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MATARÓ

Molins- Torner 
Vista Alegre

Molins i 
Vista Alegre

Molins i Vista Alegre són dos barris 
de naturalesa residencial, sobretot 
Vista Alegre, crescuts a mesura que 
la urbanització va anar ascendint 
per la part de ciutat que ja es vol 
acostar a la serralada pre-litoral. 
S’erigeixen amunt i com el propi 
nom d’un dels dos destaca, són mi-
radors d’excel·lència des dels quals 
s’abasta tot el que és Mataró.

Molins és un dels barris populars 
i obrers per excel·lència, dels que 
han sabut trenar una convivència 
més exemplar i plurigeneracional. 

És un bon exemple de barri que viu 
per ell mateix, tot i la bona connexió 
que té –per més que trobin a faltar 
la línia retallada de Mataró Bus– en 
un urbanisme amb elements vetusts 
i, a la vegada, espais compartits.

Vista Alegre en canvi és, potser, la 
zona de més marcat to residencial 
de la ciutat. Un barri que té vida 
pròpia –no li donarem el cognom 
sovint impropi de ‘barri dormitori’ 
però que sembla infl uenciat per la 
bondat de les seves vistes per rutllar 
a bio-ritmes més relaxats.  

Tranquil·litat, vistes i connexió

barri a barri
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Tens alguna cosa a dir sobre el 
teu barri. Una foto antiga, una 
anècdota, una queixa, una fo-
to-denúncia. Alguna cosa que 
t’agrada i vols que sàpiga? El Tot 
Mataró de Barri a Barri vol recollir 
tot allò que voleu que trascendexi 
del vostre barri a barris@totma-
taro.cat

El proper: Rocafonda

Vista AlegreMolins

Tot barri 1,2 intro Molins.indd   3 29/10/14   17:57



Dental 2
Riera de Cirera, 24

Casa Solana
Riera Figuera Major, 53

Moc
Ronda Sant Oleguer, 37

Eat 2 Eat
Ronda Sant Oleguer, 102-104

Sr. Guau
Ronda Sant Oleguer, 47

Aluminis Velalux
c/Salvador Espriu, 5-7

Taller Ramia
c/ Carles Padrós, 81-83- Mataró

La Mandolina
Ronda Sant Oleguer, 41-43

Colada Plus
c/ Creu Roja, 6 - Mataró

Reformas J. Daira
Riera Figuera Major, 6

Motos Daga
Riera Figuera Major, 16 - Mataró

Richmond
c/ Carles Padrós, 79 - Mataró
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MOTOS DAGA
COMPRA-VENDA

MOTOS
NOVES i D’OCASIÓ

T/F 93 741 63 17 | M 622 54 54 92
RIERA FIGUERA MAJOR 16, MATARÓ

barri abarri 

MOLINS 
VISTA ALEGRE

Molins i Vista Alegre
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Casa Solana
OCI, RESTAURANTS I GASTRONÒMIC
PUBLI REPORTATGE

TEXT: JORDI GOMÀ

FOTOS: JORDI GOMÀ

Casa Solana arriba a Mataró de mans 
d’un jove de 30 anys, que ja en por-
ta 15 d’experiència en el món de 
l’hostaleria, i està especialitzat en cui-
na casolana i “tapeo”. S’ha instal·lat 
en un local acollidor, a la tranquil·la 
zona del Camí de la Serra, i després 
d’una experiència anterior al barri de 
Cerdanyola, ara gaudeixen de més es-
pai i de terrassa, i a més amb facilitat 
d’aparcament, WiFi gratuït i tots els 
partits de futbol, tant de Lliga com de 
Champions. La seva carta es basa en 
les tapes casolanes, fetes amb producte 
fresc i de qualitat –el peix arriba sempre 
entre dijous i divendres–, i ofereixen 
una relació qualitat/preu molt interes-
sant. També tenen amanides variades, 
plats combinats, plats especials i en-
trepans, i cada matí ofereixen un plat 

diferent per esmorzar de forquilla a un 
preu de 5,50€ amb beguda i cafè in-
clòs –des de mandonguilles a “callos”, 
passant per la botifarra amb mongetes 
o ronyons al Xerès. Es troba just davant 
de l’escola Maria-Mercè Marçal, i tant 
els pares i mares dels alumnes com els 
mestres ho tenen perfecte per aprofitar 
les seves ofertes d’esmorzar, com la de 
tallat o cafè amb llet i donut o croissant 
per 1,90€, o 2€ amb mini.

