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L'estat de les obres a la plaça que s'alçarà a Can Civit

El barri més petit i tranquil
Peramàs està pendent que s'enllesteixin les obres de la
placeta on hi havia l'edifici de Pintures Civit
Peramàs-Esmandies és un barri
residencial, petit i tranquil que
constitueix un petit nucli ben equipat i comunicat. Un dels llocs més
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buscats per viure-hi. El barri va
reclamar durant anys una plaça
pública on s'alçava abandonat
l'antic edifici de Pintures Civit.

Daniel Ferrer

En les últimes setmanes tothom
–i no només els jubilats– s'han
mirat les obres que s'hi feien i que
tot i que acumulen algun retard
han de permetre que a inicis de
novembre s'hi inauguri el resultat
urbanístic final. El barri guanyarà
una plaça i verd. Un atractiu més
per una zona amb encant.
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La zona té tots els equipaments que necessiteu?
El barri té de tot: comerços, botigues alimentàries, una biblioteca i un centre cívic que organitza
un munt d'activitats. Anualment,
quan fem la festa del barri, hi participem organitzant una desfilada
amb les diverses perruqueries de
la zona.

Què és el millor del barri?

a Aluart

Rosa Sánchez, responsable d'Aart Perruquers

Daniel Ferrer

“Han obert molts comerços
i hi ha molta activitat”
Rosa Sánchez és responsable d'Aart perruquers que està
situat al barri de Peramàs des de fa sis anys
Com és la gent del barri?
He viscut tota la vida en aquest
petit barri de Mataró, de fet vaig
néixer aquí, i l'ambient és molt bo
i familiar. A més, hi tinc la perruqueria, Aart perruquers, que va estar els primers cinc anys a la plaça
Catalunya i ara està situada a la

Ronda O'Donnell. Amb el negoci
he pogut comprovar que a la gent
del barri els agrada cuidar la seva
imatge i són molt presumits. És per
això que vénen habitualment, tant
homes com dones, independentment de la seva edat. No tinc res
dolent a dir d'ells, tot al contrari,
perquè són molt propers i amables.

Que tot el que podem necessitar està molt a prop: establiments
d'alimentació, de serveis, botigues,
etc. Encara que a vegades tanquin
establiments, sempre n'obren de
nous. A més, a la ronda han obert
recentment molts comerços i negocis i hi ha molta activitat i vida.

I el pitjor?
El pitjor és l'aparcament perquè
n'hi ha molt poc i és un gran problema pels que vivim i treballem
aquí i també pels clients que vénen
de fora. Si pogués fer una proposta de millora pel barri, demanaria
augmentar la quantitat d'aparcaments sense haver de pagar zona
blava.
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Peramàs
Com veus el barri?
Peramàs és un barri on la gent és
molt propera, té tots els serveis
i no hi falta de res. Hi ha un comerç petit però de molts anys. Això
demostra que ens cuidem força
entre nosaltres. Els veïns són de
tota la vida.

És un barri molt buscat?
Montse Sànchez és la gerent d'Immonova

Daniel Ferrer

"És un barri molt buscat, la
gent li agrada viure-hi"
Montse Sànchez és la gerent d'Immo-Nova,
empresa immobiliària del barri
Quina és la teva vinculació
amb el barri?
Fa tres que vam obrir com ImmoNova però ja fa més de 15 anys que
hi treballo, antigament a Finques
Coca.

A què es dedica Immo-Nova?
Ala compra-venda d’immobles. La
nostra filosofia és com la del barri:
ser propers i donar confiança: ajudem a tothom que busca comprar
o vendre, perquè estigui a gust.

Sí, perquè té bones comunicacions, és proper al centre, té serveis.
Però no hi ha gaire mobilitat. A la
gent li agrada viure-hi i no se'n va.

Què milloraries?
Sens dubte l'aparcament. N'hi ha
molt poc i costa trobar-ne. Crec
que cal buscar solucions ja que
amb algunes modificacions recents el problema ha anat a més.
Es podria fer un aparcament a l'antic mercat de Peramàs que fa anys
que està tancat. És privat, però s'hi
podria fer un pensament.

IMMO NOVA
IMMO NOVA
Agencia Inmobiliaria

FINANCIACIÓN HIPOTECARIA A TU MEDIDA

www.immo-nova.es
IMMO
NOVA
Camí del Mig, 20 · Mataró
info@immo-nova.es · 935 363 374
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família formada de gent de tota la
vida, els quals ens coneixem des de
fa molts anys. Els clients i els veïns
són tots molt bona gent.

Què és el millor del barri?
A Peramàs tenim tots els equipaments necessaris com, per exemple, una biblioteca de grans dimensions, la Biblioteca Pompeu Fabra.
El servei de transport també està
molt bé: tenim una parada just
davant i ningú se'n queixa.

I el pitjor?
Jesús Mohedo, retratat al seu Forn Francesc

Daniel Ferrer

“La quantitat de coloms
al barri és excessiva”
Jesús Mohedo és el propietari des de fa dos anys del
Forn Francesc, un negoci amb tres dècades d'història
Què ofereix el Forn Francesc?
És un negoci familiar i proper que
fa dos anys que gestiono, me'l va
traslladar el meu pare, el qual el va
obrir fa 28 anys. Oferim pa elaborat amb massa mare, productes de
tota la vida i brioixeria variada. A
més, ara començarem a elaborar

altres productes que ens demanen
els clients com el pa de xapata o la
barra gallega, entre d'altres.

Sens dubte són els coloms perquè
n'hi ha masses a tot arreu. Tinc un
parc davant la forneria i la quantitat de coloms és excessiva i entren
sovint a la botiga. A més, teòricament està prohibit donar-los menjar però la gent ho fa igualment.
Sovint penso que hauria de trucar
a l'Ajuntament perquè faci alguna
cosa al respecte.

Com és la neteja a Peramàs?
Com és el barri de Peramàs?
L'ambient a tot el veïnat és molt bo
i la gent del barri és molt treballadora. Som tots com una gran una

En general l'escombriaire no passa
gaire sovint pel barri. Considero
que l'ideal seria que passés un parell de vegades a la setmana.
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Peramàs

Plànol dels comerços
Peramàs-Esmandies
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AML Automoció
1 CF Tallers
Plaça Catalunya, 18

2 CIDIE

Velàzquez, 66

3 Aart Perruquers

5 Forn de Pa Francesc
Pompeu Fabra, 20

Camí del Mig, 20

Plaça Catalunya, 5

6 Creaciones Marina
Pompeu Fabra, 56

7 Mis Peques - Roba i

complements infantils

Rda. O'Donell, 54

4 IMMO-NOVA

9 Motorcoll

Joan Larrera, 3

8 Òptica Catalunya

Serveis per l’automòbil

Plaça Catalunya, 44
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CENTRE ESPECIALITZAT
EN TERÀPIA VISUAL
Plaça Catalunya, 44 - Mataró

T. 937 571 800
Pl. Catalunya 5 · Mataró

937 571 084

opticacatalunya@opticacatalunya.com
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