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Barri
a barri
Peramàs - Esmandies

La ronda O'Donnell, el gran vial de Peramàs-Esmandies

Daniel Ferrer

Illa residencial i tranquil·la
Peramàs-Esmandies és un dels barris on costa més
trobar pisos: la ubicació i l'ambient són molt valorats
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"Molt tranquil" és la resposta quasi unànime quan es pregunta als
veïns de Peramàs-Esmandies pel
seu barri. També és la formulació
adjectiva més trobada en els pocs
pisos que s'hi venen o s'hi lloguen.
Sovint el mercat immobiliari és

Assumpta
(veïna)
"En aquest barri s'hi viu
molt bé. Té bons accessos
a punts d'interès, sortida ràpida a l'autopista i ets tan a
prop del centre com de fora
la ciutat"

un bon barem per analitzar la cotització d'una zona de la ciutat, i
trobar pis o casa a Peramàs és realment complicat. L'Assumpta,
que hi viu, explica: "D'aquí la gent
no vol marxar. Molts pisos són de
fills de gent que ja hi vivia i això
li dona el caràcter familiar que té
aquest barri".

Mitjana d'edat elevada
Aquesta permanència al barri és manifesta i se sustenta, també, en les estadístiques.
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Unes obres
que han alterat
l'ordre

Les obres

Situat pràcticament a la falda de Cerdanyola, PeramàsEsmandies és un dels barris més afectats per les obres de
canalització d'aigües que es deriven del nou dipòsit de la ronda Bellavista i la seva connectivitat amb la xarxa general de
la ciutat. Ara aquestes obres, de gran afectació viària, tallen
l'avinguda Puig i Cadafalch però fins fa pocs dies van tallar la
circulació de la ronda O'Donnell, el gran vial que és columna
vertebral del barri. Les afectacions de les obres han estat el
gran tema de conversa dels veïns les darreres setmanes.

Peramàs-Esmandies és un barri
eminentment residencial –amb un
teixit comercial força perenne, per
cert– que passa per ser el que té
una mitjana d'edat més alta dels
seus habitants. Les últimes dades
de l'estudi de població li donen una
mitjana d'edat de 46,14 anys, més
de 5 per sobre la mitjana.

Mirant el mapa de Mataró,
Peramàs és un enclavament entre
tres grans barris: Cerdanyola, l'Eixample i –tot i que més petit– el Pla
d'en Boet. Té una trama urbanística consolidada i una disposició
d'espais públics més equilibrada
que altres barris. Un pot petit amb
bona confitura.
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L'activista i mestre mataroní Pep Sivilla, veí de Peramàs, mort al juliol

Arxiu Tot Mataró

La plaça Pep Sivilla
Diferents entitats, amb l'AV del barri al capdavant,
demanen que la zona de Can Civit porti el nom de
l'activista
L'espai que ocupava l'edifici de
Can Civit, a la ronda O'Donnell,
va ser reclamat per al barri durant anys i, finalment, arranjat
l'any passat. Aquest mateix 2018

es va fer la inauguració d'una plaça que ara podria rebre el nom del
mestre mataroní Pep Sivilla, mort
aquest any. Això serà així si des
de l'Ajuntament i la Comissió del

La plaça ja tenia
nom
Els mateixos promotors de la
iniciativa reconeixen en la seva
exposició que anteriorment
havien demanat un altre nom
però volen que es consideri el
de Pep Sivilla
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La plaça que demanen que porti el seu nom, on hi havia pintures Civit

Nomenclàtor s'opta per escoltar
la demanda que, en aquest sentit,
els han adreçat diferents entitats.
Un grup es va organitzar arran de
la defunció de Sivilla per retre-li
homenatge i una de les idees que
va sorgir va ser la de dedicar el
nom de la plaça al mestre i activista social. Fins i tot s'han recollit
signatures a favor de la proposta.

Pep Sivilla
Sivilla va morir al juliol als 65 anys.
Llicenciat en periodisme, durant
molts anys, va exercir la docència
a l’escola Germanes Bartomeu i
va ser director del CEIP Joan
Coromines. L’any 1992 va presidir la Federació d’Associacions
de Veïns de Mataró. L’any 1995 va

Fotografia

passar de l’associació de veïns del
Centre a la de Peramàs-Esmandies.
Al cap de dos anys ja estava dins de
la junta de l’entitat. Poc després va
ocupar el càrrec de vicepresident i,
finalment, l’any 2000 va agafar les
regnes de l’associació veïnal com
a president, càrrec que va ocupar
durant vuit anys, dues legislatures
consecutives.

