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MATARÓ

Cirera
10.603 habitants

Cirera

El barri de Cirera és un dels que té 
més personalitat de Mataró. Situat 
a la zona nord, deu aquest caràcter 
centrífug als seus orígens i a com 
ha crescut en base a la convivència 
veïnal, la vida al carrer i la germanor 
entre els seus habitants.

D’orografi a complicada, sempre fent 
pujada o baixada segons el sentit 
amb el que vagis, Cirera és un barri 
treballador, que sap unir-se en les 
reivindicacions compartides i pro-
gressar de forma conjunta.  

Un barri amb 
personalitat

barri a barri

FARMÀCIA
ESTEVE ALBERT 43

Fórmules magistrals
Homeopatia
Dietètica
Dermofarmàcia
Fitoteràpia
S.P.D. (Servei Personalitzat Dosificació)
Controls Analítics

Llic. Josep Farré i Espar
Tel. 93 757 84 91 · 08304 MATARÓ
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“La teva boca, reflex de la teva salut”

Aquest any celebra un quart de segle 
en la professió? Són 25 anys de Clí-
nica Dental Paredes. Vam arribar al 
barri el 1991 i vam tenir diverses 
clíniques. Recordo quan em vaig 
instal·lar, vam ser dels primers a 
venir a una zona que llavors era 
solitària i que ha canviat molt des 
de llavors.

Quina és la clau per poder celebrar 
aquests 25 anys? La clau que hem 
tingut per durar aquests 25 és la 
constància, estar al dia a dia a la clí-
nica, treballar amb totes les mútues 
i procurar oferir tots els serveis als 
nostres usuaris. El nostre eslògan és 
“permeti’ns cuidar-lo, la teva boca 
és el reflex de la teva salut i la teva 
bellesa”

El tracte personalitzat és l’aspecte 
pel qual més vetlleu? Tenim un trac-

barri a barri
cirera redacció

Entrevista a Esperanza del 
Carmen Paredes Sánchez, de 
la Clínica Dental Paredes

www.totmataro.cat
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te personalitzat amb els clients, 
sempre hi som, a les bones i a les 
dolentes, l’important és que el client 
marxi content. És una de les claus 
de tot, ser-hi sempre i responsabilit-
zar-se. Hi ha vegades que una mala 
evolució d’un cas es deu al client, 
a un mal hàbit, a un descuit, però 
també has d’intervenir en aquests 
casos. En un aspecte com la bona 
salut bucal són importants uns bons 
hàbits, saber les bones maneres de 
raspallar-se les dents, saber cuidar-
se les genives, i sobretot el cas els 
fumadors, són els que tenen més 
problemes amb la dentadura.

Quina política de preus segueixen?
Oferim tot tipus de serveis, des de 
l’especialització dels implants, la 
periodòncia, la cirurgia i també les 
pròtesis. Tenim especialistes que 
treballen amb nosaltres en tots els 
camps de l’atenció i la salut bucal. 
Treballem amb totes les mútues i 
també fem ofertes i promocions que 
surten molt econòmiques en rela-
ció qualitat-preu. Treballem amb la 
màxima qualitat a l’abast de totes 
les butxaques.
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Edent
Via Europa, 101- Mataró

Farmàcia Esteve Albert
c/ Esteve Albert, 43

Five Perruqueria
Carretera de Cirera, 5

Sintec
c/ Esteve Albert, 35 

Contenedores 
Agustin Lopez

c/ Malgrat, 1-A

Aludema
c/ La Boixa, 5

Mt. Metal
c/ Pineda, 11

Aluminis Iluro,
Via Europa, 189-193- Mataró

Ferreteria Devesa
Rda. Doctor Ferran 1,  Mataró

Gómez Color
Rda. Doctor Ferran 31,  Mataró

 Restaurant Toni 2
c/ Alemanya, 14

Paredes Odontologia
c/Esteve Albert, 6

Joyeria Floriach
c/ Irlanda, 30

Mapa de comerços

Centre 
Odontologic Cirera

Carretera de Cirera 7 - Mataró

Lopez Veraguas
c/ Pineda, 1
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JOYERIA FLORIACH
· Joieria
· Reparacions
· Rellotgeria
· Taller propi

Irlanda 30, Mataró

T 93 757 84 72

MATARÓ
barri a barri

per anunciar-vos-hi truqueu al 93 796 16 42 o envieu un correu a mataro@totmataro.cat

SI ETS D’AQUEST BARRI

ANUNCIA’T!

