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Molt més que una zona residencial
La Via Europa va recosir aquesta zona, que ara és una de 
les més emergents econòmicament de la ciutat

Panoràmica de la Via Europa i Cirera, al fons, des del parc de la Llàntia  Daniel Ferrer 

Via Europa · La Llàntia · CireraVia Europa · La Llàntia · Cirera
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Compra venda vehicles seminous.

Venda vehicles nous, al millor preu.

Amb IVA
i muntatge

(AL MOMENT)

Rda. Mossèn Jacint Verdaguer 59 BJ2, Mataró · T 935 768 888 · www.barcelocars.com

Plaques matrícula
de metacrilat. 30€

Presentant aquest anunci

300€
PER A VEHICLES

EN ESTOC

4t. ANIVERSARI dte.

Quan va arribar l'anomenada 
"nova ciutat", ja hi havia dos 
barris. Seguim avançant en el 
repàs de zones de Mataró i arri-
bem aquesta setmana al districte 
que, en entitat, ha crescut més 
d'ençà del canvi de segle: el que 
conformarien –en cas que algun 
dia es dictaminés aquesta orga-
nització per sobre dels barris– la 
Llàntia, la Via Europa i Cirera. 

A vista d'ocell és fàcil identifi-
car dos cors de barris populars, 
auto-construïts en molts carrers 
durant la segona meitat del segle 
XX, i una trama moderna, que 
agafa el nom de l'avinguda que 
la vertebra, que ha convertit la 
zona, globalment, en un pol re-
sidencial de primer ordre i ha fet 
augmentar el teixit comercial i la 
vida social de la zona.

Potser no té l'anomenada d'al-
tres zones, però tant la Llàntia 
–que guarda grans secrets en for-
ma de bars de tota la vida– com 
Cirera  ens reserven establiments 
de gran utilitat. La bona connec-
tivitat de la zona i també la zona 
emergent de la Via Europa fan 
que, un quart de segle després, 
la zona sembli per fi consolidada. 
I amb una clara manca d'apar-
cament, tot sigui dit.

 Fotografia 

La Raquel és barcelonina i és politòloga. Reconeix que no 
havia pensat a mudar-se de la ciutat comtal, però que, 
empesa pel mercat inflat dels lloguers, va acabar escollint 
amb en Raül, la seva parella, viure en plena Via Europa. Amb 
moto o cotxe són "a tres minuts de l'autopista" amb exacti-
tud cronometrada i es vanta de "la tranquil·litat de la zona, 
els espais públics, l'amplitud de l'avinguda i, anant una mica 
endins –assenyala la Llàntia– les places amb més vida, com 
de poble". És un exemple de neomataronina que, un cop 
instal·lada, redescobreix la seva zona i trenca amb l'estereo-
tip de barri dormitori. Un cas paradigmàtic de per què tota 
la zona cotitza singularment a l'alça al mercat. "S'hi està bé, 
molt bé", remata.

El cas de dos 
barcelonins que 
hi viuen

núm. 1740 del 26 d'octubre a l'1 de novembre de 2018
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Instal·ladors oficials

ILURO

ALUMINIS
La millor garantia al seu Servei

Tel.: 93 757 76 03 / Fax: 93 757 83 57
Via Europa, 189-193
(a 50m Decathlon), Mataró
(Obert també dissabtes al matí
de 10 a 14 h)

Visiti la nostra nova exposició a:
C. Roselló, 321, Barcelona

0% interès

Pagui a 12 mesos
sense interessos

 David García és propietari 
d'Aluminis Iluro, una de les em·
preses que en ple desenvolupa·
ment de la Via Europa va optar 
per instal·lar·s'hi.

Quina és la teva relació amb 
el barri de la Llàntia?

