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"Això és Rocafonda, gent diferent i 
diversa que si hi ha difi cultats dona 
el do de pit". Aquesta frase la deia 
un emocionat veí històric del barri 

 Anna Aluart 

Rocafonda és un barri ric en espais públics  Daniel Ferrer 

Vocació de convivència
Rocafonda s'afirma com a barri a partir de la pluralitat 
dels seus habitants

Rocafonda

Barri
a barri
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 Fotografia 

 Anna Aluart 

durant la jornada de diumenge 
passat. Ho feia davant un CAP al 
voltant del qual desenes de vega-
des s'ha manifestat. El CAP era un 
col·legi electoral per una jornada 
heterodoxa com la del Referèndum 
i el veí, fent d'amfi trió de la mol-
ta gent que potser era per la zona 
per primera vegada, no parava de 
repetir: "Això és Rocafonda, gent 
diferent...".

L'estampa és molt concreta d'un 
dia però serveix per gratar i veure 
qui viu i qui s'estima un dels bar-
ris més maltractats de la ciutat. 
Maltractat pels que no hi viuen i 
malparlat, molts cops sense conei-
xement o si més no sense consci-
ència del mal que fan estereotips o 
mala fama. Per això el veí s'emoci-
onava de veure gent durant hores 
al barri de la mateixa manera que 
sempre ha de defensar la dignitat 
dels serveis públics, del propi CAP, 
de les escoles. Rocafonda és un 
barri que no nega les difi cultats 
que genera molts cops la barreja 
de procedències però que sempre 
vol que prevalgui la convivència.

Al bell mig del barri de Rocafonda, tocant al cementiri dels 
Caputxins, s'hi pot trobar una de les zones amb restes arqueolò-
giques més antigues de Mataró: la Vil·la romana dels Caputxins. 
Es tracta d'un indret que va ser descobert al 1968 entre els 
carrers de Ciutat de Tàrrega i El Salvador i que l'Ajuntament 
de Mataró va declarar com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). 
L'any 2005 van apostar per deixar les restes descobertes en el 
parc urbà, les quals estan compostes per instal·lacions artesanals 
i industrials d'una vil·la romana d'aquella època. Aquesta va estar 
habitada entre els segles I i VI dC i ofereixen la possibilitat de 
descobrir i conèixer un forn per coure terrissa, amb una graella 
o una cambra de combustió, material de construcció i grans 
objectes d'emmagatzematge.

Un dels indrets 
més antics de 
Mataró

La vil·la romana dels Caputxins

REVISIÓ
AUTO ENERGIA

MANTENIMENT

OLI CEPSA

STAR 10w40

OLI CEPSA

STAR 10w40

canvi d'oli i filtre
+

test punts seguretat

tot inclòs

REVISIÓ
AUTO ENERGIA

MANTENIMENT

OLI CEPSA

STAR 10w40

OLI CEPSA

STAR 10w40

canvi d'oli i filtre
+

test punts seguretat

tot inclòs

núm. 1789 del 7 al 12 d'octubre de 2017

Tot barri 1,2 intro rocafonda.indd   3 5/10/17   18:50



3

@ctibar la Ronda
Text: Jordi Gomà

 Els impulsors de l’@ctibar tenen set anys d’expe-
riència en projectes d’economia social, solidària i 
projectes d’hostaleria. En aquest cas han decidit tirar 
endavant un bibliobar interactiu en el que s’hi fan 
tallers, exposicions, mercat de roba de segona mà, 
monòlegs, actuacions musicals en directe, karaoke, 

i pròximament tallers de grafologia o ecografies 4D, 
entre altres activitats, amb preus molts ajustats per 
fer-ho accessible a tothom. Exceptuant les actuaci-
ons musicals, totes les altres activitats ofertes són 
gratuïtes, i en els tallers tan sols es paga el material 
proporcionat. A més, qualsevol persona que vulgui 
proposar un taller per donar a conèixer les seves ha-
bilitats és benvingut. Tots els divendres hi ha karaoke 
a partir de les 20h, i els dissabtes cap a la mateixa 
hora actuacions musicals amb sopar inclòs des de 

 Daniel Ferrer 

www.totmataro.cat/restaurants

Oci, Restaurants
i gastronòmic
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Una de les seves especialitats són les hamburgue-
ses de pit de pollastre naturals, elaborades per ells 
mateixos, amb sabors a pizza, escalivada, roquefort 
o bacó i formatge, entre d’altres. La de formatge de 
cabra i ceba caramel·litzada, per exemple, surt només 
per 4,50€ amb beguda inclosa. Si preferim les ham-
burgueses més tradicionals, les de carn picada XL les 
tenen al mateix preu. El Maxibocata de xapata per a 3 
persones, amb 3 begudes, per 10€, és un bon reclam 
per poder menjar per pocs diners.

