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 Anna Aluart 

La Via Europa és un dels eixos vertebrals de la ciutat  Daniel Ferrer 

L'últim barri ja és un referent
La Via Europa s'ha convertit en una de les zones més 
buscades per viure dins la borsa immobiliària local

Via Europa
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El mercat immobiliari és, molts 
cops, un barem oportú per cali-
brar l'estat d'un barri. Busquin pis 
i comprovaran que la Via Europa, 
el darrer nucli consolidat d'apun-
tar-se a la festa urbanística local, és 
una zona molt demandada.

Ho és precisament per aquesta 
joventut inherent a les seves cons-
truccions, sí, però també pel tipus 
de promoció que s'hi va fer i que 
en molts casos disposa d'un tipus 
de llar familiar que costa de trobar, 
amb aquestes facilitats, a cap altra 
zona de la ciutat.

D'aquesta manera s'ha anat 
consolidant el teixit social de la 
Via Europa i en totes les ramifi ca-
cions que neixen del gran vial que 
va simbolitzar el canvi de segle hi 
trobem exemples de comerç emer-
gent i facilitats per a mataronins 
que, en molts casos, són nouvin-
guts a la ciutat provinents de la 
mateixa Barcelona.

El barri de Via Europa és i se sent 
com a tal. En els seus inicis se'l va 
voler batejar com Nova Mataró 

 Fotografia 

 Anna Aluart 

però va fer més fortuna el nom de 
Via Europa. No volen ser, només, 
un pol residencial. Són la zona 
emergent de la ciutat.

Una de les crítiques que s'han fet a la Via Europa és que en el 
seu planejament predomini, quasi en exclusivitat, l'habitatge 
i que estigui dotat de pocs equipaments. Això se soluciona, 
segurament, pel fet que es tracta d'un dels barris més ben con-
nectats, immediats a elements de vital transcendència com el 
propi Hospital i veí d'altres barris importants com Cerdanyola, 
l'Eixample o el sistema Cirera-Llàntia.

Un planejament 
molt residencial

Lorem ipsum dolor sit ame
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Divisions d'oficina
Tancaments visual glass
Cobertes de piscina
lluernaris
Mallorquines
Mampares de bany
Persianes orientables
Reixes seguretat
Sistemes de protecció solar
Sostres mòbils

T. 93 757 76 03 · F. 93 757 83 57 · www.aluminiosiluro.com
Via Europa, 189-193 (a 50m Decathlon), Mataró · (Obert també dissabtes al matí de 10 a 14 h)
Visiti la nostra nova exposició a: C. Roselló, 321, Barcelona

Instal·ladors oficials Garantia de qualitat

Exigeixi a les seves 
finestres la garantia i 
qualitat del marcat

PAGUI A 12 MESOS SENSE INTERESSOS

LA MILLOR GARANTIA AL SEU SERVEI

ILURO

ALUMINIS

La Matarona tornarà a la Via Europa després de diversos anys en un magatzem municipal

 La Matarona és, amb permís 
de la Laia L'Arquera o el Negrito, 
l'escultura pública més coneguda 
de la ciutat. És una creació modu-
lable que van signar Jaume Simon 

i l'enyorat Jordi Cuyàs i que presi-
dia el capçal de la Via Europa. Va 
ser retirada a l'inici de les obres 
dels enllaços viaris de la C-32 però 
torna a partir d'aquest mes. Pel 

 Arxiu 

Torna la Matarona
L'escultura de Jaume Simon i Jordi Cuyàs s'instal·larà de 
nou al carrer però canvia de rotonda

Record per Jordi Cuyàs

El retorn de la Matarona 

s'advé mesos després del 

traspàs d'un dels seus autors, 

l'artista Jordi Cuyàs

barri a barri Via Europa

Tot barri 3,4 matarona.indd   2 31/10/17   18:21
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El retorn de l'escultura va ser reivindicat popularment  Arxiu 
La instal·lació de l'escultura 
ha de suposar una de les dar-
reres actuacions fetes a la 
zona, que en dos anys haurà 
canviat per complet amb un 
nou disseny de nus viari per 
la que és la principal entra-
da i sortida de turismes de 
la ciutat. El sistema Mataró 
Oest ha mutat per complet 
i s'espera, sobretot, que el 
diisseny nou sigui durador i 
definitiu en el temps. 

Un nus viari que vol, 
sobretot, ser 
el definitiu

proper dimecres 8 de novembre 
estan previstos els treballs que si-
tuaran de nou aquesta estructura 
de ferro ben a prop de la ubicació 
on es va fer més popular.

Torna la Matarona i en aquesta 
ocasió canvia de rotonda perquè 
l'antiga ubicació ja no existeix com 
a tal. Així, l'escultura passarà a 
presidir la plaça de Gran Bretanya  

que és la que reparteix la circulació 
just per sobre l'autopista, a tocar 
de l'Hospital i el Mataró Parc.