TENS UN NEGOCI?
SURT A L’ESPECIAL BARRI A BARRI DE:

MOLINS i VISTA ALEGRE
31-10-2014

MOLINS i VISTA ALEGRE

barri abarri 

La Llàntia
Cirera

Llantia i Cirera
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MATARÓ La Llàntia

Els 4.012 habitants que segons 
el padró municipal viuen a La 
Llàntia representen la xifra més 
baixa de totes les dades desglos-
sades dels barris mataronins. La 
Llàntia és el germà petit dels ba-
rris de Mataró, una evolució de 
l’antiga zona de Sant Joan Bosco, un 
d’aquells epicentres urbanístics que 
no s’entendrien sense el creixement 
de la segona meitat del segle XX en 
una zona nord de la ciutat que va 
passar de ser camps i lleixes a aco-
llir la major part d’habitants de la 
ciutat. Mentre altres zones creixien 
sense massa sentit ni control, la 

Llàntia es va anar confi gurant com 
una zona dividida entre dues parts, 
sud i nord, però amb un sentit molt 
propi de la convivència. A posteriori, 
l’evolució i la Via Europa d’aquella 
“nova Mataró” de l’Alcalde Mas els 
van acabar de connectar a la resta 
de ciutat.

La Llàntia potser és el germà petit 
però també un germà eixerit de la 
família mataronina. És un barri viu, 
amb parcs i convivència, sense pro-
blemes excessius de seguretat ni 
convivència i amb un veïnatge franc 
i familiar.  

Germà petit, germà eixerit
barri a barri

La Llàntia
4.012 habitants
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Germà petit, germà eixerit
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C. Alemania, 14, Mataró 
T 937 574 217 · www.restaurantetoni.es

6€

8€ 10€

Todo hecho al momento

Menú diario

viernes día del pescadito 
y alitas de pollo

Menú especial 
caldoso
los sábados
y domingos 
al mediodía

aaa 1,20€

Todos los días
más de 40 pinchos

Los lunes, martes, jueves y domingos
los PINCHOS a 1€

a partir de las 18:30€

2P TONI 2 1626.indd   2 20/05/14   19:17



10€

Gran variedad de torradas
de pan de coca  a partir de

 Nuetras cazoletas a 4€
3,50€

(a partir de las 18:30h)

Las tardes de  tapas GRATISSábado día del
marisco y las
patatas
bravas

Lunes por el MORRO
Miércoles y un JAMÓN

Jueves meterás la GAMBA

2P TONI 2 1626.indd   3 20/05/14   19:17



Les entitats, el múscul del barri

A nivell històric i també amb pers-
pectiva actual, és molt difícil 
entendre La Llàntia sense el paper 
preeminent i pro-actiu de les seves 
entitats. Es pot dir que tot i no ser 
un barri dels més populosos de la 

ciutat, La Llàntia podria tenir un 
dels teixits associatius més rics. 
Això es plasma, per exemple, amb la 
importància històrica de l’Associació 
de Veïns que durant molts anys era 
coneguda com la Asociación de Ca-
bezas de Família San Juan Bosco.

A l’empara d’aquesta associació van 
desenvolupar la seva tasca des de la  
Unión de Canaricultores de Mataró, 

BARRI A BARRI
LA LLÀNTIA REDACCIÓ

El barri és seu de moltes 
associacions de tipus molt 
divers

la Sociedad de palomas buchonas, 
el Gremi d’Enguixadors, òbviament 
la UD La Llàntia o la Peña Bética de 
Mataró. Més actualment trobem ubi-
cades al barri la Asociación Cultural 
Andaluza Hermandad la Armonía, 
la Peña Bética de Mataró, la Her-
mandad Nuestra Señora del Rocío 
i la Casa Cultural Sabor Andaluz. 
Entre totes les entitats, la Llàntia 
guanya vida.

Via Europa, 101 • Mataró 
Tel.: 93 741 1060 

clínica dental
Dra. Cèlia Caba Castro Col. 3187

Horari: 9:30 a 13:30 / 16:00 a 22:00 / divendres obert tot el dia (obert migdia)
Dissabtes matí hores convingudes

FINANÇAMENT FINS A 6 MESOS SENSE

NOUS SERVEIS

OSTEOPATIA:
En el nostre camí integrador de la salut bucal i general 
del pacient.