Begudes recomanades: Tenen tota la gamma 
de cerveses Alhambra, mentre que els amants 
del refresc per excel·lència poden optar per 
tastar la Green Cola, amb estèvia per 
substituir el sucre.

6 a 12€. També s’hi pot anar a fer una copa a la nit, 
amb els gintònics prèmium a partir de 6€.

L’@ctibar és un lloc ideal per fer-hi celebracions en 
grup, amb menús al gust entre 6€ i 20€. També te-
nen menú diari per tan sols 8,90€ amb postre o cafè 
inclòs. Podent triar de primer entre una crema, una 
amanida o un plat de pasta, arròs o llegums, i de 
segon entre carn, peix o un plat cuinat, a part de la 
tradicional paella dels dijous. Si ho preferim podem 
demanar un plat combinat al gust, entre 5,90€ i 7,90€, 
fins i tot amb l’opció de sèpia. Per esmorzar es poden 
aprofitar varies ofertes com la de cafè i mini de xa-
pata per 2€ o l’esmorzar mediterrani, amb entrepà, 
suc i cafè o infusió per 5€, i per berenar els menús 
son a partir de 3€. L’oferta gastronòmica la comple-
ten amb arrossos variats –com el risotto de bolets 
o l’arròs negre–, torrades, pizzes, tapes, entrepans 
i creps –a les tardes amb oferta 2x1 en els dolços–, 
tot cuinat al moment. Hi podeu anar amb els fills 
tranquil·lament, ja que poden estar entretinguts al 
seu espai infantil, pròximament amb un mini-cinema.

@ctibar la Ronda

Ronda Sant Oleguer, 102, Mataró.
Tel. 931 37 57 98 per reserves
610051718 per Whatsapp.
Horari: de dilluns a dijous de 8h a 23h, diven-
dres i dissabte de 8h a 1h. Obren els diumen-
ges que hi ha futbol.

Especialitats de la casa

www.totmataro.cat/restaurants
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99.000 €
Piso en VENTA
Excelente compra• Corredor de Seguros.

• Asesoría de Empresas.
• Gestiones Inmobiliarias.
• Agencia Financiera.

93 796 34 02 / 93 790 70 25
asesoria@mateolobato.com

OFICINA: C/ Pablo Picasso, 38 bajo de Mataró

obatoateoM LM PISO EN ROCAFONDA:
De 90m2, con 4 habitaciones
y ascensor.

¡Para entrar a vivir!

Mateo Lobato és cap de l'assessoria homònima i molt conegut al barri

 L’actual situació del lloguer es 
troba al límit, provocant així molta 

preocupació entre la població. En 
pocs mesos hem vist com el preu 

El lloguer d’habitatges: 
la gran problemàtica

Escrit d'opinió de Mateo Lobato, propietari de la 
Gestoria Mateo Lobato, un negoci històric de Rocafonda

dels mateixos s’ha incrementat 
considerablement a les grans capi-
tals i Mataró no n'ha quedat enrere 
perquè aquesta pujada de preus i 
la falta d’oferta es fan patents en el 
dia a dia del mercat immobiliari de 
la ciutat. A més, aquesta problemà-
tica provoca una autèntica lluita 
entre interessats en aconseguir 
els pisos que entren en lloguer a 

barri a barri Rocafonda

Tot barri 5,6 mateo lobato.indd   2 5/10/17   19:44
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Mateo Lobato és cap de l'assessoria homònima i molt conegut al barri  Daniel Ferrer 

L'Asesoria Mateo Lobato 
és una empresa dedicada 
al sector immobiliari que 
treballa principalment a la 
zona de Mataró i Maresme. 
Amb serveis diversos dins el 
mercat immobiliari, treballen 
amb pisos, locals comercials, 
per compra venda, lloguers, 
torres, cases, així com asses-
soria fiscal, laboral, d'empre-
ses i d'altres. Es troba situada 
al carrer Picasso de Mataró i 
treballa pricipalment en qua-
tre àrees: corredor d'assegu-
rances, assessoria d'empre-
ses, gestions immobiliàries 
i com a agència financera.