Amb aquesta nova ubicació i 
gràcies a la passera de vianants que 
hi ha, els mataronins en general 
i els de la Via Europa en especi-
al tindran una nova perspectiva 
d'aquesta escultura singular i tan 
estimada per la ciutadania.

núm. 1793 del 3 al 9 de novembre de 2017
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Diuen els habitants de La Llàntia 
de més antiguitat que es nota que 
el barri va estar pràcticament aïllat 
de la ciutat durant els seus inicis i 

que funciona quasi amb un eco-
sistema propi. És probable que 
aquesta causa arribi als nostres 
dies en forma d'una conseqüència 

que no té res de negatiu. La Llàntia 
històrica funciona, és un poble 
amb un petit comerç i un sistema 
social intern molt ric. Que duri.

 Anna Aluart 

L'antiga 'illa del nord'
Abans de la Via Europa i el creixement urbanístic de la 
ciutat, la Llàntia era un nucli força isolat

La Llàntia

Barri
a barri

Tot barri 7 Llàntia.indd   2 31/10/17   18:51
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núm. 1738 del 23 al 29 de setembre de 2016

La Llàntia
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Paco López, a la seu de l'empresa situada a La Llàntia

 Com és el barri de la Llàntia?

Aquest és un barri molt agradable 
i tranquil format de gent treba-
lladora i obrera majoritàriament. 
Des del meu punt de vista s'hi viu 
molt bé i l'ambient entre veïns és 
agradable. És una zona  residencial 
i familiar molt segura que ja no té 
res a veure amb el que era abans, 
fa 20 o 30 anys, època en la qual 
a la Llàntia tenia fama de reunir 
molts drogoaddictes i de patir ro-
batoris habitualment.

Què és el pitjor de viure-hi?

Que hi ha massa pocs comerços 
perquè quan hem de comprar sa-
bates, roba, o qualsevol altra cosa 
ens hem de desplaçar cap al centre. 
Aquí només hi ha el Mercadona i 
poc més. Fa anys que és així i sem-
bla que no s'està fent res per activar 
el comerç a la zona. La part bona 
és que la connexió de transports 
públics amb el centre de la ciutat 
o el centre comercial de Mataró 
Parc és molt còmode i fl uida.

“És una zona familiar molt segura que no 
té res a veure amb el que era abans”
Entrevistem a Paco López, de l'empresa amb seu a la 
Llàntia 'Grúas y contenedores Agustín López'

I què creus que és el millor 
de viure-hi?

Crec que el fet que ens cone-
guem tots és molt positiu. Jo visc 
a Rocablanca però l'empresa està 
situada a la Llàntia des de fa uns 
quaranta anys i hi ha molt caliu 
amb els veïns de la zona. La majo-
ria dels nostres clients que tenim 
a l'empresa vénen de fora però a 
vegades treballem amb gent del 
mateix barri i som com una gran 
família.

barri a barri La Llàntia

Tot barri 9,10,11,12 Llàntia.indd   2 31/10/17   18:57
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Paco López, a la seu de l'empresa situada a La Llàntia  Daniel Ferrer 
El barri de La Llàntia celebra la Castanyada amb dos vespres 
festius: el del passat 31 d'octubre i el de dissabte dia 4. La 
Festa de Tardor del barri es proposa barrejar la Castanyada i el 
Halloween com ja és tradició amb activitats variades al barri. El 
dissabte 4 de novembre a la tarda, els Geganters de la Llàntia 
organitzen una gran festa pels mataronins i mataronines. El 
plat fort de la festa tindrà lloc el dissabte dia 4 de novembre, 
en el que la festa continuarà amb un túnel del terror. Situat al 
local de l'Associació de Veïns de La Llàntia a partir de les 5 de 
la tarda, el túnel oferirà dos recorreguts: el més suau per als 
menuts de la casa fins a les 7 del vespre, i el recorregut pels 
més atrevits fins a les 10 de la nit. Per la seva banda, l'empresa 
Vilajocs oferirà jocs gegants variats, tots ells gratuïts. Els jocs 
seran oberts per a infants i adults i s'ubicaran just davant de 
l'Associació de Veïns del barri.

La Festa de Tardor del barri de la Llàntia va començar el di-
marts 31 d'octubre a la nit amb una barreja de la Castanyada 
i el Halloween. A partir de les 18.30h de la tarda una cercavila 
de disfresses i caramels al ritme del grup "iDrum percussió" va 
recórrer els carrers del barri. 

Continua la Castanyada a La Llàntia: 
Els Geganters organitzen un túnel del terror i 
una tarda de jocs gegants per a tots els públics

Com són els veïns de la Llàntia?