Amb els meus pares ens vam instal·
lar una temporada a casa d’uns 

El veí de la Llàntia, davant de les instal·lacions de la seva empresa

"Avui en dia no es pot entendre la Llàntia 
sense la Via Europa" 
Parlem amb David García, propietari d'Aluminis Iluro

 Daniel Ferrer 

tiets paterns que vivien a la Llàntia, 
al carrer Nou de la Mercè, un dels 
més antics del barri. Cada dia, quan 
acabaven la seva jornada laboral, 
els meus pares construïen, amb les 

barri a barri La Llàntia - Via Europa

Tot barri  entrevista iluro.indd   2 24/10/2018   17:50
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sense la Via Europa" 

Elogi del barri

"És un barri molt tranquil, 
ja que no és gens conflic-
tiu. És molt acollidor i co-
neixes la gran majoria dels 
veïns des de fa moltíssims 
anys"

seves pròpies mans i pocs mitjans, 
casa nostra. Els caps de setmana 
els dedicaven també íntegrament 
a treballar, amb molt pocs mitjans 
mecànics, el que seria casa nostra, 
al carrer de Sant Pol. Era el 1970 
i al barri pràcticament tothom es 
construïa la seva casa, a poc a poc 
i amb molt d’esforç. Des de lla·
vors he viscut com el barri anava 
agafant forma, al llarg dels anys, 
i he vist com es feien carrers que 
aleshores no existien, ja que eren 
muntanyes, com els carrers Calella, 
Teià, Masnou. Llavors els carrers 
estaven sense asfaltar, no hi havia 
el parc infantil i el barri estava aïllat 
de Mataró, ja que només teníem 
connexió mitjançant un torrent en 
el qual difícilment podien passar 
dos cotxes si es creuaven pel camí.

Com vau decidir que s'hi instal·
lés Aluminis Iluro?

L'empresa és del 1990 i havia co·
mençat al carrer Núria. Però fa 20 

anys vam decidir fer el canvi per·
què era un lloc que amb la trans·
formació que se li estava donant 
a la ciutat amb la Via Europa es va 
convertir en unes de les principals 
artèries per entrar i sortir de la 
ciutat. Em va semblar que instal·
lar·me en aquesta nova zona po·
dria donar a conèixer més la meva 
empresa i els meus productes per·
què és a la primera cantonada, i 
realment et veu tothom.

Com has vist canviar el barri?

El barri ha canviat molt. Òbviament 
des que vaig néixer ha canviat ab·
solutament. Abans era perifèric i 
tenia mala fama i ara està total·
ment integrat i la Llàntia és un 
annex més de la Via Europa. Avui 
en dia no es pot entendre la Llàntia 
sense la Via Europa i al revés tam·
poc. Això ha permès que el barri 
es connectés i no evolucionés com 
altres zones de la ciutat, sigui dit 
amb tot el respecte per altres barris.

Què hi trobes a faltar, però?

Més aparcament, que crec que és 
un problema reconegut i consoli·
dat a tota la ciutat i a la zona. I tam·
bé caldria escoltar el veïnat, que 
reclama una zona per a gent gran, 
que no acaben de tenir espais de 
descans propis. Comercialment el 
barri ha millorat molt, sobretot a 
la part sud, que contacta més la 
Llàntia i la Via Europa, al voltant 
del carrer d'Irlanda. Potser en al·
tres zones de la Llàntia al comerç 
tradicional li costa més.
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Ayza - Leal, S.L.
T. 934 199 460

Gonzalo Baixeras
M. 650 317 376

Via Europa, 98 Bis, oficina 5
08304 · Mataró
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Cortines Montse
Països Baixos, 2

Zurich
Via Europa, 98 bis 
oficina 5

CETM
Jaume Comas i Jo, 11

Carniceria Juanjo
Alemanya, 22

1

2

3

4

5

6

7

Toni 2
Alemanya, 14

Limpiezas Lina
Irlanda, 24 local 1

Perruqueria Onze
Alemanya, 29

Rekalum
Tossa, 8

Òptica Denuc
Via Europa, 137

Viorne
Alemanya, 15

Nou Sol 
Reformes Integrals
Rda. Doctor Turró, 16

López Veraguas
Pineda, 1

Aluminis Rel
Santa Catalina, 3

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Viu la Llar 
Serveis Immobiliaris
Dinamarca, 24 local 4

