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Podríem dir del barri de l’Havana 
que és el primer, cada matí, de veure 
el sol a Mataró. Situat a llevant, amb 
els aires mediterranis del mar pro-
per, la bucòlica imatge de cada matí 
–que, per cert, el blog ‘Dia 1’ recull 
a totmataro.cat– és simptomàti-
cament definitòria d’aquest racó 
de la ciutat. La tranquil·litat que 
acostuma a acompanyar l’alba 
diària sembla durar especialment 
a l’Havana, un barri eminentment 
familiar, de naturalesa residencial 
i que, curiosament, té un caràcter 
més de Centre a vegades que el 
mateix centre històric de la ciutat.

Un indicador reforça aquesta teoria, 
i és un d’aquests barems que mai 
falla. Es tracta de les immobiliàries, 

el mercat de lloguer de cases i pi-
sos. I els preus d’aquests. L’Havana 
és la zona de Mataró més buscada, 
en alguna ocasió i característiques 
concretes de la cerca, fi ns i tot més 
que el mateix centre neuràlgic. 
L’entrevista d’aquesta setmana a 
un veí del barri confi rma la teoria: 
“és com el Centre però sense ser el 
Centre”, assegura Valentín Gómez.

Ben connectat, amb un dèficit 
d’aparcaments, amb escoles i el 
conseqüent anar i venir d’infants i 
pares i avis que els acompanyen. Co-
merços i vida al carrer. Tots aquests 
serien els ingredients d’un barri 
content de ser on és i de ser com 
és. L’Havana no és el Centre ni cap 
ganes que té de ser-ho.  

El barri tranquil que 
veu sortir el sol
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“És com el Centre però no és el Centre”

Quants anys fa que vas arribar a tre-
ballar al barri?
Al barri de l’Havana hi visc i hi tre-
ballo des del 2009, és a dir que ara 
fa uns cinc anys. Va ser quan es va 
inaugurar el gimnàs Fitness Factory. 
Les obres van començar el 2006 i 
van fi nalitzar el 2009. Les obres ja 
se sap que sempre s’allarguen més 
del que un voldria.

Què és el que us va fer decidir 
instal·lar el gimnàs en aquest barri?
El que ens va fer escollir el barri per 
instal·lar el gimnàs va ser que era 
una de les zones més antigues de 
Mataró i que no és centre però està 
a tocar. L’Havana és com el Centre 
però no és el Centre i té altres fa-

cilitats. Vam buscar diversos llocs, 
però aquest ens va fer molt el pes.

Què és el que destaques més del 
barri?
Estem molt a prop de la platja. En 
alguns casos a 20 metres de creuar 
i anar-hi. Això és qualitat de vida.

Quina és la vinculació amb el barri 
i la gent?
Tenim molt bona relació amb el 
barri, al principi van ser una mica 
reticents pel tema d’aparcament i 
tenien por que ocupéssim massa 
espai, però vam obrir un pàrquing i 
vam solucionar el problema. Per les 
festes de Sant Simó fem activitats 
al carrer, entre altres coses. Tenim 
bona relació amb els veïns, a tot 
arreu hi ha amics i enemics però 
crec que tenim més amics. Tam-
bé s’ha de dir que el nostre era un 

BARRI A BARRI
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Entrevista a Valentín Gómez, 
gerent del gimnàs Fitness 
Factory

carrer que estava bastant mort, i a 
partir del moviment de gent que vé 
al gimnàs, li hem donat força vida.

Què és el millor del barri?
La gent. És un tòpic però també és 
real. Els veïns del barri i la gent que 
ve al gimnàs és molt bona, hi ha mol-
ta gent gran i tenim un tracte molt 
directe. També m’agrada l’ambient 
familiar amb els nens i nenes en 
l’haver-hi les escoles que hi ha a 
prop, el  Montserrat Solà i l’Anxaneta. 
Tractem tot tipus de públic, des dels 
més petits fi ns als grans.

I què és el pitjor?
Sincerament crec que el pitjor és 
l’aparcament a l’estiu, perquè entre 
la gent que va a la platja i el movi-
ment del mateix barri s’atura tot de 
cotxes. Segurament és inevitable, o 
sigui que de dolent dolent, res
.

barri abarri L’Havana
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El màxim responsable d’un gimnàs 
en creixement com Fitness Factory 
és obligatori preguntar-li sobre els 
seus plans futurs. Gómez assegura 
que “un dels projectes actuals que 
tenim és habilitar unes vivendes on 
puguem fer teràpies, fisioteràpies, 
teràpies a la piscina, entre d’altres”. 
Aquesta nova oferta es podria inau-
gurar la pròxima primavera i no és 
l’únic pla de futur d’un gimnàs que 
atrau a l’Havana gent de pràctica-
ment tota la ciutat.

Un gimnàs en creixement

www.totmataro.cat
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Valentín  
Gómez
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Can Marfà, museu en estat embrionari

Mataró ha estat, durant molts anys, 
capital del gènere de punt, activitat 
que ha estat un dels puntals de la 
seva economia. El gènere de punt ha 
esdevingut l’activitat industrial més 
arrelada i característica de Mataró i 
que ha donat singularitat i identitat 
a la ciutat dins del territori català i 
estatal. Una de les fàbriques més 
importants de Mataró encara con-
serva els seus edifi cis, preservats 
com a testimoni del què vam ser a 
l’Havana. És Can Marfà i actualment 
ja exerceix, encara que de forma em-
brionària, de Museu del Gènere de 
Punt. I més que ho ha de fer gràcies 
al fons de la Fundació Jaume Vilase-
ca. La Fundació, entitat sense afany 

de lucre fundada per l’industrial 
mataroní Jaume Vilaseca i Bertran-
petit, fa temps que treballa per la 
recuperació del patrimoni tèxtil re-
lacionat amb la indústria del gènere 
de punt, alhora que es recupera una 
part molt important de la memòria 
històrica de Mataró.