Penso que són gent molt implica-
da en cuidar el barri i fer-hi activi-
tats. Per exemple l'Associació de 
Veïns fa molt bona feina i compta 
amb molts voluntaris de la zona. 
Munten una festa d'estiu amb in-
fl ables i una gran xocolatada, i en 
general tothom col·labora.

núm. 1793 del 3 al 9 de novembre de 2017
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 El Parc de la Llàntia és un dels 
espais neuràlgics d'un barri cos-
terut com l'homònim. És zona de 
trobada, molt utilitzada a totes 
hores i és per això que millorar-lo 
lleugerament era un dels objectius 
que en les trobades entre veïns i 
Ajuntament sempre estaven so-
bre la taula. 

Ens en parla el regidor d'Espai 
Públic Miquel Àngel Vadell, que la 

setmana passada va presentar les 
petites actuacions: "Ens constava la 
petició que veïnal que el Parc de la 
Llàntia no té un espai ampli per fes-
tes o actes veïnals i que els agradaria 
disposar de més espai". L'AV notava 
aquesta falta de llocs, per exemple, 
quan a l'estiu fa les festes del barri. 
La proposta que l'Ajuntament es 
farà seva és la de desplaçar la zona 
de jocs infantils fi xes de la part alta 
on se situen ara fi ns a la zona més 
baixa del Parc. D'aquesta manera 
la zona que ara ocupa la zona de 
jocs quedarà de lliure disposició, 
mantenint la seva base de sorra, 
per quan sigui necessària. 

El Parc de la Llàntia afrontarà petites millores  Daniel Ferrer 

Obres al Parc de la Llàntia
Es desplaçarà la zona de jocs infantils per poder 
disposar de més espai a la part central 

Un dels efectes que s'espe-

ra aconseguir amb aques-

ta operació és evitar les 

concentracions de joves que 

practiquen el "botellón" al 

Parc de la Llàntia les nits del 

cap de setmana a la part 

La xacra del Botellón

Primera fase

Explica Vadell que aquesta és tot 
just la primera fase de millora del 
Parc de la Llàntia i que està dotada 

barri a barri La Llàntia

Tot barri 9,10,11,12 Llàntia.indd   4 31/10/17   18:57
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Aquesta és la primera actuació de més que vindran al voltant d'aquesta zona  Daniel Ferrer 

de 50.000 euros de pressupost. A 
més del desplaçament dels jocs 
també s'actuarà sobre la jardine-
ria de la zona.

Un dels objectius d'aquestes 
obres també és erradicar l'ano-
menat "botellón" i l'incivisme. "Els 
veïns confi en que desplaçant la 
zona infantil no es practiqui el bo-
tellón, gràcies a la col·laboració de 
tots", explica Vadell.

El primer trimestre de 2018

El calendari de les obres públi-
ques sempre està subjecte a canvis 
però l'agenda amb la que treballa 
l'Ajuntament de la ciutat és que 
els treballs puguin començar en 
les pròximes setmanes i estiguin 
enllestits durant el primer trimes-
tre de 2018.

L'actuació al Parc de la Llàntia es completa amb el propòsit de 
treure els gossos d'aquesta zona i, així, evitar també la presència 
de les seves defecacions. La manera de fer-ho serà habilitant 
a la zona alta, a tocar del Carrer de Masnou, un petit espai que 
servirà de corre-can. D'aquesta manera, doncs, se segmenten 
els diferents usos del parc entre famílies, actes festius i els 
propis gossos i els seus propietaris.

També està previst un corre-can

núm. 1793 del 3 al 9 de novembre de 2017
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Cirera és un barri d'arrels profun-
des, agafades amb força a la ter-
ra com els ceps de la vinya que 
aquesta extensió costeruda de la 

ciutat acollia fa més d'un segle. 
Va ser un dels primers nuclis de 
població nouvinguda, de cases 
alçades a esforços i propines de 

temps i tot i els canvis profunds del 
seu entorn manté aquest esperit. 
De barri-poble. De coneixences 
creuades i un sentiment d'ajuda i 
solidaritat. Es demostra a les bones 
i a les dolentes, en motiu de festes 
o quan cal abanderar protestes. 

És ben cert que en un traspàs 
de poder entre regidors una de 
les recomanacions que el veterà 
va fer al novell va ser "a Cirera són 
pocs però no hi vulguis tenir pro-
blemes". I és que el barri ha estat 
caldo de cultiu de la lluita veïnal 
per la cohesió i el progrés a l'uní-
son de la ciutat i en contra de les 
diferents velocitats, segons zona, a 
què a vegades s'ha cuinat Mataró.

Cirera és petita però se sap pot 
de bona confi tura. Un barri histò-
ric, que es mira el futur conscient 
de l'aval del seu arrelament.

 Anna Aluart 

La plaça d'Antonio Machado al barri de Cirera  Arxiu 

Un barri d'arrels profundes
Cirera persisteix, petita i popular, enmig d'un entorn 
canviant essent fidels als seus origens

Cirera

Barri
a barri

Tot barri 13 Cirera.indd   2 31/10/17   19:00
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