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Molins · Vista Alegre - Camí de la Serra
Anna Aluart

La plaça dels Drets Humans, al bell mig del passeig de Carles Padrós

Daniel Ferrer

De bon viure i bon comprar
Els tres barris configuren una unitat residencial ben connectada amb tots els serveis necessaris

1

Tot barri 1,2,3,4,5,6.indd 2

18/10/17 18:00

núm. 1791 del 20 al 26 d'octubre de 2017

ra

a Aluart

Fotografia

Molins, Vista Alegre i el Camí de la
Serra venen servits en trio perquè
els podem entendre com un tot.
Tot i que Molins s'endinsa més en
el que seria la pròpia massa urbanística local, Vista Alegre i el Camí
de la Serra semblen separar-se'n i,

Molt buscat
La naturalesa residencial
de la zona la converteix
en un dels punts més
buscats, més barat que
el Centre i també més
tranquil
alhora, agafen perspectiva. Són tres
barris eminentment residencials
que tenen com a principal virtut
la bona connectivitat viària i amb
transport públic i, alhora, l'accés
fàcil als serveis necessaris. A la
part alta del llevant mataroní, la
zona limítrof amb l'autopista és
pròspera comercialment gràcies a
l'empenta del petit i mitjà comerç.
És doncs bon lloc per viure i també bona opció per comprar. I un
dels punts amb millor panoràmica
de la ciutat, a mesura que el pendent permet agafar perspectiva.

L'esperit de
Figuera Major,
fet escultura

L'esperit de Figuera Major

Al nexe dels tres barris protagonistes, just a Figuera Major, s'hi
alça un dels conjunts escultòrics més peculiars de la ciutat.
Molta gent la coneix com "la dama de les aigües" però en
realitat és 'L'Esperit de Figuera Major' que Manuel Cusachs va
fer ja fa 27 anys. Està feta de ferros recuperats del mateix mar
i vol representar les llegendes del barri i, en definitiva, l’esperit
de la zona homònima. Als peus de l'escultura hi ha una font
que simbolitza el fons marí i la figura femenina és la dama de
les aigües, amb el seu blau peculiar.
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La zona comercial de la Ronda dels Països Catalans és molt potent

Un pol comercial potent
La zona de la Ronda dels Països Catalans és cada cop
més potent, i enllaça amb la naturalesa més de petit i
mig comerç dels barris
Segurament molts dels que hi van
a comprar no saben amb precisió
a quin barri estan. Però sense cap
mena de dubte la zona comercial,

amb petits comerços i superfícies
mitjanes de la Ronda dels Països
Catalans és una de les zones amb
més reclam econòmic de la ciutat.

Arxiu

Estem parlant de molts metres
quadrats, situats a la part més alta
de Molins i sobretot amb una connexió viària molt fàcil, que els converteix en destí preferit per molts
mataronins. També pel tipus de
comerç que hi ha, en molts casos
singular, que converteix la zona
en destí de molts cotxes; i parlem
dels cotxes perquè per molta gent
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Pendents de la
proposta d'ampliació
de Mataró Parc

Les mitjanes superfícies es combinen amb el petit comerç

és la clau de l'èxit. El triumvirat de
Molins, Vista Alegre i el Camí de la
Serra és competitiu comercialment
en la mesura que disposa de més
espai d'aparcament en superfície
que la majoria d'altres zones amb
potencial comercial de la ciutat.
Tot i això, en segons quin horari,
fins i tot costa de trobar on deixar el vehicle. La connectivitat del

Arxiu

Mataró Bus, al seu torn, també és
rellevant en el flux de compradors.
Les superfícies mitjanes amb
oferta especialitzada són el reclam
al voltant del qual ha anat creixent
aquesta zona, que enllaça amb
els itineraris comercials del petit
comerç i confereix el múscul econòmic del qual disposen aquests
barris, sobrats d'oferta.

