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MATARÓ

El Ple d’en Boet
5.588 habitants

Pla d’en Boet

El Pla d’en Boet és un d’aquells 
exemples de barri amb els que un 
pot entendre i explicar l’evolució 
global de la ciutat a partir del cas 
particular. Va néixer com una zona 
residencial bàsicament obrera a 
l’empara de l’antic “Polígono Es-
partero”, l’antecedent de l’actual 
Polígon del Pla d’en Boet i les Hortes 
del Camí Ral. 

Actualment el Pla d’en Boet és un 
barri dinàmic des del punt de vist 
associatiu, comercial i convivencial, 
que ha sabut aprofi tar el seu disseny 
urbanístic quadriculat per guanyar 

espais compartits. Segurament la 
imatge més compartida que tenim 
d’aquest barri són les seves places, 
passatges i carrers. I la molta vida 
que s’hi fa gràcies a ser com és. 

Mantenint la matriu obrera, el 
barri ha anat diversifi cant la tipo-
logia de gent que hi viu amb un 
mestissatge realment exemplar. A 
nivell d’equipaments, a més, està 
ben ubicat i dotat amb escoles, 
instal·lacions esportives o la comis-
saria dels Mossos d’Esquadra. I tot, 
a recer de la vil·la romana de Torre 
Llauder, la seva gran icona.  

L’evolució del barri obrer
barri a barri
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“Cal que la gent es torni a animar a obrir negocis”

Quina relació tens amb el Pla d’en 
Boet? Hi vius? i treballes?
La meva relació és laboral. Vaig in-
augurar la clínica dental que regento 
al gener del 2008 i per tant ja fa sis 
anys que em puc considerar veïna 
del barri.

Com et vas decidir per aquesta i no 
per una altra zona?
Vaig veure que hi havia molt pocs 
odontòlegs en una zona bastant in-
dustrial i on per tant hi havia i hi 
passava molta gent. Si hi treballava 

molta gent també podria haver-hi 
molta gent que necessítés els meus 
serveis, i així és.

Com et diferencies d’un altre tipus 
de clínica dental?
Per a mi el pacient és més que un 
client, els dedico temps a cada un 
d’ells. Els faig molta prevenció, els 
educo, els corregeixo, els indico 
les tècniques correctes, coses que 
en altres llocs no ho fan, i tot això 
sense costos.

Què destacaries en positiu del barri?
Destacaria la gent, molt propera i 
amigable. La relació amb el barri 
és força bona, tinc molts pacients 

BARRI A BARRI
PLA D’EN BOET REDACCIÓ

Entrevista amb Sandra Zea, 
propietària del Centre de 
Serveis Dentals Mataró

que em coneixen i em sento part 
del barri.

Què trobes a faltar al barri?
Degut a la crisi han tancat molts 
locals, de fet ara mateix només que-
dem dos negocis. M’agradaria que 
la zona millorés a nivell econòmic, i 
animar a la gent a que tornin a obrir 
negocis, gairebé tot està tancat i el 
volum de gent que abans hi havia 
ara ja no hi és. Falta recuperar el 
moviment econòmic que hi havia 
abans que hi hagués tant d’atur. Jo 
tinc la gran sort de què la gent parla 
de mi, i que entre el boca-orella i la 
publicitat la gent em coneix i puc 
tirar endavant.  

barri abarri Pla d’en Boet
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Un barri ple de racons
El Pla d’en Boet és un barri amb racons especials, places, gent i negocis que conviuen i tiren endavant.

TINTADO DE LUNAS
HOMOLOGADAS

OFERTA DESDE

79€79€C. Sant Valentí 
38, Mataró
T 931 747 641
M 627 135 129 
www.spacar.es           

MATARÓ
barri a barri

truqueu al 93 796 16 42 o envieu un correu a mataro@totmataro.cat

ANUNCIA’T!

