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MATARÓ

Pla d’en Boet
Barri del Pla d’’en Boet:
 · 5.339 habitants

Pla d’en Boet

La Laia l’Arquera presideix l’entrada 
a Mataró per la porta Laietana. I ho 
fa amb honor i solemnitat, perquè 
dóna pas a un dels barris més sin-
gulars de Mataró: el Pla d’en Boet. 
Avui, més de 5.300 persones donen 
vida a una zona que va acollir im-
migrants andalusos la dècada dels 
seixanta i que s’ha convertit avui en 
un dels espais de la ciutat que con-
centra més població obrera. 

És fàcil reconèixer el barri i és que 
en són típiques les edifi cacions altes 
i granatoses, amb llargs passadissos 
oberts entremig. Uns edifi cis que 
s’agrupen i que es troben rodejats 

per tres rondes. De fet, el barri és 
limítrof amb el Polígon Industrial, 
Peramàs, Cerdanyola i l’Eixample. 
Com altres zones mataronines, el 
Pla d’en Boet acull persones de di-
ferents nacionalitats, entre les quals 
hi destaca la comunitat de xinesos. 

De tot una mica
Responent a la seva característica 
principal de barri residencial, el Pla 
d’en Boet agrupa diferents entitats 
que vertebren l’activitat de lleure 
del barri: l’Associació de Veïns del 
Pla d’en Boet, la Juventus o el CE 
Pla d’en Boet són algunes de les 

Barri residencial, històric i lúdic
barri a barri
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IES Pla d’en Boet

Barri residencial, històric i lúdic
associacions més destacades. Mal-
grat que el veïnat va estar dividit 
per la polèmica del CRAE, la unió 
entre ells permet l’organització una 
festa major, que se celebra a prin-
cipis de juny. Aquesta celebració ve 
encapçalada per iniciatives com la 
Cercavila de Gegants, un sopar po-
pular, el Correfoc o la Xocolatada. 

Zona lúdica
El polígon és la zona lúdica de la ciu-
tat. A les nits del cap de setmana es 
converteix en l’epicentre de l’acció 
mataronina, amb sales com Privat, 
el Clap o Cabaret.  

tot barri 1,2 intro 1500.indd   3 17/03/14   18:44



Torre Llauder, bressol del barri

Poc té a veure el barri del Pla d’en 
Boet que tots coneixem avui amb 
el que va existir fa quatre dècades. 
Però el seu origen és encara més 
antic, perquè  els vestigis històrics 
de l’època romana de Torre Llauder 
demostren que ja fa molts i molts 
segles, alguns ha-
bitants d’Iluro van 
instal·lar-s’hi.  

En època con-
temporània, per 
això, s’hi va ubicar 
la masia Can Boet, que avui dóna 
nom a la zona, malgrat que pels 
volts dels anys 70, el barri rebia la 
denominació de Polígono Espartero. 
Avui, el Pla d’en Boet és un polígon 
residencial, en el qual hi conviuen 
centenars de persones i que acull, 

també, una zona industrial. Aques-
ta iniciativa va néixer gràcies a 
l’Instituto Nacional de Vivienda, que 
va delegar les seves competències 
a la Generalitat per construir tot el 
seguit de pisos que calien. 

Ara bé, ¿què va precedir tota 
aquesta urbanització massiva del 
barri? Zones agrícoles eren el que 
predominaven en aquest espai de-
limitador de la ciutat. A posteriori, 

alguns pagesos 
van apostar pel 
cultiu de patates 
i ja més enda-
van t ,  a l guns 
floricultors van 

afegir-se a l’activitat de la zona. 

Barri engrescat
A partir del 1966, quan el barri 
pateix una forta urbanització i in-
dustrialització, comencen a néixer 
entitats que encara avui perduren.

BARRI A BARRI
PLA D’EN BOET REDACCIÓ

El Pla d’en Boet neix en època 
romana i és avui el principal 
punt industrial de la ciutat

Concentrava zones 
agrícoles, on 

destacaven el cultiu de 
patates i de fl ors 

barri a barri Pla d’en Boet
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La vil·la romana va ser declara-
da Monument Historicoartístic 
d’interès nacional el 1964. Serà 
sens dubte un punt atractiu pel 
turisme creixent a la ciutat.