Un dels negocis 
històrics del barri

qualsevol zona i preu de la capital 
del Maresme.

Encara som una societat afí a la 
compravenda d’immobles però 
la crisi econòmica va provocar la 
caiguda de la venda de pisos i l’aug-
ment de la recerca d’arrendaments, 
sobretot entre el públic més jove 
que no té les possibilitats de rebre 

la fi nançament adient per poder 
adquirir l'habitatge. Tot això ha 
fet que l’oferta actual del mercat 
de lloguer sigui molt reduïda i els 
preus molt elevats, seguint la llei 
de l'oferta i la demanda. Per aquest 
motiu els preus han pujat sense 
cap control i és molt complicat 
poder trobar un habitatge digne 
a un preu raonable.

Uns propietaris més exigents

A més, els propietaris cada vegada 
demanen més garanties perquè 
un llogater  pugui accedir a l’ar-
rendament dels seus immobles. 
La majoria dels arrendadors  han 
patit experiències negatives i això 
els porta a exigir un nombre elevat 
de requisits que encara difi culten 
més la situació del lloguer.

Hipoteca més econòmica

Actualment, resulta més econòmic 
per a les persones que puguin ac-
cedir al mercat hipotecari pagar la 

hipoteca que el rebut mensual del 
lloguer. Per això, sempre és acon-
sellable fer estudis de la viabilitat 
de cada cas i de les avantatges i 
desavantatges del lloguer i la hi-
poteca. Des de la Gestoria conti-
nuem apostant per la inversió en 
la compravenda si fos possible.

núm. 1789 del 7 al 12 d'octubre de 2017
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 L’Ajuntament ultima aquests 
dies les adjudicacions de les obres 
d’urbanització previstes a la pla-
ça de Joan XXIII i a la ronda de 
Miguel de Cervantes, dues actuaci-
ons dins la Llei de barris a l’àmbit 
de Rocafonda-El Palau-Escorxador. 
Els dos projectes ja van ser apro-
vats defi nitivament, un al juliol i 

l'altre aquesta mateixa setmana, 
i es preveu que els treballs puguin 
començar al mes d’octubre. A més 
de millores urbanístiques, d'ac-
cessibilitat i de connexió amb el 
barri, la plaça comptarà amb nous 
jocs per infants i la renovació del 
clavegueram. 

Per la seva banda, a la ronda 

La plaça espera l'inici de les obres  Fotografia 

Esperant les obres a la plaça de Joan XXIII 
i a la ronda de Miguel de Cervantes
Preveuen que les obres, que formen part de la Llei de 
barris comencin a l’octubre

Les obres, que encara han de 

començar, es van presentar 

el passat mes de juliol amb 

visita inclosa del vicepresi-

dent de la Generalitat Oriol 

Junqueras

La presentació

es preveu crear un passeig per a 
vianant al costat de la riera que 
connecti amb el front marítim.

El pressupost per les obres de la 
plaça és de més de 400.000 euros i 
el de la ronda de 560.000 euros, tot 
i que es preveu que l'adjudicació 
en els dos casos sigui menor. Es 
preveu que les dues obres durin 
quatre mesos. 

Remodelació de la plaça 
de Joan XXIII

El projecte d’urbanització de la 
plaça de Joan XXIII afectarà una 
superfície de 3.240 metres quadrats 

barri a barri Rocafonda

Tot barri 7,8 obres.indd   2 5/10/17   19:36
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i contempla també l'actuació en 
els seus carrers perimetrals: els 
carrers de Martin Luther King, de 
Joan Miró, de Mèxic i dels Músics 
Cassadó.

La plaça actual presenta un des-
nivell de quatre metres entre el 
punt més elevat i el més baix, i està 
delimitada per murs i escales en el 
seu perímetre. L’actuació millora-
rà especialment la connexió de la 
plaça amb el barri, l’accessibilitat i 
el control visual sobre l’espai, amb 
diverses actuacions. 

Per exemple, a la zona central 
de la plaça s’hi instal·laran jocs in-
fantils i preveuen renovar la xarxa 
de clavegueram i instal·lar un nou 
enllumenat públic amb llums led.