El seu assortit de tapes és molt 
ampli, des de les patates braves o les 
aletes de pollastre, a les gambes a la 
planxa o els musclos a la marinera, 
passant per les croquetes artesanes 
–de pernil, bolets o escalivada, molt 
bones–, els sonsos, els seitons, els 
popets o la sèpia a la planxa, entre 

d’altres. La Tapa Casa Solana és un 
combinat molt interessant, ja que per 
8€ tenim braves, pinxo “moruno”, ale-
tes de pollastre, calamars a la romana 
i mini-croquetes artesanes. També fan 
plats especials segons la temporada, 
com el bacallà amb allioli i mel, el 
Salvatge –una barreja de bolets amb 
pèsols i pernil ibèric–, el “Salteaí-
to” –una espècie d’arròs tres delícies 
casolà amb gambetes i oli d’oliva ver-
ge– o el Mediterrani –una base de filet 
amb patates fregides al damunt, ous 
ferrats i una salsa de tomàquet una 
mica picant–, així com assortit de for-
matge manxego, llom i pernil ibèric per 
només 10€. S’ha de tenir en compte 
que tenen preus especials per a grups, 
aniversaris i altres celebracions, des de 
6€ a 12€ per persona 

barri abarri Molins i Vista Alegre
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Casa Solana

Riera de Figuera Major, 53
Tel. 692 450 789

Obert de dimarts a diumenge,
de 8:30h a 00h.

Tortos asturians

Especialitat de la casa: Una de les 
especialitats de la casa són els tortos 
asturians. Els tortos es fan amb una 
massa fina de blat, el secret és com 
es treballa aquesta massa i a Casa 
Solana ho fan de forma casolana, 
tal i com ho van aprendre a Astú-
ries. Llavors aquesta massa fina, 
a la que se li dóna forma com una 
petita truita, es fregeix amb oli de gi-

rasol a temperatura mitja. Quan està 
una mica torrat es treu, escorrent 
bé l’excés d’oli, i llavors al damunt 
s’hi pot posar el que es vulgui, en el 
cas de la foto carn en salsa. Podem 
triar entre pebrot vermell o verd, ous 
ferrats, samfaina, escalivada, “pica-
dillo”, bacon i formatge, xoricets o 
“morcillas” petites, entre d’altres, 
per tan sols 2,50€

Beguda recomanada:

La sangria de sidra, molt suau i 
refrescant.
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Tapa Solana 8€
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“Som un barri 
de gent molt 
normal”

BARRI A BARRI
MOLINS REDACCIÓ

Entrevista a Angelo Martínez, 
coordinador de la Clínica 
Dental 2

Quina és la teva relació amb el barri?
Fa set anys que hi visc i que hi tre-
ballo. Hi tenim la Clínica i visc a 
dos carrers d’aquesta. Vaig arribar 
perquè em vaig casar amb la meva 
dona que és d’aquí.

T’agrada el barri de Molins?
Sí. Sobretot m’agrada el barri per la 
gent que hi viu. La gent del barri és 
molt normal, molt humil, molt sin-
cera. Gent molt normal, tenim una 
relació molt intensa amb els veïns.

Què hi trobes a faltar?
Trobo a faltar millor comunicació. Hi 
ha un problema amb el Mataró bus, 
que va treure línies i concretament 
la 4 que oferia servei al barri. Era 
un servei que els veïns el volien i 
les retallades el va fer desaparèixer.  
La línia 4 fa falta perquè hi ha gent 
gran, és un barri obrer amb molt de 
moviment i falta transport públic.

Si haguessis d’escollir el teu racó 
preferit de Molins quin diries?
Si m’hagués d’escapar a un racó 
concret aniria al Passeig de Carles 
Padrós si és per estar-m’hi o aniria 
al Camp Municipal a veure el futbol 
si vull entretenir-me o divertir-me. 
Tots dos llocs em valen.

T 937 985 592
Riera de Cirera, 24 bxs · Mataró
dental2mataro@gmail.com
www.clinicadental2.com

40€4040€€

tu centro dental

OFERTA LANZAMIENTO NUEVO BLANQUEAMIENTO LED

EMPASTESCORONA CERÁMICA

RELLENO PRÓTESIS

HIGIENE 20€2020€€

38€3838€€

50€5050€€ ESQUELÉTICO

DENTADURA SUPERIOR O INFERIOR

PRECIOS ESPECIALES 3ª EDAD
FINANCIACIÓN A MEDIDA

IMPLANTE DENTAL 580€580580€€

375€375375€€

350€350350€€

190€1190€€

TARIFA DE PRECIOSTARIFA DE PRECIOS

60€6060€€
SIN ENTRADA

6060€€
ORTODONCIA

60€60€/MES
Braquets Metálicos

barri abarri Molins
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