Torre Llauder
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“Té mala fama i és del tot injusta”

Quina relació té amb el barri?
Hi vaig obrir la botiga de mobles 
i decoració fa 28 anys, a la Ron-
da de Francesc Macià. Els meus 
pares ja tenien una botiga al barri 
i jo també hi vaig confi ar. Era un 
barri en creixement, canviant i ple 
d’oportunitats.

I com és ara el barri?
És un barri treballador i tranquil, 
per molt que diguin. El Pla d’en 
Boet ha tingut o té una mala fama 
que és del tot injusta perquè és un 
barri tranquil per viure i treballar-hi, 
per estar-s’hi on socialment s’han 
solidifi cat molt els lligams entre la 
gent. No té res a veure amb el que 
la gent algun cop ha dit, és un barri 
sense problemes.

Un barri diferent de dia i de nit, oi?
Això sí. Estar tant propers a la zona 
del Polígon on hi ha concentrades 
totes les discoteques ha disparat 
algun cop les queixes dels veïns. 
De nit els carrers s’omplen de gent 
que no és del barri i hauria d’estar 
més vigilat. 

Què fa bo el Pla d’en Boet?
Que hi ha de tot, en equipaments i 
serveis. Tenim una bona trama co-
mercial, amb supermercats inclosos, 
moltes escoles i centres com guarde-
ries o l’Institut i per tant molta vida, 
també hi ha els Mossos, la Seguretat 
Social, els equipaments esportius, 
estem ben connectats amb el Camí 
del Mig i a sobre som a l’entrada de 
Mataró. Som una porta d’entrada i 
crec que el barri, podent-se millo-
rar moltes coses, està molt bé com 
està ara.

BARRI A BARRI
PLA D’EN BOET REDACCIÓ

Entrevista a Remei Calderón, 
de Mobles Skema.2 botiguera 
històrica del barri

barri a barri 

REMEI 
CALDERÓN

Pla d’en Boet
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

Remei Calderón té clara la demanda 
que faria a l’Ajuntament: més apar-
cament. “Que a la gent li sigui més 
fàcil venir i aparcar, n’havíem tin-
gut, però d’aparcament públic n’ha 
quedat poc i això resta oportunitats 
de créixer al barri”, assegura. Tam-
bé voldria que cap local comercial 
tanqués. 

Volen més aparcament
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Sandra Zea
Avda. Lluís Companys 41 - Mataró

Mingo
c/ Batista i Roca, 9 - Mataró

M. Anglada construccions
c/ Llauder, 69 - Mataró

Mc Donald’s
c/ Pintor Vicenç Puig, 2 - Mataró

Alfa y Omega
Psg, Comtes Mir i Borell, 2 - Mataró

King’s Dreams
c/ Pablo Iglesias, 18 - Mataró

I-man
c/ Francesc Macià, 9 - Mataró

Aart Perruquers
Rda. Antoni Comas, 20 - Mataró

Aluminis Notario
c/ Sant Cugat, 107 - Mataró

San Roque
c/ Hernán Cortés, 50 - Mataró

Granja Sant Valentin
c/ Sant Valentí, 42 - Mataró

Màrmoles Iluro
c/ Batista i Roca, Int.9 - Mataró

Aluminis Montper
c/ Carrasco i Formiguera, 

26 - Mataró

Gospel Sons
c/ Serra i Moret, 6 - Mataró

Skema.2
Rda. Francesc Macià, 50 - Mataró

Milà Advocats
c/ Puig i Pidemunt, 12 - Mataró

Estil Habitat
c/ Germans Trios i Codina, 47 - Mataró

Missatgers San Valentin
c/ Sant Valentí, 30 - Mataró

Aventura Park
c/ Carrasco i Formiguera 1-5 - Mataró

Mapa de comerços

barri a barri 

PLA D’EN
BOET

Pla d’en Boet
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