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Barri
a barri
Molins · Vista Alegre
· Camí de la Serra

1

2
ORTODONCIA

60€

/MES

Braquets Metálicos
SIN ENTRADA

EMPASTES

45€

HIGIENE

35€

CORONA
CERÁMICA

200€

T 937 985 592 · Riera de Cirera, 24 bxs · Mataró
www.clinicadental2.com · dental2mataro@gmail.com
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Fotografia

Districte residencial nord
Els tres barris protagonistes d'aquesta setmana
formen una unitat de convivència tranquil·la i familiar

Si fa dues setmanes anomenàvem
l'Havana, el Palau i Rocafonda el
"districte de llevant" de la ciutat,
el que formen Molins, el Camí de
la Serra i Vista Alegre podria ser el
"residencial nord". Perquè aquestes són les dues característiques
bàsiques d'aquesta unitat: zones
de convivència familiar, carrers
dormitori, la perspectiva elevada
sobre la resta de ciutat i una ﬂuida
connexió viària que ha rellançat
l'interès per aquesta zona.

El problema amb els serveis
N'hi ha prou de parlar amb els veïns de la zona i preguntar-los amb to elogiós per aquesta mena d'illa residencial que conformen Molins, Vista Alegre i Camí de la Serra
perquè aflori una de les polèmiques que va sacsejar la zona
setmanes enrere. Explica la Marina, una de les afectades,
que diversos veïns de carrers de la zona van veure com els
sabotejaven el servei de telefonia, i amb ell el d'Internet, i
com l'empresa –Telefónica, és a dir, Movistar– se'n desentenia
durant diversos dies. Centenars de veïns van quedar desconnectats. I cap d'ells, com tampoc la Marina, n'estan contents.
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El Triangle de Molins en ple procés de pavimentació

Fotografia

El Triangle, asfaltat
Els veïns dels Molins consideren una victòria del barri
l'adequació d'aquest espai com a pàrquing
Durant anys el nom dels Molins
es va associar al conegut Triangle,
un descampat que era un dels espais en teoria destinats a equipaments més importants d'un municipi que tendeix a exhaurir el seu
sòl disponible com Mataró. Es van
succeir els diferents projectes però
cap tirava endavant i el Triangle
era l'espai d'aparcament a l'aire
lliure més important de la zona, a
més d'acollir circs, el mercat setmanal o altres esdeveniments. Els
veïns, però, van iniciar una lluita
per aconseguir que el Triangle esdevingués un aparcament, el que
era, però digne. I l'Ajuntament va

moure peça en aquest sentit. Avui
dia, pavimentat, el Triangle sembla un altre, i difícilment –encara
que l'ordenació encara ho prevegi– tindrà altres usos.
L’Ajuntament ja ha acabat la segona fase de les obres de millora
de l’espai. Durant el 2017 es va fer
una primera actuació, que consistia en la desbrossada, anivellament
i arranjament dels talussos que
delimiten el solar, la construcció
d’una escala d’accés des del pas
de vianants de la riera de Cirera i
la millora de l’enllumenat. També
es va aplicar als terres una capa
de grava-ciment que ara serveix

Un gran espai
El solar, ubicat entre
les rieres de Cirera i de
Figuera Major i la ronda
de Frederic Mistral, és de
titularitat municipal i ocupa una superfície total de
13.221 metres quadrats,
dels quals 8.555 metres
quadrats s’utilitzen en
aquests moments com a
aparcament, a excepció de
l’activitat de mercat
setmanal dels dissabtes.
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La tercera fase, un
correcan per a animals
per completar l'espai

de subbase per a la pavimentació.

Senyalització
La segona fase ha consistit en la
pavimentació de l’àmbit d’estacionament i el pintat de les places.
Amb l’ordenació i delimitació de
les places s'ha racionalitzat l’espai
resultant una capacitat per a 369
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vehicles, mentre que l’estacionament espontani només permet
ara uns 310 cotxes.
També s'ha construït un mur
d’escullera de contenció de terres
en els talussos de la part alta de
l’aparcament, que es desbrossaran i es tractaran amb llavors de
gespa de fàcil manteniment. I els
veïns, lògicament, n'estan cofois.

