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 Anna Aluart 

El barri té àmplies zones d'esbarjo en places i parcs Daniel Ferrer 

La República independent de Cerdanyola
El barri, en plena mutació social, manté una identitat i 
uns referents propis, idiosincràtics de la resta de Mataró

Cerdanyola

Barri
a barri
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Que Cerdanyola menja a banda, a 
Mataró, és una cosa més o menys 
assumida al barri i a tota la ciutat. 
No només és una part de Mataró 
que, per si sola, representaria el 
segon municipi maresmenc, sinó 
que també que per història, con-

nectivitat i funcionament podríem 
dir que té una autonomia de facto. 
Això que ja passava a l'època en 
què s'havia conegut la zona com 
"el Poble Sec" ha reviscolat com 
a moviment i sentiment amb les 
noves tecnologies. Així, a través 
de les xarxes socials són comuns 
els mitjans, pàgines o fòrums es-
trictament de Cerdanyola, on són 
habituals les proclames o crítiques 
a la resta de Mataró. També una 
nova ràdio pròpia, el darrer any, 
ha augmentat aquesta sensació. 
Cerdanyola funciona molts cops 
a banda. Ja se sap. 

Un sentiment

Amb les noves 
tecnologies, el sentiment 
de diferenciació entre el 
barri i la resta de Mataró 
ha anat a més

 Fotografia 

 Anna Aluart 

Un bon exemple d'aquesta diferenciació és l'emissora 'Ràdio la 
veu de Cerdanyola' va néixer que va néixer a inici de mes per la 
iniciativa d’una vintena de veïns. Situada en un espai dins la seu 
de l’Associació de Veïns de Cerdanyola, l’emissora emet en línia 
programes d’esports, cultura, literatura, cinema, i informació del 
barri i de la ciutat, entre d’altres. Un dels fundadors de la ‘Ràdio 
la Veu de Cerdanyola’, Raul Yeste, considera que és important 
que tothom tingui el seu espai de difusió: "Som el segon barri 
més gran de la ciutat i sentim que estem una mica oblidats”.

Una ràdio 
on-line pròpia 
del barri

L'emissora emet on-line
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L'equipament serà referent pels joves del barri

 L’antic Casal de la Gent Gran 
de Cerdanyola està sent refor-
mat per esdevenir el nou espai 

jove del barri, el qual s'ha quedat 
petit per la quantitat de joves als 
quals dóna servei. L’Ajuntament 

 Daniel Ferrer 

D'espai per a Gent Gran a 
Espai per a Joves
L'antic Casal de la Gent Gran de Cerdanyola està sent 
reformat per acollir el jovent del barri, una quarts part
dels joves de la ciutat

ha decidit traslladar l’equipament 
juvenil perquè a Cerdanyola hi 
viu un de cada quatre joves d’en-
tre 12 i 29 anys de la ciutat, és a 
dir el 26% dels joves de la ciutat. 
Ara comptaran amb una gran sala 
polivalent, una sala d’atenció in-
dividualitzada, una sala d’estudi 
amb vint ordinadors i connexió 
wi-fi  i una zona de treball per als 

barri a barri Cerdanyola
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Les obres van amb retard i encara no s'han enllestit Daniel Ferrer 

Les obres de millora im-
plicaran una despesa de 
74.000 euros que assumiran 
la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Mataró i que 
permetrà l’adequació dels 
diversos espais projectats, 
inversió que beneficiarà a 
tot el barri i als seus usua-
ris. Aquestes millores van a 
càrrec de l’empresa Assista 
Casa 2005 SL.

Inverteixen 74.000 
euros en aquesta 
obra

coordinadors. Estava previst que 
aquest setembre l'espai pogués 
funcionar a ple rendiment però, 
de moment, les obres continuen 
en procés.

L'Espai Jove de Cerdanyola

Fins ara, i des de 1999, comptaven 
amb un espai de menys de 300 

metres quadrats, format per una 
sala polivalent i una petita sala 
d'estudi. L’Ajuntament va apos-
tar per reubicar l’Espai de Joves al 
Casal de la Gent Gran, que el 2015 
es va traslladar a l’Espai Gatassa, 
per respondre a una necessitat del 
barri. Ara es duplicarà l'espai des-
tinat a aquest centre, que superarà 
els 500 metres quadrats.