Amb la voluntat de donar a conèixer 
i no perdre aquest valor i posicionar-
lo com un nou element de projecció 
cultural i turística de la ciutat, 
l’Ajuntament va decidir incorporar 
com a nou eix temàtic del discurs 
museístic del Museu de Mataró, el 
patrimoni tèxtil mataroní i, en con-
cret, sobre el gènere de punt, entès 
com l’activitat industrial més impor-
tant i determinant de la història de la 
ciutat. Davant la convergència de les 
dues voluntats, la Fundació Jaume 
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És intenció de l’Ajuntament 
anar dotant de contingut 
aquest equipament

Vilaseca va decidir fer, el 1996, una 
donació gratuïta de tot el seu fons a 
la ciutat. La donació es va concretar 
fa mesos a través d’un conveni que 
es va aprovar en Ple Municipal i sig-
nat en un acte públic a la mateixa 
nau restaurada. 

Era el punt de partida per destinar 
la nau petita de Can Marfà a des-
envolupar-hi la secció del Museu de 
Mataró monogràfi cament dedicat a la 
indústria tèxtil i del gènere de punt, 
amb l’enunciat de “Mataró, capital 
nacional del gènere de punt”.

Des del barri s’ha demanat que Can 
Marfà sigui equipament de ciutat 
però també de barri. En aquest 
sentit l’Associació de Veïns ja hi ha 
programat diferents actes promoguts 
per la pròpia entitat.
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El conjunt fabril de Can Marfà cons-
ta de dues naus i està inclòs en el 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic 
de Mataró i declarat Bé Cultural 
d’Interès Local. Se situa entre els 
carrers de Cristòfor Colom, de Jordi 
Joan i el Camí Ral.

La nau petita data del 1851, té 
53 m de llarg per 15 d’ample. La 
nau consta de planta baixa, planta 
primera i planta segona i un espai 
tècnic a sotacoberta.

A la nau grossa hi ha els elements 
del bestiari tradicional i la compan-
yia escènica Antigua y Barbuda.

Un edifici singular
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Fitness Factory
Cami Ral, 19 i 39-41

Clínica Dental
Cami Ral, 157

WO-MAN TAO
c/ Antoni Capmany, 14

Frankfurt Serfran
c/ Antoni de Campmany, 79

Integralia
Carrer Sant Pere, 31

Can Margarit
Passeig del Callao, 15

Electro-Auto
Carrer Solís, 7

Granja Coral
Cami Ral, 162

Farmàcia l’Havana
Camí Ral, 110 

Marta - Carnisseria 
& Xarcuteria

Rda. Alfons X el Savi, 143 Baix

PremierCan
Confraria Sant Elm, 37 

Rosa Garriga
Prat de la Riba, 109 

V.M.T Tattos
Avd. Maresme, 405 

Parafarmacia 
Naturfarma
Cami Ral, 123

La Fàbrica
Antoni de Capmany, 13
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Palau -
Escorxador

El barri del Palau Escorxador és, 
actualment, un barri eminentment 
plural, multicultural, mestís. Con-
viuen en uns mateixos carrers gent 
de procedència molt diversa i ho fan 
dibuixant un dels mapes sociològics 
més diversos de la ciutat. Això no ha 
estat exempt d’alguna fricció, però 
sí que és veritat que el nom del Pa-
lau ha transcendit menys que el de 
Rocafonda o Cerdanyola quan es 
parla d’integració i presència alta 
de la immigració. Per això diem 

que aquest barri ve a ser el pot pe-
tit de la convivència entre diferents 
a la ciutat.

Diem convivència perquè al Palau 
s’hi conviu. Al voltant del pol cul-
tural de l’Escorxador, en el mercat 
de cada dissabte, al Parc homònim 
del barri. Al Palau es fa vida al ca-
rrer, 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.  

El pot petit de la convivència 
entre diferents

barri a barri
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El Parc del Palau acollirà el pròxim 
diumenge 16 de novembre la IV 
Mostra d’entitats de Rocafonda, 
El Palau i l’Escorxador. En aquesta 
edició hi participen 22 entitats. La 
Mostra és una iniciativa de la Taula 
d’entitats d’aquests tres barris i té 
per objectiu ser un espai de trobada 
i coneixement del teixit associatiu 
del territori per enfortir-ne la cohesió 
social. Aquesta edició comptarà amb 
la participació d’entitats educatives, 
veïnals i culturals que treballen en 
els barris.
 
Les activitats del dia començaran a 
les 9.45 h amb una cercavila i una 
gegantada per diferents carrers dels 
barris que acabarà al Parc del Palau. 
La jornada finalitzarà passades les 
14 h amb una paella popular, un 
dinar conjunt de totes les entitats 

Aquest diumenge, Mostra d’Entitats al Parc del Palau

participants. A les 11 tindrà lloc 
la inauguració oficial de la mostra.
 
Al llarg del matí se succeiran exhi-
bicions, tallers i activitats diverses 
per a tots els públics, com intercanvi 
de llibres, taller de màscares, henna, 
garlandes, manualitats amb mate-

rial reciclat, jocs d’experimentació 
per a nens de 0 a 3 anys, bibliote-
ca a l’aire lliure, joc de memory i 
mots encreuats o contacontes, en-
tre d’altres. A més de les activitats 
programades, al Parc del Palau s’hi 
podran trobar estands informatius 
de les entitats participants.
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