Ca la Tura
Alemanya, 50

Floriach Joieria
Irlanda, 30

Aludema
La Boixa, 5

Gómez Color
Passatge Miró, 44

Ferre-Devesa
Rda. Dr. Ferran, 1

La Lluna Joguines
Rda. Dr. Ferran, 30

Disseny 9Espill
Rda. Dr. Ferran, 16-20

Seis Sentidos
Via Europa, 98

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Plànol dels
comerços
Via Europa - La 
Llàntia - Cirera

núm. 1740 del 26 d'octubre a l'1 de novembre de 2018

Tot barri mapa.indd   3 24/10/2018   16:35



7

 Ja fa cinc anys que a la Llàntia, 
pels volts de la castanyada, hi ha 
festa grossa. I és que el barri ha 
agafat com a pròpia aquesta cita 
per fer la Festa de la Tardor, amb 
dos dies de programació que els 
Geganters de la Llàntia volen com-
partir amb la resta de la ciutat.

El dimarts 31 d’octubre hi hau-
rà, a les 18.30 h, una cercavila de 
disfresses que anirà del Parc Rojo 

(entre el carrer Irlanda  i el car-
rer de la Boixa) fi ns al Parc de la 
Llàntia, on hi haurà ball i concurs 
de disfresses amb xocolatada a 
preus populars i repartiment de 
caramels per a tothom.

La torna de la programació serà 
el dissabte 4, quan entre les 17 h i 
les 22 h qui vulgui podrà posar a 
prova la seva valentia al Túnel del 
Terror, que tindrà l'entrada per 

La Llàntia celebra Halloween

Tardor és sinònim de festa
Ja és el cinquè any que els Geganters de la Llàntia 
conviden la ciutat a aquesta festa

 Arxiu 

l’Associació de Veïns de La Llàntia 
(C/ Galícia, 56). Com cada any, hi 
haurà dues versions: per als més 
petits i per als més atrevits

Des de les 17.30 h fi ns a les 
21.30 h, davant mateix de l’As-
sociació de Veïns, hi haurà tallers 
organitzats per Enlleura’t de jocs 
gegants per a totes les edats i es 
podrà pujar al toro mecànic, que 
sempre garanteix gatzara.

barri a barri La Llàntia

Tot barri 22 a 29.indd   2 24/10/2018   15:22
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 Un dels problemes crònics de la 
zona és la falta d'aparcament, tant 
per a veïns com per a visitants. Un 
punt crític és l'Hospital de Mataró, 
que des del juliol compta amb un 

reforç de places gràcies a l'aparca-
ment habilitat a les antigues pistes 
de conduir. Són més de 300 places 
que reforcen el barri i l'equipa-
ment sanitari. 

L'aparcament a les antigues pistes de conduir

Un reforç molt benvingut
L'aparcament habilitat a les antigues pistes de conduir 
permet esmenar mínimament la falta de llocs

 Arxiu 

El projecte té com a antecedents 
l'aprovació al ple municipal l'abril 
del 2017 d'una proposta de resolu-
ció presentada pel grup municipal 
del PP, que reclamava habilitar 
aquest solar com a aparcament 
gratuït per als usuaris dels equipa-
ments de la zona, tant de l'Hospital 
de Mataró com de les instal·lacions 
esportives més properes.

barri a barri La Llàntia

Tot barri 22 a 29.indd   4 24/10/2018   15:26
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 El nou Casal Municipal de la 
Gent Gran de La Llàntia, situat a 
la plaça de la Flor núm. 11, davant 
del carrer de la Boixa, compta una 
superfície útil de 241 m² i disposa 
d’un espai per a la tècnica infor-
madora, una sala gran polivalent, 
un despatx, una sala de formació 
i tallers, una sala d’informàtica, 
una cuina, un magatzem i serveis 

Casal de Gent Gran nou de trinca
Al setembre es van inaugurar les noves instal·lacions després 
d'unes obres que han tingut un cost de 165.448 euros �

El nou casal de gent gran al barri de la Llàntia  Daniel Ferrer 

barri a barri La Llàntia

Tot barri 22 a 29.indd   6 24/10/2018   15:31
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10 casals a Mataró

Mataró compta amb una 
xarxa de 10 casals muni-
cipals de la gent gran a 
diferents punts i barris de 
la ciutat

sanitaris. Les obres van començar 
el febrer del 2018 i han tingut un 
cost de 165.448 euros que ha es-
tat finançat per la Diputació de 
Barcelona. 

