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La paradoxa de l'Eixample és que 
essent un dels dos grans barris de 
la ciutat –al mateix nivell d'habi-
tants que la gegant Cerdanyola– és 

un barri que a l'hora de la veritat 
viu pendent del Centre, del que 
n'és l'extensió. És el cos i susten-
ta l'esquelet de la ciutat però és 

que com estigués mancat de cor. 
Conforma el "dins de rondes" i 
hi aporta múscul. I on hi ha gent, 
hi ha comerç. Un barri apàtrida.

 Anna Aluart 

Les places entre carrers, espais de convivència a l'Eixample  Daniel Ferrer 

El Centre, ampliat
L'Eixample és un barri residencial amb el mateix pes 
demogràfic que Cerdanyola

Eixample

Barri
a barri
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Activitat al 'Teens Center' i la seva responsables, la Mònica Vàzquez

 Com és la vida al barri?

L'Eixample compta sobretot amb 

gent treballadora, famílies impli-
cades en la formació dels nens 
que miren en el seu futur i en el 

 Cedides 

“Ens agradaria fomentar el comerç 
de proximitat a la zona”
Mònica Vàzquez, encarregada de didàctica de 'Teens Center', un centre de formació 
per a infants i joves, ens explica com és el barri de l'Eixample i la seva gent

futur del barri. Els seus habitants 
intenten fomentar que aquest si-
gui un barri dinàmic amb moltes 

barri a barri L'Eixample
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Activitat al 'Teens Center' i la seva responsables, la Mònica Vàzquez

activitats familiars. Cal destacar 
que cada vegada venen més famí-
lies joves i aporten més vitalitat al 
barri. La zona té molts parcs per 
a infants i propostes lúdiques fa-
miliars, entre altres.

Creus que s'hauria de fo-
mentar l'activitat comercial 
a l'Eixample?

La proximitat amb el centre és un 
avantatge perquè hi ha moltes bo-
tigues i comerços que podem utilit-
zar i que cobreixen les mancances 
que puguem tenir al nostre barri. 
Tot i això, ens agradaria fomentar 
l'augment del comerç de proxi-
mitat a la zona perquè, tot i que 
tenim el centre a prop, aniria bé 
ser més autosufi cients i tenir tot el 
que necessitem més a prop.

Què més creus que 
li manca al barri?

Falta una millor comunicació de 
transport perquè és una zona que, 
tot i estar propera al centre, està 
mal comunicada en alguns aspec-
tes. Tenim clients que vénen d'Ar-
gentona i altres pobles dels voltants 
i tenen difi cultats per arribar fi ns 
aquí i aparcar. Els carrers i les vo-
reres, a més, s'haurien d'eixamplar 
perquè són massa estretes i difi -
culten que hi passin els cotxets.

'Teens Centre' porta ja quinze 

anys al barri. Pels qui no ho 
coneguin, a què us dediqueu?

Som un centre especialitzat en 
nens i adolescents que ens dedi-
quem al reforç extraescolar de di-
verses maneres i matèries. També 
oferim serveis de logopèdia, for-
mació en idiomes com l'anglès i a 
ensenyar informàtica, entre altres 
disciplines.

Què creieu que és el més im-
portant pels vostres alumnes?

El nostre objectiu és intentar res-
pondre a les necessitats bàsiques 
dels nens en edat d'aprenentatge. 
Sobretot, ens centrem a atendre 
les necessitats que té cada nen de 
manera personalitzada i estem es-
pecialitzats en els infants amb difi -
cultats d'aprenentatge: problemes 
de desmotivació, dislèxia, dèfi cit 
d'atenció i altres. Ens basem molt 
a la motivació de l'alumne i treba-
llem la individualitat de cada infant 
per treure'n més profi t i rendiment.
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 L'Eixample és una zona de 
Mataró densament poblada i in-
tensivament urbanitzada. Les an-
tigues zones industrials o les cases 
típiques de cos han deixat pas en 
molts casos al model d'habitatges 
familiars, blocs de pisos i molts bai-
xos comercials. La gran excepció 
d'aquesta norma, però, segueix 
impassible al pas del temps: és el 
solar propietat d'El Corte Inglés on 
estava previst d'alçar-hi els grans 
magatzems.