TENS UN NEGOCI?
SURT A L’ESPECIAL
BARRI A BARRI DE:

LA LLÀNTIA
i CIRERA

El 24-10-2014
LA LLÀNTIA I CIRERA
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I-man
c/ Francesc Macià, 9 

Aluminis Notario
c/ Sant Cugat, 107

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

Rodamon
Ronda Francesc Macià, 39

Forn de Pa Sant Valentí
c/ Sant Valentí, 42 - Mataró

Centre de Serveis 
Dentals Mataró

Avd. Lluís Companys, 41- Baix

Iluro Rètols
c/ Ronda President Macià, 88 

Vanesa Garcia - Estilista
c/ Pizarro 42-1 - Mataró

Plàstics Boet
c/ Batista i Roca, 55

Ca l’Agustina
c/ Castanyos, 84

Missatgers Sant Valentí
c/ Sant Valentí, 30 - Mataró

Montper Aluminis
c/ Carrasco i Formiguera, 2 B

Spacar
c/ Sant Valentí, 38 - Mataró

Taller Vatra
c/ Sant Cugat, 157 - Mataró

Taller Miquel Villalba
c/ Castaños, 141

Ferreteria Candau
c/ Pablo Iglesias, 33-35 - Mataró

Taller Pla d’en Boet
c/ Pepeta Moreu, 4 - Mataró

Skema 2
Ronda Francesc Macià, 50

Autobox Mataró
c/ Serra i Moret, 13

Mapa de comerços
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MOC
c/ Batista i Roca, 2-4 Local 2

Marbres Nou Iluro
c/Pablo Iglesias, 20, Soterrani 1r
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“Potser ens falta oci diürn”

Quina és la teva relació amb el barri 
del Pla d’en Boet?
Vaig venir al barri als 6 anys i fa 28 
anys que tinc l’empresa aquí.

A què es dedica la teva empresa?
Estem especialitzats en serveis di-
rectes o immediats en missatgeria, 
com si una persona fes ell mateix la 
seva feina. Per exemple has d’anar 
a portar una carta al banc, nosaltres 
ho fem, que t’has deixat les claus, 
les anem a buscar.

En tot aquest temps el barri ha can-
viat? Com ho has viscut?
Certament el barri ha canviat molt 
en tots aquests anys i ha canviat cap 
a bé òbviament. Al principi tenia 

molt mala anomenada i fi ns i tot et 
diria que tenia mala fama en segons 
quins àmbits viure-hi. Es deia que 
és on viva la gent de menys nivell 
sense que això fos necessàriament 
cert. Després va anar canviant. Jo 
crec que un punt important va ser 
l’aparició del NH, de l’Hotel Ciutat 
de Mataró. Va ser com l’inici d’una 
evolució a millor. La zona també ha 
notat la millora del polígon indus-
trial del Pla d’en Boet, que ha fet 
que la resta del barri millorés i se-
gueix sent un barri obrer però amb 
moltes millores.

A nivell comercial, què li trobes a 
faltar al barri?
Jo crec que tenim gairebé de tot 
al barri, l’únic que no hi ha és oci 
diürn, oci nocturn sí, que està ple 
de discoteques, però falta el diürn, 
perque la gent s’animi més a visitar 
el barri, no només de nit.

BARRI A BARRI
PLA D’EN BOET REDACCIÓ

Entrevista a Xavier Vila, 
responsable de Missatgers 
Sant Valentí

TALLER
AUTOMÓVIL S.L.

Tienda: Francesc Macià, 9, Mataró

655 464 104
937 586 828

www.i-manmataro.com

I-MAN
SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO PARA

EMPRESAS Y PARTICULARES
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Tot 7,8 Missatger Barri 1645.indd   2 15/10/14   16:31



A en Xavier Vila li agrada el Pla 
d’en Boet però creu que sempre 
hi ha aspectes a millorar. Ens 
explica que si tingués l’Alcalde 
de Mataró al davant li agradaria 
“fer-li saber que necessitem fo-
mentar més les ajudes als clubs 
esportius i que aquests puguin 
acollir un ventall d’edats des de 
més petits fins a  grans i que els 
més petits puguin trobar un espai 
en el mateix barri per fer esport i 
no haver d’anar a altres zones de 
la ciutat”. Per Vila, l’oci infantil i 
juvenil i la relació d’aquest amb 
l’esport és primordial i encara es 
podria fomentar més a nivell del 
que és el seu barri.

Més suport als clubs

Camí del Mig (davant ambulatori)

Aniversari4rt
GRÀCIES A TOTS
per la vostra acollida

Xavier Vila
Treballa des de fa 28 anys 
al barri del Pla d’en Boet, on 
regenta aquesta empresa  
especialitzada en  
missatgeria
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No deixis  

les reformes 

de casa teva 

per 

quan sigui 

indispensable.
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