El de Cerdanyola és un dels qua-
tre Espais per a Joves que funcio-
nen actualment a la ciutat i compta 
amb més d'una vuitantena d'ins-
crits. Es tracta d'un centre gratuït 
que vol ser un espai per la relació 
social dels joves, suport a l'estudi 
i dinamització socioeducativa. Per 
aquest motiu, s'hi realitzen xerrades 
i activitats esportives entre d'altres. 
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 Hi ha moviment de terres i grues 
a la zona del Sorrall, propera a la 
dels Garrofers. S'hi fan obres per 
convertir en via urbana la carretera 
però, de moment, l'imponent equi-
pament esportiu segueix essent 
l'únic reclam d'aquesta pastilla 
urbanística de grans proporcions, 
a la banda mataronina de la Riera 
d'Argentona. Si deixem de banda 
la torre de Can Palauet, on fa feina 
l'entitat Divina Pastora, ens trobem 
davant una important extensió de 
terreny a tocar d'un dels barris més 
densament poblats de la ciutat. 
Una pastilla que té un full de ruta 
clar que, tanmateix, no acaba per 

desenvolupar-se mai.
El projecte aprovat contempla 

un aprofi tament privat de la zona 
al voltant del Centre d’Esports ho-
mònim de més de 40.000 metres 
quadrats de superfícies mitjanes 
especialitzades, edifi cis de planta 
baixa i un màxim de dos pisos per 
a ofi cines i altres usos terciaris com 
poden ser hotels o establiments 
de restauració. Vol ser un nou pol 
d’atracció a Mataró i, alhora, per-
metre protegir la zona verda dels 
Garrofers, que es connectarà amb 
la torre de Can Palauet amb un 
cordó verd. La concreció, però, 
segueix sense arribar.

Xoc amb Mataró Parc?

El disseny comercial de 
la zona del Sorrall, basa-
da en mitjanes superfícies 
especialitzades coincideix 
amb el que l'operador 
del Mataró Parc projec-
ta per a la futura amplia-
ció del Centre Comercial. 
L'Ajuntament haurà de 
valorar política i estratègi-
cament quina de les dues 
zones vol dinamitzar amb 
aquest tipus de comerç.

La zona del Sorrall, vista des de darrera la piscina Daniel Ferrer 

Esperant les grues
Quatre anys després de l'aprovació del pla urbanístic 
encara no hi ha al Sorrall superfícies mitjanes comercials

Rosselló, 4
08303, Mataró

tel. 937 995 187

Expenedoria nº 22

barri a barri Cerdanyola
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 PUMSA va iniciar a principis del 
mes d'agost les obres d'urbanitza-
ció del sector d'El Sorrall. Aquesta 
és la primera actuació de diferents 
fases, la qual comença urbanitzant 

el tram de la carretera d'Argentona 
que passa pel Sorrall. Així doncs, 
la c1415c passarà a ser una via 
urbana. 

A més, el projecte preveu la 

Les obres es fan per desenvolupar la zona adjacent a l'equipament esportiu Daniel Ferrer 

El desllorigador del Sorrall
Les obres actuals han de convertir la carretera en via 
urbana i connectar la zona viàriament

creació d'una nova rotonda per 
connectar la carretera d'Argen-
tona amb el nou giratori que la 
Generalitat va construir a la Via 
Sèrgia. El pressupost per aquesta 
primera fase és de quasi 600.000 
euros i contempla la construcció 
d'una de les dues calçades del vial 
d'enllaç entre la nova rotonda i el 
nou giratori de la Via Sèrgia.
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Les obres al mur del Camp de Futbol de Cerdanyola

 Durant el dia 12 d'octubre de 
2016, les fortes pluges que van 
caure a Mataró van provocar l'es-
fondrament parcial del mur de 
la Zona Esportiva Municipal de 
Cerdanyola, que inclou el Camp 
Municipal de Futbol Camí del Mig. 
En total van caure 30 metres lineals 

de mur i van quedar inestables 
prop de 40 metres més, que es va 
concloure que caldria enderrocar. 
A fi nals d'agost d'aquest any van 
tenir inici les obres per tancar de 
nou el perímetre del camp a càrrec 
de l'empresa Vialitat i Serveis SL.

Després de l'esfondrament del 

 Daniel Ferrer

Reconstrueixen els espais 
de la Zona Esportiva
Els aiguats de l'octubre de 2016 van provocar 
l'esfondrament de part del mur del camp de futbol, on 
ara s'hi realitzen obres per un nou tancament perimetral

mur, l'Ajuntament va iniciar els 
tràmits per redactar el projecte 
de tancament del perímetre i de-
manar a la Diputació de Barcelona 
els ajuts econòmics necessaris, 
la qual va aportar prop de 85 mil 
euros pels danys provocats pels 
aiguats. Les obres van ser adjudi-
cades a principis d'agost per un 
import de més de 350 mil euros i 
es preveu que durin uns sis mesos.