L'expansió de la zona comercial pròpia ha anat lligada,
indefectiblement, al poder
que té Mataró Parc com a
pol d'atracció. El gran centre
comercial de la capital del
Maresme té sobre la taula
ara una proposta d'ampliació que ha de negociar amb
l'Ajuntament i la Generalitat i
que augmentaria encara més
el poder de la zona com a
pol comercial.
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Les obres prossegueixen al Triangle de Molins

Daniel Ferrer

L'aparcament del Triangle:
obres a mitges
L’actuació contempla la millora de l’enllumenat i del
terra de sauló amb una barreja de ciment
Prossegueixen a ritme constant
les obres al Triangle de Molins per
arranjar-lo i destinar-lo a ser un
aparcament que, amb les inclemències, no es converteixi en un
enemic dels cotxes. El Servei d’Espais Públics de l’Ajuntament ja ha
enllestit més de la meitat les obres
d’arranjament de la zona, entre les
rieres de Cirera i de Figuera Major
i la ronda de Frederic Mistral.
Els terrenys, de titularitat municipal, ocupen una superfície total
de 13.221 metres quadrats, dels
quals 8.555 m² s’utilitzen com a
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aparcament i la resta són els talussos de delimitació amb els carrers
que l’envolten.

Obres completes
Els treballs són la desbrossada,
anivellament i millora dels terres del solar amb una barreja de
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La demanda veïnal
Arranjar el Triangle, que a vegades quedava impracticable
després d'algunes tempestes
i era una zona massa fosca
era un reclam veïnal per
aquesta zona
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En les properes setmanes s'han d'enllestir

sauló i un 5% de ciment pòrtland.
També es farà una escala d’accés
amb graons de fusta des del pas de
vianants elevat existent a la riera
de Cirera. Al punt baix de l’estacionament, Aigües de Mataró colloca reixes interceptores per a la
recollida de les aigües pluvials, que
es canalitzaran al sistema general
del clavegueram.

Millor enllumenat
Escoltant una de les principals
demanes veïnals, se substiteix i
millora l’enllumenat interior de
l’espai, que ara consta de dos pals
de fusta de 4 m d’alçada amb 4
projectors. S’instal·laran 4 noves
columnes de 12 m d’alçada amb

4 projectors cadascuna. També
s’arranjaran els talussos que delimiten el solar i es col·locaran dues
papereres.
Els primers treballs en aquest àmbit estan adjudicats a l’empresa catalana d’Infraestructures i Serveis
SA per un import de 50.392,49 euros, si bé la fase actual surt fora
d'aquest paquet.
També a petició de veïns de la
zona, l’Ajuntament està asfaltant
els terrenys, de manera que el
tractament de compactació que
es fa ara serviria com a subbase.
L’àmbit està qualificat com a zona
d’equipaments, de manera que les
actuacions que es realitzin també
han de tenir en compte el possible
desenvolupament urbanístic futur.

Daniel Ferrer

I l'equipament?
La zona del Triangle de
Molins és una de les més
importants en metres
quadrats dins el casc urbanístic de la ciutat pendent de desenvolupar. Per
això sempre s'ha parlat de
a què es destinaria quan
es desenvolupés la seva
qualificació d'equipament.
Zona poliesportiva amb
piscina i el nou Josep
Mora o un àmbit amb la
tercera biblioteca de la
ciutat són algunes de les
propostes que s'han fet.
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Martín Rodríguez, responsable d'Aluvidres

Arxiu

"Hi ha molt ambient perquè hi ha escoles,
instituts, comerços i altres espais"
Martín Rodríguez va ser el fundador d'Aluvidres l'any
1991, una empresa especialitzada en la instal·lació de
vidres i el tancament tèrmic amb alumini, i fa molts anys
que viu a aquesta zona de Mataró
Com és viure al barri de Vista
Alegre i els Molins?
En aquest barri vivim molt tranquils, ja fa temps que no hi ha cap
tipus d'enrenou. Abans potser hi

havia més problemes però ara ja
ha canviat. Fa anys que hi visc i
és un dels barris que costa més
trobar pisos perquè és molt tranquil i a tothom que hi viu li agrada
viure aquí.