Millora de la urbanització de la 
ronda de Miguel de Cervantes

El projecte de millora de la ur-
banització de la ronda de Miguel 
de Cervantes preveu actuar en el 
tram de 575m comprès entre la 
plaça d’Alfred Opisso i el carrer de 
Francisco Herrera. El total de la su-
perfície d’actuació és de 12.500 m². 
Es preveu la creació d’un passeig 
per a vianants al costat de la riera 
de Sant Simó que connecti amb el 
front marítim. La reordenació con-
templa l’ampliació de voreres; la 
millora de l’accessibilitat i conso-
lidació de vuit passos de vianants; 
la implantació de nou enllumenat 
al passeig amb columnes de 5m i 
llums led; entre altres actuacions.

La plaça canviarà lleugerament  Fotografia 
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 Quina ha estat la trajectòria 
de la pastisseria?

Vaig agafar el relleu ara fa un any 
de la família Vila Barri, que la re-
gentaven del 76. Es tracta d'una 

Alejandro M.L. a les portes de la seva pastisseria  D.Ferrer 

Alejandro M. L. :“És un barri amb molt bon 
ambient i molt heterogeni"
És el propietari des de fa un any de la històrica 
Pastisseria Avinguda, situada al barri de Rocafonda

pastisseria tradicional que es dedi-
ca a això des de fa més de 40 anys. 
He apostat per mantenir el tipus de 
pastisseria tradicional que ja tenia 
però donant-li un toc més modern.

barri a barri Rocafonda
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Quins productes oferiu?

Intentem vendre productes amb 
més sabor però utilitzant menys 
sucre en la seva elaboració. 
Apostem pels productes naturals 
que no continguin conservants ni 
colorants i evitem afegir sucre a la 
recepta. També tenim productes 
vegans sense productes animals. 
Es tracta d'un servei de caprici 
que consumeix gent tant del bar-
ri, com de fora d'aquest, inclús 
de la comarca. Continuem tenint 
molts clients que busquen la tra-
dició però que està acceptant bé 
les innovacions.

Com descriuries els ciutadans 
de Rocafonda?

Es tracta de gent molt treballado-
ra i humil que compra dolços al 
cap de setmana per donar-se el 
caprici, gent de barri i propera. És 
un barri amb molt bon ambient i 
heterogeni perquè hi ha persones 
de moltes cultures i procedències 
diferents. Tot i que només fa un 
any que treballo al barri m'hi han 
acollit molt bé. 

Té tots els equipaments i in-
fraestructures que necessita?

Considero que li manca algun es-
pai més de barri per compartir, un 
centre cívic més o iniciatives per 
unir la seva gent. Hi ha tantes cul-
tures barrejades en aquest espai 

que seria interessant fer-les con-
vergir, compartir vivències, agafar 
idees de tots i compartir estones. 
Des del meu punt de vista el barri 
està bastant disgregat perquè no 
hi ha unió entre els veïns, sinó que 
els diversos grups i cultures que 
hi ha funcionen individualment 
sense compartir espais.

Has detectat alguna altra 
mancança?

Un altre problema que he observat 
és que durant l'any que porto aquí, 
no ha vingut la policia ni ningú a 
interessar-se per com van les coses 
a la pastisseria. La policia de bar-
ri hauria de ser més propera a la 
gent i els comerços. També opino 
que el servei de transport públic 
és insuficient a la zona perquè hi 
ha poques parades i falta connexió 
amb la resta de la ciutat. A més, 
els serveis disminueixen al cap 
de setmana i l'estiu, i penso que 
són insuficients.

El millor del barri?

Sens dubte la tranquil·litat. En 
aquesta zona hi ha molta pau, si-
lenci i tranquil·litat. Els veïns diuen 
que als blocs de pisos hi ha més 
xivarri, però aquí tot és tranquil. 
Hi ha qui em pregunta si no tinc 
por de plegar tard a la nit perquè la 
zona pot ser conflictiva però jo no 
n'he tingut mai. Els seus habitants, 
a més, són propers i càlids i s'agru-
pen per qualsevol cosa. M'agrada 
l'ambient que s'hi respira.

I el pitjor?