Serveis per l’automòbil
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T. 937 571 800
Pl. Catalunya 5 · Mataró
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Carles Noé, el responsable de la Granja Montse

Arxiu

"De ben petit em van inculcar que havia
d'estimar el barri"
Carles Noé és el responsable de la Granja Montse, amb
més de 30 anys d'història a Peramàs-Esmandies
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Ets responsable d'un dels
establiments més coneguts
del barri. Com definiries
Peramàs-Esmandies?
És un barri molt treballador i amb
molt de potencial. Molta diversitat
cultural i intel·lectual. PeramàsEsmandies té ganes de fer coses,
té empenta i energia per fer-ho.
Li falta un toc: que acabi la crisi,
hi hagi estabilitat i puguem fer
tot això.

La Granja Montse ha canviat
d'aspecte en els darrers anys.
Com es fa per mantenir-se al
dia sense perdre els orígens,
amb quin plantejament van
encarar aquests canvis?
Des de ben petit, quan em parlaven de la cafeteria, els pares em
van inculcar estimar el barri. M'ha
quedat molt gravat. El barri ens ha
fet créixer i tots hem viscut gràcies a Peramàs. Els canvis van ser
pensant en això. Estimar el barri

és necessari i la gent ho hauria de
fer més. Hauríem de fer un esforç
per estimar-lo més. Hi ha botigues
que no van bé perquè hi ha gent
que compra a fora quan ho podria fer aquí. Crec que els veïns
i els comerciants hauríem de fer
més vida en comú i cuidar el teixit
comercial.

Com ha canviat el barri en els
últims temps?
Està complicada, la cosa. No és
culpa de la gent del barri, però
inconscientment abans es "baixava a Mataró" i a la gent li costa
fer vida aquí. Si volem sortir de
casa nostra anem al centre, però
estaria bé que li poguéssim donar
més vida a Peramàs. Que fos el
nostre centre.

Què hauria de millorar?
No ho sé. L'Ajuntament està treballant bé en moltes coses. De mica
en mica s'aniran solucionant.

Hi ha algun secret o producte
estrella que faci de la Montse
un establiment tan popular?
El que tenim molt bo és el tracte. És la nostra millor estratègia.
Som familiars amb tothom, som
propers i li sumem un bon producte, de proximitat, amb dinars,
amb carns a la brasa, amb menjar
casolà, amb l'esmorzar pel tipus
d'entrepans i rebosteria, creps i gofres, torrons a l'hivern i tortells de
Reis... és una barreja de tot el que
pots trobar al comerç de sota casa.

Com influencia la presència
del polígon industrial tan a
prop del barri?
Ens aporta molta feina. Hi ha moviment no tant pel polígon sinó pel
CAP i la Policia i això fa que el barri
estigui viu. Sense aquests tres puntals el barri no seria el mateix. Això
ens dona moviment i constància.
Tant de bo n'hi haguessin altres
punts i el polígon fos més potent.
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Núria García és una de les professionals del centre CIDIE

D. Ferrer i cedida

"Estem creant el vincle, ens agrada
molt fer barri"
Parlem amb Núria García, del centre CIDIE de la
Fundació Ramon Rosal

Per a la gent que encara no
sàpiga què és CIDIE: què és i
quins serveis oferiu a la vostra
seu al barri?
CIDIE, de la Fundació Ramon
Rosal, és el primer centre de psicologia especialitzat en teràpia

13

Tot barri 24,25 cidie.indd 2

basada en intel·ligència emocional.
El nostre centre treballa sobre diferents eixos transversals que són:
la psicologia, la psicopedagogia i la
psicoteràpia per a adults, infants i
adolescents; la investigació, en la
qual tenim diferents estudis científics i publicacions en intel·ligència

L'elogi de
Peramàs
"El que fa especial el barri
és el tracte amable i agradable
de totes les persones que
hi viuen i hi treballen"

14

30/10/2018 19:18

núm. 1841 del 2 al 8 de novembre de 2018

emocional en l'àmbit de la salut
així com l'organització de jornades
científicoprofessionals; i la formació, dins la qual oferim cursos i tallers d'actualització professional,
així com màsters i postgraus en
intel·ligència emocional.
A més a més, com a fundació
oferim altres serveis subvencionats, com ara grups de teràpia
per a persones amb fibromiàlgia,
tallers d'afectivitat i sexualitat, o
psicoteràpia per a persones amb
discapacitat intel·lectual.
També oferim serveis complementaris a la psicologia, com el
ioga o grups de relaxació dinàmica per a persones amb dolor crònic. Així com el taller d'educació
emocional a través del joc per als
més petits.