Hi ha ambient i vida pels seus
carrers?
Hi ha molt ambient pels carrers
perquè hi ha força comerços, escoles i instituts, parcs i places i molt
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més. Molts dels que hi vivim som
vinguts d'Extremadura, Andalusia
o de Castella. Ens agrada la vida
alegre pels carrers i hi ha poques
queixes i problemes.

Teniu tots els equipaments necessaris per al dia a dia?
Des del meu punt de vista tenim
de tot i, a més, últimament han
arreglat espais que estaven una
mica descuidats. Per exemple han
netejat i tallat arbres que estaven
malament i estan millorant l'espai de davant del GEM i el Thos i
Codina, un aparcament que està
quedant molt bé.

Què és el pitjor del barri?
Hi ha arrels que sobresurten per la
vorera d'alguns carrers que s'haurien d'arreglar per evitar que ens
puguem entrebancar. Fa poc vaig
parlar amb l'alcalde per demanar-li que ho arreglessin: només
cal treure l'arrel, posar ciment i
mirar que quedi tot pla. També
hi havia alguns parcs que estaven
molt abandonats però ara hem notat que els cuiden i netegen més
que abans.

I el millor de viure-hi?
Sens dubte el millor és la gent que
hi viu i hi treballa, perquè a totes les
botigues i equipaments són molt
amables i tenen molt bon tracte.
També penso que hi ha molta feina
i això ho hem notat a Aluvidres, on
generalment hem comptat amb
forces clients, inclús vam treballar
durant uns anys amb l'Ajuntament
de Mataró.

Compteu amb clients del barri
a Aluvidres?
Tenim clients del barri perquè fa
molts anys que vivim i treballem

aquí. Amb la crisi vam començar
a treballar amb més empreses de
Barcelona, Arenys, Llavaneres o
altres municipis perquè aquí va
baixar molt la feina.

Fe d'errates
En el passat Barri a Barri
de Rocafonda s'informava erròniament del
nom dels fundadors de
la Pastisseria Avinguda,
que van ser Antonio Vela i
Montserrat Pagès
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Plànol dels comerços
Molins / Vista Alegre/
Camí de la Serra
1 Mercacontimoda

9 Lliberia Ninots

2 Grup M

10 Proandin

Rda. Països Catalans, 25

Rda. Països Catalans,
74 local 4

3 Alfa Il·luminació
Lluis Millet, 26

4 Sana't
Centre de Ioga i
Teràpies Naturals

Carles Padrós, 91

Torrent d'en Pregària, 21

Riera de Cirera, 24

6 Racó de la llar

Rda. Sant Oleguer, 45

7 Worldmads
Lenguage School
Rda. Països Catalans, 46

8 Outlet Motard

Rda. Països Catalans,
30-32
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Torrent de les Piques, 3

19 SolMaresme
Centre de Bronzejat

11 Richmond

Rda. Sant Oleguer, 25

12 Coladaplus

20 Ca la Mama
Bacallà, encurtits i més

Carles Padrós, 79

Nicolau Guanyabéns, 13

Creu Roja, 6

13 Otto Sports

Frederic Mistral, 14-16

Riera de Cirera, 24

5 Clínica Dental 2

18 Aura Perruqueria i
Estètica

14 Tancaments
Aluvidres
Caramelles, 39-41

21 Saló de Bellesa
Canina Palmerin
Riera de Cirera, 16 local 2

22 Ca la Lola

Riera Figuera Major, 53

15 Taller Ramia

Carles Padrós, 81-83

16 Mila Martinez
Serveis Immobiliaris
Joan Fuster, 2-8

17 Cristalbox

Rda. Països Catalans,46
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