Més de 250 metres

El projecte preveu substituir 255 
metres lineals de mur i serà a base 

barri a barri Cerdanyola
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Els aiguats van enderrocar part del mur  Daniel Ferrer 

Més enllà de la zona esporti-
va del Camí del Mig i també 
de la del Sorrall, d'explotació 
privada, una de les reivindi-
cacions històriques del bar-
ri és la falta d'equipaments 
esportius. Si bé és cert que 
la majoria d'equipaments 
d'aquest tipus es concentren 
a la zona de Cirera en un mo-
del de concentració buscat, 
també ho és que la molta 
població cerdanyolenca no 
té un equipament d'aquestes 
característiques i no s'hi ha 
pogut desenvolupar un asso-
ciacionisme esportiu potent.

La reivindicació de 
més equipaments 
esportius

de plans inclinats de llambordes 
granítiques col·locades sobre so-
lera de formigó, a més d'una tanca 
metàl·lica perimetral. El 50% de 
les llambordes que s’utilitzin es 
recuperaran d’excedents de la reur-
banització de carrers de la ciutat i 
l’altre 50% seran noves. Els arbres 
de l’interior del recinte afectats per 
les obres es plantaran de nou a 5 
metres dels nous talussos. 

Els potents aiguats

Segons les dades de Meteomar, el 
servei meteorològic del Consell 

Comarcal del Maresme, es va re-
gistrar a la ciutat una intensitat 
de pluja de 140 litres per metre 
quadrat durant tot el dia. A més, 
puntualment es va arribar a una 
intensitat màxima de més de 200 
litres per metre quadrat. Per aquest 
motiu, la Generalitat va activar en 
alerta el Pla Inuncat i l'Ajuntament 
va prendre les mesures de preven-
ció pertinents. Aquell mateix dia, a 
més, els bombers van realitzar una 
cinquantena de sortides a Mataró 
per atendre inundacions i la Policia 
Local va rebre 18 requeriments 
relacionats amb aquestes.
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El Bar Burriach que regenta en Toni és un dels més populars del barri

 Des de quan vius al barri de 
Cerdanyola?

Fa 35 anys que visc a Cerdanyola i 
m'he criat aquí, em considero del 
barri de tota la vida. Els meus pa-
res van obrir el negoci familiar, el 
Bar Burriach, quan jo només tenia 

vuit anys i, més tard, quan ells es 
van jubilar, jo vaig posar-me al 
capdavant del negoci.

Com és la vida al barri?

És un barri molt bo per viure-
hi perquè està format de gent 

 Daniel Ferrer 

Cerdanyola és un barri de gent normal i 
treballadora on no hi falta de res"

Toni Calvo és el propietari del Bar Burriach i viu el dia a 
dia del barri de Cerdanyola des de fa 35 anys

treballadora que conviu de manera 
pacífi ca. Tot i que, com a tot arreu, 
pugui haver-hi algunes persones 
confl ictives, ens portem tots molt 
bé. Penso que som gent normal i 
treballadora on no hi falta de res, 
un barri que es va formar amb 
una alta quantitat d'immigració 

barri a barri Cerdanyola
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visc al centre noto la diferència de 
com està cuidat un barri i l'altre.   
Penso, però, que en part també és 
culpa de la gent que no cuida els 
espais públics.

El barri té tots els equipaments 
necessaris?

En aquest sentit sí que tenim tot 
el que necessitem perquè el trans-
port públic està molt a la vora, hi 
ha botigues de tot tipus, escoles, 
el centre de salut, perruqueries i 
molts d'altres. El barri és molt gran, 
té bons parcs i places públiques i 
escoles molt a la vora. 

Quin tipus de clientela reps a 
la perruqueria?

Tinc moltes clientes del barri, gent 
molt maca i treballadora que li 
agrada cuidar-se i arreglar-se i no 
escatimen en la perruqueria. La 
majoria és gent treballadora de 
classe mitjana.

Són molts anys d'ofici rere la barra  Daniel Ferrer 

Aquest sempre serà un pro-
blema, però penso que passa 
aquí i a tot arreu perquè hi 
ha massa cotxes. Abans les 
famílies tenien un sol cot-
xe per a tots els membres, 
però ara n'hi ha que tenen 
2 o 3 cotxes i això fa que 
augmentin els problemes. 
A més, hi ha cotxes aparcats 
tot el dia que no es fan servir 
i que ocupen permanent-
ment els pocs aparcaments 
de Cerdanyola.

La quantitat 
d'aparcaments és 
suficient o continua 
essent un problema 
a la zona?

procedent d'altres regions d'Espa-
nya com, per exemple, andalusos. 
A més, disposem de tots els equi-
paments i negocis per satisfer les 
necessitats diàries: bars, botigues, 
perruqueries, línies d'autobús, ta-
xis, parcs, espais d'oci i molt més.

Has notat que calgui millorar 
algun servei?

És un barri que no li falta de res 
però potser sí que darrerament 
s'ha descuidat el servei de neteja 
i els carrers són més bruts. Obro 
el bar cada dia a les 7 h del matí 
i, mentre que abans veia molts 
escombriaires de bon matí, ara 
crec que el tema s'ha descuidat 
una mica. Demanaria que es mi-
llorés el servei.
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 Has viscut sempre al barri?