En una tercera fase de
les obres de millora, per
sobre de l’escullera quedarà habilitada una zona
tancada de correcan que
tindrà accés des de la riera
de Figuera Major. Aquest
darrer projecte està pressupostat en uns 48.300
euros.
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belaian
Carrer Pau Casals 7, Mataró
931 788 316
belaianmataro@gmail.com
belaianmatato
Belaian Centre d’estètica i benestar
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Mataró Parc vol amplliar les instal·lacions

Daniel Ferrer

Esperant l'ampliació
La zona viu pendent de la finalització de les obres
de Mataró Oest i del projecte de Mataró Parc
Dos projectes urbanístics de
grans dimensions per a la ciutat
toquen, directament, els tres barris
protagonistes. L'un és tota la intervenció a Mataró Oest i la millora
dels enllaços amb la C-32. Una obra
que sembla que no s'acaba mai i
que ara ha entrat en una nova fase
que manté en estat de provisionalitat els itineraris vigents, ja que,
amb la ﬁnalització del projecte, la

zona alta de Molins amb el Torrent
de les Piques quedarà en una nova
posició, molt més cèntrica en l'anar
i venir de cotxes a Mataró.
Molts d'aquests cotxes, precisament, van i venen de l'altre gran
punt d'atenció: el Mataró Parc. El
centre comercial, amb una sentència favorable a la mà, segueix
volent ampliar el seu centre. Tenen
un projecte però l'han d'acordar

"Els embussos
segueixen!"
Les diferents obres al sector
de Mataró Oest estan lluny
d'acontentar bona part de
la ciutadania que viu al nord
de la ciutat. En Juan s'exclama: "Les obres no paren,
segueixen fent i els embussos
persisteixen!"
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El nus viari de Mataró Oest segueix en obres

amb Ajuntament i la Generalitat.
L'últim cop que el tema es va debatre en ple municipal es va acordar que el govern i l'oposició municipals treballarien la proposta
en comissió per tal d'arribar a un
acord ampli, que anés més enllà
de l'ampliació del centre i abordés tota la política comercial de
la ciutat. Des del juliol, però, no
es tenen notícies d'aquesta ampliació i l'únic que se n'ha sentit
és la queixa d'ERC per sospitar
que tècnics municipals i del grup
promotor del complex ja estan negociant aquesta ampliació.

Tot barri 1838.indd 7

Daniel Ferrer

Als barris protagonistes, el tema
és una mica recorrent al llarg dels
anys. En Manuel viu a Vista Alegre
i assegura que "l'ampliació del
Mataró Parc serà bona sobretot
a nivell econòmic, perquè representa molts llocs de treball i molt
a prop". La Sònia, en canvi, creu
que una ampliació pot anar encara
més en contra del comerç del barri:
"Als Molins el teixit comercial és
molt bàsic i si Mataró Parc encara
augmenta més el seu atractiu podem acabar tancant tots". L'Anna,
en canvi, té ganes que es desencalli i encara hi afegeix una visió

diferent: "Si amplien el Mataró
Parc i segueixen sense resoldre els
embussos, més gent hi voldrà anar
xino-xano i acabarà parant aquí
al barri a sopar o prendre alguna
cosa". Sí, l'Anna regenta una ﬂeca.

Sense calendari
L'ampliació del Mataró
Parc no té un calendari
marcat, si bé requereix una
modificació urbanística per
a la qual fan falta 14 vots
del ple municipal.
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Plànol amb les
adreces dels
comerços
barri a barri
Molins
Vista Alegre
Camí de la Serra
Escola de Dansa
1 Asrai

Montse Estètica
7 Integral

Belaian Centre
14 d'Estètica

Aura Perruqueria i
2 Estètica

SolMaresme Centre
8 de Broncejat

15 Home Ballet

3 Dental 2

Saló de Bellesa
9 Canina Palmerín

16 Autoescola Mataró

Torrent d'en Pregària, 18

Torrent de les Piques, 3

Riera de Cirera, 24

Carnisseria María
4 Luisa

Torrent d'en Pregaria, 2
baix 1a

No Sólo Barbería
5 Dona-Home

Rda. Països Catalans, 35

6 Carpas Arlia

Riera Figuera Major, 16

Riera Figuera Major, 30

Rda. Sant Oleguer, 25

Pg. Carles Padrós, 89

10 Ca La Mama

Nicolau Guanyabens, 13

11 Noah Moda Dona

Pau Casals, 7

Rda. Països Catalans, 47
local 45

Pg. Desviament, 4

17 Colada Plus
Creu Roja, 6

18 Cristalbox

Rda. Països Catalans, 46

Riera Figuera Major, 22

12 Bel·la Moda Dona

Rda. Països Catalans, 39

13 SS Escuela de Baile

Rda. Països Catalans, 25
local 39 interior
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