L'entorn segueix tancat des que 
se'n va desmuntar la fàbrica de Can 
Fàbregas i va començar el gran 
litigi judicial. El solar comparteix 

honors de zona cronifi cada, es-
perant el seu propi futur, amb el 
solar on s'havia de reconstruir la 
fàbrica. Fins i tot quan plou el solar 
adquireix color verd i dona color a 
l'esplanada de les vergonyes locals.

El solar d'El Corte Inglés, en l'actualitat  Daniel Ferrer 

El solar cronificat
Els terrenys del Corte Inglés segueixen tancats, 
lleugerament cuidats, esperant el seu propi futur Aquest estiu es van donar a 

conèixer dues sentències del 

TSJC que invalidaven la 

tramitació urbanística del 

solar, tornant l'operació a la 

casella de sortida. Un dia de 

la marmota com una catedral

Les dues sentències

barri a barri L'Eixample
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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

Mà d’obra i disposició de 
servei sense límit horari

Revisió anual
preventiva.

Certificat de revisió i etiqueta 
RITE segons normativa.

Totes les peces incloses 
(consultar condicions)

AQUEST HIVERN,
NO PASSIS MÉS FRED!
A Graupera disposem de contractes
de manteniment perquè no t’hagis 
de preocupar de res.

Assistència i reparació
en menys de 24h

SERVEI TÈCNIC OFICIAL:

Més de 40 anys al teu servei

Interessats enviar C.V. a: xavidelfa@gmail.com

C. Jaume Isern 78 · Mataró · www.maresmeservice.com

 TÈCNICS EN REPARACIÓ
D'ELECTRODOMÈSTICS i T.V.

Maresme ServiceSERVEI
TÈCNIC
OFICIAL

ES PRECISEN

La part alta de La Riera, acabada de pavimentar, fa uns dies

 Durant el mes de novembre 
l'Ajuntament està realitzant una 
quinzena d’actuacions de mante-
niment i millora de la pavimenta-
ció de calçada a diferents carrers 
i rondes de la ciutat, alguns d'ells 
situats al barri de l'Eixample. 

Aquest són concretament el 

carrer de Melcior de Palau, el car-
rer d'Altafulla, La Riera (entre la 
Muralla i la plaça d'Espanya), el 
carrer de Mossèn Ramon Fornells i 
el carrer d’Isabel II. El conjunt dels 
treballs a tota la ciutat suma més 
de 21.000 metres quadrats pavi-
mentats i està previst que acabin 

 Daniel Ferrer 

Cinc carrers del barri reben 
millores de pavimentació
L'Ajuntament ha destinat 345.000 euros per millorar 
les calçades de nombrosos carrers de la ciutat, entre els 
quals la part alta de la Riera, el carrer d'Isabel II i Altafulla

Maquinària pesada

Les obres es fan amb una 

maquinària pesada específica 

i requereixen òbviament de 

talls de circulació

barri a barri L'Eixample
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Les obres es fan també en altres barris  Daniel Ferrer 
El mal estat del paviment 
dels vials mataronins és una 
de les queixes clàssiques 
dels veïns, en reunions amb 
l'Ajuntament, enquestes de 
satisfacció o a través de les 
mateixes associacions de 
veïns. Les molèsties pel mal 
estat dels carrers, que també 
és comú en moltes voreres, 
havien anat en augment en 
temps de més intensitat 
de la crisi quan la capaci-
tat operativa i d'inversió de 
l'Ajuntament era més limita-
da. El programa previst ara 
és el d'anar arranjant l'espai 
públic paulatinament i amb 
esforços a totes les parts de 
la ciutat per igual.

Una queixa veïnal 
repetida a la que es 
comença a respondre

abans del mes de desembre.

Inversió important

En total l'Ajuntament assumirà un 
cost de 345.000 euros procedents 
dels pressupostos municipals del 
2017. A més, es proposa portar a 
terme altres projectes de millora 
de la via pública que tindran lloc 
en els pròxims mesos. Les obres de 
tota la ciutat han estat adjudicades 
a la unió temporal d’empreses for-
mada per Deumal i Vialser.