Fins ara, les 186 persones usuà-
ries d’aquest equipament feien les 
seves activitats en un local situat 
al número 69 del carrer Nou de la 
Mercè, que tenia unes dimensions 
insuficients per atendre aquest 
volum de persones i la diversitat 
d’activitats que s’ofereixen. Aquest 
espai es continuarà utilitzant com 
a biblioteca-sala de lectura i una 
sala polivalent per a activitats 
formatives que requereixin més 
concentració.

Què s'hi fa?

En el Casal Municipal de la Gent 
Gran de La Llàntia es fan un seguit 
d’activitats pensades per afavo-
rir la integració de les persones 
grans, la seva participació activa i la 
promoció del voluntariat. Algunes 
d’aquestes activitats formen part 

del projecte municipal i d’altres 
són promogudes per l’Associació 
de Gent Gran de La Llàntia. 

Els casals municipals de la gent 
gran són serveis diürns de pro-
moció del benestar de la vellesa 
mitjançant el foment de la con-
vivència i les relacions personals. 
Ofereixen una programació de ta-
llers formatius, sortides culturals 
i activitats lúdiques. En els casals 
de Cerdanyola, Rocafonda, el Parc 
i Cirera, de dilluns a divendres, 
també s’ofereix servei de menjador 
amb un menú equilibrat nutrici-
onalment a un preu assequible.

núm. 1840 del 26 d'octubre a l'1 de novembre de 2018
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 Al cor de Cirera hi ha una antiga 
zona industrial que crema etapes 
esperant el seu desenvolupament 
urbanístic. És el sector on hi havia 
hagut la fàbrica d'Abanderado, 

que, en la seva part més baixa, a 
l'enclavament entre la carretera 
de Cirera i la ronda Mistral, acollia 
altres naus, com la de Panaderías 
Reunidas, que van ser enderroca-
des. En un d'aquells descampats 
hi trobem avui dia un exemple 
d'equipament autogestionat de 
la mà del DiY Caribu. 

Es tracta d'una associació de 
skaters que l'ha habilitat per a la 
pràctica d'aquest esport urbà, que 
té cada vegada més practicants 
i seguidors. Tot i que de manera 
precària, la zona està totalment ha-
bilitada amb algunes de les instal-
lacions més buscades per aquests 

Un 'skatepark' autofet
Les instal·lacions autogestionades del DiY Caribu 
atreuen desenes de skaters al barri

Les pistes de skate es troben en un solar entre la carretera de Cirera i la ronda Mistral  Daniel Ferrer 

afi cionats, que tenen instal·lacions 
similars com l'skatepark del Pla 
d'en Boet.

El grup s'skaters que va fer pos-
sibnle aquest DiY –el nom en l'ar-
got que rep un parc de patinat-
ge– no està inclosa en l'associació 
d'skaters de Mataró, tot i que hi co-
incideix en molt. Aquesta promou 
la pràctica i la cultura skate, ha 
habilitat i autofi nançat les instal-
lacions que hi ha i que permeten 
practicar les piruetes en una zona 
delimitada. Així, també hi ha un 
espai amb aquests usos determi-
nats. Un "win-win", que es diu ara.

barri a barri Cirera

Tot barri 22 a 29.indd   8 24/10/2018   16:28
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No és casual que un 

moviment d'autoafirmació 

envers una zona es doni a 

Cirera. El barri té un llarg 

historial d'espais reivindi-

cats per veïns i col·lectius i 

el seu teixit veïnal s'ha de-

mostrat històricament com 

un dels més combatius de 

la ciutat. Un bon exemple 

és la reivindicació perquè 

l'antiga escola bressol 

retorni al barri amb nous 

usos, una de les principals 

propostes de l'AV Cirera 

des de fa anys.

Un barri combatiu 
que exigeix espais 
comunitaris

S'hi ha construït tot el necessari per poder fer les piruetes  Caribu DIY 

Un dels practicants a les instal·lacions  Caribu DIY 
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