La neteja. Els carrers i el terra estan 
sempre bruts i quan camines vas 
trepitjant brutícia. És un barri molt 
poblat i, per tant, els ciutadans ge-
neren molts residus i els serveis de 
recollida i neteja no donen abast. 
Els veïns es veuen empesos sovint 
a netejar els carrers i les voreres de 
davant de casa seva. Demanaria 
més involucració per part de l'Ajun-
tament i ampliació dels serveis.

núm. 1789 del 7 al 12 d'octubre de 2017
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ASESORÍA DE EMPRESAS
FISCAL-LABORAL-MERCANTIL-CONTABLE

C/. Pacheco, 107 esq.
Ronda Alfonso X, Mataró

Tel. 93 755 61 53 
gestion@insvalasesor.es

Horario: de Lunes a Viernes
de 9 a 14 hs.

El barri del Palau Escorxador és, 
actualment, un barri eminent-
ment plural, multicultural, mes-
tís. Conviuen en uns mateixos 

carrers gent de procedència molt 
diversa i ho fan dibuixant un dels 
mapes sociològics més diver-
sos de la ciutat. Això no ha estat 

exempt d’alguna fricció, però sí 
que és veritat que el nom del Palau 
ha transcendit menys que el de 
Rocafonda o Cerdanyola quan es 

 Anna Aluart 

L'escola bressol Els Menuts, dins el mateix recinte de l'Escorxador  Daniel Ferrer 

El barri de la biblioteca
Els veïns del Palau coincideixen en apuntar l'efecte 
revulsiu que ha tingut el centre Antoni Comas

El Palau

Barri
a barri
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parla d’integració i presència alta 
de la immigració. Per això diem 
que aquest barri ve a ser el pot 
petit de la convivència entre di-
ferents a la ciutat.

Diem convivència perquè al 
Palau s’hi conviu. Al voltant del 

pol cultural de l’Escorxador, en el 
mercat de cada dissabte o al Parc 
homònim del barri. Al Palau s'hi 
fa vida al carrer, se celebren les 
festes pròpies del barri al juliol 
i de l’Escorxador a fi nals d’agost 
i s’hi treballa per una integració 
exemplar.  També hem de dir que 
és un barri bàsicament treballador, 
que beu de l'herència del que va 
ser zona d'infl uència d'indústri-
es com el propi Can Gassol i que 
manté aquest tremp, entre obrer i 
popular, tan característic d'aquest 
tipus de barris.

Un abans i un després

Si algun element ha marcat, però, 
un abans i un després pel bar-
ri aquest ha estat sens dubte la 
Biblioteca Antoni Comas. La seva 
inauguració ha servit per reviure 
una zona, la del recinte de l'Es-
corxador, que era opaca i que ara 
s'ha convertit en un connector 
enjardinat entre parts de la ciutat 
que fi ns ara es donaven l'esquena.

La potència de la proposta cul-
tural de l'equipament, a més, ha 
donat al barri una centralitat cul-
tural pel que fa a la zona de llevant 
de la ciutat. La bilioteca és de ciu-
tat però ha servit per sacsejar en 
positiu tot el barri.

Barri obrer

És un barri de gent 
treballadora, hereu de 
quan la indústria propera 
era la més important de 
la ciutat

 Fotografia 

 Anna Aluart 

Una de les entitats més vertebradores del barri podem con-
siderar que és la Confraria de la Coronació d'Espines. Té seu 
canònica a la parròquia de Sant Simó i Sant Pau –una de les 
esglésies més peculiars de la ciutat, per la seva ubicació– i de 
fet fa les seves sortides en processó des d'aquest punt central 
del barri. La Coronació d'Espines és un dels passos històrics 
de la ciutat i en els darrers anys ha tingut un efecte revulsiu 
amb l'entrada de gent nova, incorporant nous detalls al pas 
o canviant-ne el sistema de ser portat. Per Setmana Santa, el 
barri acull processons però la vitalitat de l'entitat abraça bona 
part dels mesos de tot un any.

La Coronació 
d'Espines és 
del barri

El pas de la Coronació d'Espines

núm. 1789 del 7 al 12 d'octubre de 2017
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Maria Perruqueria
Carretera de Mata, 21-23

Auto In
Alfons X el Savi, 129

Vista 
serveis integrals
Rierot, 2C

12

13

14

15

Plànol dels
comerços
barri a barri
Rocafonda/Palau

núm. 1789 del 7 al 12 d'octubre de 2017
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