centre- Eixample

Tot Barri 32 Druni.indd   2 28/11/2018   10:44
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 Al llarg de l'any l'AFA de l'escola 
Joan Coromines i els veïns del car-
rer Sant Pere han estat reclamant 
solucions al problemàtic excés de 
trànsit que afecta aquest eix vi-
ari. Les afectacions arran de les 
diverses intervencions que s'es-
tan realitzant en diversos carrers 
de l'eixample no han fet més que 
agreujar les precàries condicions 
de seguretat viària, de qualitat de 

l'aire i de contaminació acústica 
de la zona. 

Denuncien que les condicions 
i dimensions del propi carrer fan 
molt difícil i perillosa la convivèn-
cia entre un volum de cotxes tan 
elevat i les famílies que hi viuen i, 
sobretot, la presència de l'escola 
pública Joan Coromines, a la que hi 
assisteixen diàriament gairebé 300 
infants i amb la peculiaritat que el 

Els veïns del carrer Sant Pere n'estan farts
Fan pinya amb l'AFA del Joan Coromines per exigir 
solucions al col·lapse de trànsit d'aquest vial

Cada dia al mateix tram, hi ha afectacions de trànsit  Daniel Ferrer 

fet que estigui conformada per tres 
edifi cis implica un gran nombre 
de desplaçaments per part dels 
infants que se sumen als habituals 
d’entrades i sortides de l’escola.

Davant el Pla de Mobilitat

Les propostes plantejades en l'el-
laboració del nou Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible de Mataró han 

barri a barri Centre- Eixample

Tot barri 34,35 carrer sant pere.indd   2 28/11/2018   17:34
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posat en alerta els veïns, que s'ex-
clamen que el primer tram del car-
rer s'hagi inclòs dins la proposta 
de la xarxa bàsica primària, atès 
que les dimensions del carrer Sant 
Pere no tenen cap equivalència 
amb la resta de  rondes i avingu-
des que determinen aquesta xarxa. 
Aquesta proposta, a més a més, 
entra clarament en conflicte amb 
el projecte d’establir camins esco-
lars que està elaborant la regidoria 
d’educació conjuntament amb la 
de mobilitat per les escoles públi-
ques Montserrat Sola, Anxaneta i 
Joan Coromines.

En aquest sentit, AFA i veïns re-
clamen aplicar els criteris d'ho-
mogeneïtat i coherència amb el 
propi PMUS en tot el referent a les 
xarxes de vianants, on s’establei-
xen amplades entre façanes com a 
criteri per determinar la velocitat 
dels cotxes, etc.

núm. 1845 del 30 de novembre al 5 de desembre del 2018

Tot barri 34,35 carrer sant pere.indd   3 28/11/2018   17:34
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 Les obres iniciades al setembre 
segueixen al Cafè Nou de Mataró. 
No són pas poca cosa, ja que con-
sisteixen en una reforma integral 
que passa per recuperar l'esplen-
dor de l'espai –amb elements si 
més no curiosos, com la barra de 
la planta baixa d'estil art-déco, 
que es restaurarà– i adaptar-lo als 
usos actuals. Dins el paquet d'in-
tervencions hi ha, des de reforçar 

els fonaments, a intervencions de 
modifi cació dels espais per tal que 
els diferents àmbits tinguin funci-
onaments autònoms. També dis-
posarà d'un mòdul de serveis per 
abastir els actes del pati homònim. 

Per a què ha de servir?

L'edifi ci està catalogat com a bé 
cultural d'interès local i ara se li 

L'interior del Cafè Nou que està sent rehabilitat per complet El local municipal on es vol ubicar aquest nou punt d'atenció ciutadans

Obres al Cafè Nou
El setembre van començar divuit mesos de rehabilitació 
d'aquest espai, situat en plena Riera mataronina

 Daniel Ferrer 

vol donar una segona vida, recu-
perant l'essència del que va ser en 
els seus anys de màxima esplendor. 
En aquest sentit, es vol rehabili-
tar l'antiga barra de bar del cafè, 
que tornarà a ser un bar, i, a la 
primera planta, la que va ser sala 
de ball a mitjans del segle passat 
es transformarà en una sala plu-
ridisciplinària d'arts escèniques. 
A més, s'aprofi tarà la reforma per 
instal·lar-hi un punt d'informació 
turística. Amb la posada en marxa 
del nou Cafè Nou, Mataró culmi-
narà un procés d'enfortiment de 
l'eix cultural de la Riera.

barri a barri Centre - Eixample

Tot Barri 36,37 cafè nou + espai mataro.indd   2 28/11/2018   17:24



 L'Espai Mataró és un dels asos 
que l'actual govern mataroní vol 
tenir a la màniga si fi nalment pot 
tirar endavant els pressupostos 
municipals. Tal com va avançar 
Capgròs, els plans de l'Ajuntament 
és quedar-se amb el local que ha-
via acollit l'Actua i l'Abacus abans 
de diferents projectes empresari-
als fallits per a usos municipals. 
Concretament aspiren a revitalitzar 

la Plaça de la Muralla fent-hi el que 
han batejat com 'Espai Mataró' i 
que seria un nou espai de gestió 
municipal amb el ciutadà, que re-
volucionaria l'actual Ofi ac i des-
plaçaria bona part dels serveis que 
actualment es presten a la planta 
baixa de l'Ajuntament. 

No està clar, però, que el pro-
jecte pugui tirar endavant en els 
pròxims temps. 

El local municipal on es vol ubicar aquest nou punt d'atenció ciutadans

L'Espai Mataró de Can Xammar
El govern municipal idea desembocar a l'antic edifici de l'Abacus 
com a nou espai d'interactuació municipal amb la ciutadania

Daniel Ferrer 

Local polèmic

L'objectiu d'aquest pro-
jecte és doble: per un 
revitalitzar un entorn que 
no acaba d'arrencar i de 
l'altre donar usos definitius 
a un local polèmic ja d'inici 
ja que el projecte Actua 
que compartien Abacus 
i Robafaves no pagava el 
lloguer que pertocava. 

núm. 1845 del 30 de novembre al 6 de desembre de 2018

Tot Barri 36,37 cafè nou + espai mataro.indd   3 28/11/2018   17:24
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