Aquestes són les actuacions d’as-
faltat incloses de manera específi ca 

en el pressupost de 2017, però 
l’Ajuntament també actuarà du-
rant els pròxims mesos en altres 
projectes de millora de la via pú-
blica. El pressupost de 2017 per al 
global d’actuacions de millora de 
la via pública puja a 2,5 milions.

Riera amb paviment diferent

La pavimentació es fa amb una 
mescla bituminosa en calent, i per-
met una major resistència davant 
altres tipus de materials. En el cas 
de La Riera s’ha asfaltat amb pa-
viment sonoreductor.
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 La zona mitja de la Riera és la 
ròtula que uneix el Centre amb 
l'Eixample i conté tota una zona 
estratègica, d'alt valor cultural, 
on en els darrers mesos s'acumu-
len  les intervencions. En els prò-
xims dies o setmanes, per exem-
ple, s'han d'acabar les reformes 
estructurals del Centre Catòlic, 
que asseguraran dècades d'acti-
vitat al Balmes, la Gàbia i la Sala 
Cabanyes. Creuant el pas de zebra 
hi tenim el Cafè Nou, on ben aviat 
els fons europeus permetran que 
aquest patrimoni històric dels co-
operadors recuperi vida com espai 
cultural, de promoció turística i de 

vida social. El tercer element és La 
Presó, que ha d'acollir un Espai 
d'Arts del que no se'n coneix cap 
detall des que va ser presentat fa 
més de mig any.

La Presó i el Cafè Nou, just a la meitat de La Riera  Daniel Ferrer 

Nus cultural en obres
La part mitja de la Riera, amb la Sala Cabanyes, La Presó 
i el Cafè Nou amb el seu pati és una peça important

Arribats a mig novembre 

prossegueixen les obres 

estructurals al Centre Catòlic, 

on es treballa intensivament 

per assegurar que hi hagi 

Pastorets per les festes

Les obres finals

barri a barri L'Eixample

Tot Barri 7,8,9,10,11,12.indd   4 15/11/17   17:49



Sin título-9   1 26/4/17   12:57

18

Tot Barri 7,8,9,10,11,12.indd   5 15/11/17   17:49



19

Horari: 7:15h - 19:00h · Cuina pròpia · Anglès · Psico.
TEL 937 901 546 · Rierot, 2-4, Mataró · www.escolabressolpeques.es 

Centre autoritzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
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i berenar de l’escola

 La Ronda Barceló és un bon ba-
ròmetre per comprendre les ten-
dències urbanístiques de Mataró i 
copsar la temperatura de l'econo-
mia local. Al tombant de segle es 
va planejar que aquesta via passés 
a ser "el saló de la ciutat", connec-
tada amb el Passeig Marítim amb 
un pas soterrat i un caràcter estra-
tègic en aquella "nova Mataró". 
Posteriorment les urpes de la crisi 

van aturar el sector per complet, 
amb litigi judicial inclòs entre pro-
pietaris i Ajuntament. Porta quasi 
una dècada en l'estat en què la 
coneixem ara.

La recuperació del pols cons-
tructiu i l'economia sembla que 
ara, de forma imminent, faran que 
la Ronda deixi d'estar maleïda. 
Els primers promotors s'hi han 
interessat i l'Ajuntament veu amb 

Els solars que havien acollir discoteques i indústria esperen ara el seu futur  Daniel Ferrer 

Esperant el desllorigador
La Ronda Barceló, sector aturat des de fa lustres, 
pot desencallar-se urbanísticament en breu

bons ulls recuperar aquella zona 
com a potencial de ciutat, per si-
tuació i extensió. Fins i tot és sobre 
la taula recuperar el vell projecte 
d'una torre-gratacel que culmini, 
a primera línia, la nova Barceló.

Antic feu nocturn

Quan sí que brillava amb llum prò-
pia "la Ronda" era durant les nits 
de festa dels anys noranta quan va 
esdevenir una de les zones d'oci 
nocturn i discoteques de referència 
al país. Fins i tot s'hi havia hagut 
de tallar el trànsit.

barri a barri L'Eixample
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A la part baixa de Barceló s'hi ha d'alçar un gran edifici, el més alt de la ciutat Daniel Ferrer 
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L'Eixample
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