ESTÈTICA FACIAL:
Àcid hialurònic per rejoveniment i remodelació labial.
Radiofreqüència: Rejoveniment no invasiu
(també corporal)

 www.edent.cat

················································································

················································································

INTERESSOS

EL TEU SOMRIURE DIU MOLT DE TU

barri abarri La Llàntia
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“El millor del barri és el caràcter familiar de la gent”

Quina és la teva relació amb el Barri 
de la Llàntia?
Jo visc i treballo en aquest barri des 
de fa 23 anys, hi tinc l’empresa i òb-
viament em considero veí de la zona.

En tot aquest temps, ha canviat 
molt el barri?
Ha canviat moltíssim. Abans érem 
un barri molt apartat de Mataró, 

una mica marginal fins i tot, que 
no tenia quasi connexió amb la 
resta de la ciutat. Després va anar 
creixent i amb l’arribada de la Via 
Europa podem dir que la cosa es va 
anar encaminant i el barri ha anat 
molt a millor.

Què és el que t’agrada més de La 
Llàntia?
El caràcter de la gent, que és molt 
familiar. En molts casos al barri hi 
ha tres generacions familiars, avis, 
pares i fills, i això m’agrada perquè 
ens coneixem entre tots i també 

barri a barri
la llàntia redacció

Entrevista a Francisco Medina, 
propietari de l’empresa MT 
Metal

coneixem nova gent, ens saludem i 
anem fent barri entre tots.

Que milloraries del barri?
Crec que estaria bé que l’Ajuntament 
s’enrecordi de la inversió dels barris. 
Sempre estem els últims en inversió, 
sempre som els últims en ser escol-
tats. Invertir en els barris costa molt.

Quin és el teu racó preferit?
Un lloc especial seria el Parc de la 
Llàntia. És el que defineix la zona 
nord i la zona sud i el punt de tro-
bada de gent de tot el barri.

SISTEMAS DE ALUMINIO Y HIERRO SISTEMES ALUMINI I FERRO SISTEMAS DE ALUMINIO Y HIERRO SISTEMES ALUMINI I FERRO 

T 937 579 909
C/ Pineda, 11,  MATARÓ

info@mtmetal.es 
www.tmetal.es

T 937 579 909
C/ Pineda, 11,  MATAR

info@mtmetal.es 
www.tmetal.es
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FRANCISCO 
MEDINA
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El barri es prepara per a la ‘Festa de Tardor’

Els propers 31 d’octubre i 1 de se-
tembre se celebrarà la “Festa de la 
Tardor” al barri de la Llàntia. En 
aquests dos dies es podrà veure la 
barreja de dues tradicions que no 
tenen perquè estar tan separades 
l’una de l’altra. Per un costat, de 
Halloween recuperen la recollida de 
caramels al més pur estil “treak or 
treat”, que després es repartiran en 
un espectacle a les 20.15 del dia 
31 al Parc de la Llàntia. 

D’altra banda, de la tradició po-
pular recullen una de les senyes 
d’identitat catalana, els gegants a la 
cercavila. D’aquesta manera, el fol-
klore americà i català, el Halloween 
i la Castanyada, es veuran fusionats 
en un mateix. 

L’endemà, el dia 1, es recull 
allò que sempre evoca a les fes-
tes de Halloween, el túnel del 
terror. L’escenari serà l’Associació 
Enlleura’t, on també es realitza-
ran tallers de disfresses per tal 
que els mataronins puguin gaudir 
d’ambdues tradicions. Finalment, la 

Festa clourà amb un ball de disfres-
ses i on també hi haurà jocs i premis, 
al primer pis de les instal·lacions de 
l’Associació de Veïns. 

La Festa de Tardor és una iniciativa 
conjunta de la colla dels Gegan-
ters de La Llàntia i l’Associació 
Enlleura’t, amb la col·laboració de 
l’Associació Veïnal de La Llàntia. La 
intenció és obrir els actes d’aquesta 
celebració a tot el barri i a tota la 
ciutat i consolidar-la al calendari 
festiu de la ciutat, com ja ho estan 
en el mateix barri els actes festius 
de la Festa popular al juliol o de les 
festes en honor a Sant Joan Bosco 
a principis d’any.

BARRI A BARRI
LA LLÀNTIA BORJA REVERT

Els dies 31 i 1, La Llàntia 
celebrarà tant Halloween com 
la Castanyada

barri abarri La Llàntia
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TOT PLANTILLA MATARÓ 08.indd   1 28/5/13   11:37:00
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