Quin tipus de persona pot estar interessat o necessitar el
centre?
Gràcies al nostre equip multidisciplinari, el nostre centre ofereix
servei a qualsevol persona (adult,
infant o adolescent) amb algun
problema emocional o psicològic
que necessiti ajuda professional i
humana per superar les dificultats

i millorar la seva qualitat de vida.
Oferim nombrosos serveis professionals i tota l'ajuda humana per
recuperar el benestar emocional i
millorar la qualitat de vida.

Quina vinculació teniu amb el
barri de Peramàs?
Encara estem creant vincle amb
el barri. Crec que la vinculació és
bàsicament del boca-orella. De
mica en mica hem anat creant el
nostre espai dins del barri, aspecte
que ha estat molt ben acceptat pel
veïnat, gràcies a la tasca que portem a terme orientada a la construcció d'una societat més sana i
humanitzada.
A nosaltres ens agrada molt fer
barri i intentem participar en diferents institucions, centres i comerços de la zona. Col·laborem tant
amb escoles, el CAP de la ronda
Prim i centres privats com amb
l'Optometria Mataró o altres serveis, com la gestoria Agesma, la
copisteria Copimar o Can Kiko,
que ens ajuda amb els càterings de
les nostres jornades professionals
i altres esdeveniments.

Què creus que és el millor del

barri, en termes de convivència i comerç?
El barri de Peramàs és un barri
petit, tranquil i molt residencial.
Compta amb una gran varietat
de comerços i serveis que fan del
barri un espai dinàmic i molt acollidor. Això permet tenir a l'abast
tot el que necessites sense haver
de desplaçar-te. Però el que fa especial el barri és el tracte amable
i agradable de totes les persones
que hi viuen i hi treballen.

Recomanaries a la gent que hi
vingués a viure o a treballar?
Per a nosaltres ha estat molt positiu venir a treballar aquí, ja que
és un barri amb molta vida, amb
molta varietat i, sobretot, molt
acollidor. De seguida ens l'hem
fet nostre. A més a més, està molt
ben comunicat. El transport públic que hi ha a la zona permet
desplaçar-se amb facilitat tant per
Mataró com per anar a Barcelona
o altres pobles veïns. Per tant,
també el recomanaria per viurehi: crec que és un barri on pots
fer molta vida i, a més a més, és
molt segur.
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Plànol dels
comerços
barri a barri
PeramàsEsmandies

1 Immonova

6 La Senieta

Aula de música
2 Masafrets

7 Garber Assegurances

Camí del Mig, 20

Arnau Palau, 3

3 Aart Perruquers
Rda. O'Donnell, 54

Joan Larrea, 3

Rda. O'Donnell, 14-16

8 La Montse

Rda. O'Donnell, 3

11 Vanuza

Plaça Catalunya,
27 baix 2

12 AML Automoció
Plaça Catalunya, 18

13 Reformas Cubero
Matheu, 51

4 Centre Speritsà

La Casa de los
9 Cigarrillos Electrónicos

14 Creacions Marina

5 Motor Coll

10 La Retou de la Kris

15 CIDIE

Puig i Cadafalch, 21

Plaça Catalunya, 5

Rda. O'Donnell, 10

Rda. O'Donnell, 100

Pompeu Fabra, 56

Velázquez, 66

16 Forn de pa Francesc
Pompeu Fabra, 20

17 Seguros Molina

Joaquim Capell, 29

17

Agesma S.L.
18 Asesoría

18

Velázquez, 70-72

Portes i Cuines
19 Maresme

Rda. Antoni Comas, 16

CENTRE ESPECIALITZAT
EN TERÀPIA VISUAL
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Òptica Catalunya
Plaça Catalunya, 44

Plaça Catalunya, 44 - Mataró

937 571 084

opticacatalunya@opticacatalunya.com
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