Vaig néixer aquí i, tot i que ara vi-
vim amb la meva família al centre, 

fa 21 anys que vaig obrir el negoci al 
carrer Jaume I. Des que vaig néixer 
fi ns ara el barri ha experimentat 
un canvi molt gran.

En Miguel Ángel, molt curós a la seva perruqueria  Daniel Ferrer 

“El barri està descuidat, sobretot en la 
neteja, perquè els carrers estan bruts"
La Perruqueria Miguel Ángel García fa 21 anys que és coneguda al barri

Un canvi de quin tipus?

Un canvi cap a pitjor. Sempre havia 
estat un barri de gent treballadora 

barri a barri Cerdanyola
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El perruquer vol el millor pel barri Daniel Ferrer 

de classe mitjana amb molt bon 
ambient i sense gaires confl ictes. 
Ara fa uns quinze anys que la cosa 
va començar a canviar. Ha aug-
mentat la delinqüència i la gent no 
se sent segura quan va pel carrer. 

Cerdanyola és un barri cuidat o 
creus que li caldrien millores?

El barri està descuidat sobretot 
en la neteja perquè alguns carrers 
estan bruts. La meva perruqueria 
està en un carrer molt familiar amb 
veïns de tota la vida que està prou 
cuidat, però altres carrers com el 
Rosselló o el Victòria fan pena per-
què falta molta neteja. Fa anys que 
no arreglen els carrers i les instal-
lacions són insufi cients.  Com que 

visc al centre noto la diferència de 
com està cuidat un barri i l'altre.   
Penso, però, que en part també és 
culpa de la gent que no cuida els 
espais públics.

El barri té tots els equipaments 
necessaris?

En aquest sentit sí que tenim tot 
el que necessitem perquè el trans-
port públic està molt a la vora, hi 
ha botigues de tot tipus, escoles, 
el centre de salut, perruqueries i 
molts d'altres. El barri és molt gran, 
té bons parcs i places públiques i 
escoles molt a la vora. 

Quin tipus de clientela reps a 
la perruqueria?

Tinc moltes clientes del barri, gent 
molt maca i treballadora que li 
agrada cuidar-se i arreglar-se i no 
escatimen en la perruqueria. La 
majoria és gent treballadora de 
classe mitjana.

Peixos i Mariscs - Carns a la Brasa 
- Paelles - Tapes variades -  

Pollastres a l’ast 

28
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El 'Nazareno', conegut també com "El Senyor de Cerdanyola", per Setmana Santa

 Aquest any se'n compleixen 
30 des del 1987, quan per primer 
cop sortia en processó en èpo-
ca de recuperació, una imatge de 
Jesús Natzarè. Aquella va ser l'ac-
ció inicial de la que és, avui, una 
de les principals entitats del barri 
de Cerdanyola, la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y 

Nuestra Señora de la Esperanza. 
En aquests 30 anys, el pes i activitat 
d'aquesta germandat ha crescut, 
fi ns al punt de convertir-la en una 
de les principals de la Setmana 
Santa local. Sempre amb vincu-
lació amb la parròquia de Maria 
Auxiliadora i, per tant, amb el barri 
en essència.

 Daniel Ferrer 

30 anys del 'Senyor 
de Cerdanyola'
La Hermandad del Nazareno i Nuestra Señora de La 
Esperanza celebrarà l'aniversari el proper 14 d'octubre

Un calendari curull

Els actes de la germandat 

van més enllà de Setmana 

Santa i han consolidat, 

també, la Processó infantil 

de la Creu de Maige

barri a barri Cerdanyola
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 El principal acte de la celebració 
del 30 aniversari de l'entitat serà 
el Solemne Trasllat de les imatges 
previst pel dissabte 14 d'octubre. 
Serà, en tota regla, una processó 

extraordinària que durà les dues 
imatges des de la casa de l'entitat 
fi ns a Maria Auxiliadora, amb re-
torn posterior a la missa especial 
que es farà.

Nostra Senyora de l'Esperança, l'altra imatge de l'entitat  Daniel Ferrer 

Processó extraordinària
El dissabte 14 d'octubre el barri podrà veure de nou les 
dues imatges al carrer, com si fos Setmana Santa

De la mà de les dues imat-
ges de l'Hermandad, es pot 
considerar en l'actualitat que 
la Processó de Dijous Sant 
és el principal acte festiu del 
barri, el que més gent atreu 
al llarg del calendari. També 
coneguda com "la Madrugá 
mataronina" o "la nit mora-
da", és una processó d'estil 
i regust sevillà, a l'estil de les 
més conegudes processons 
de tot l'Estat.

L'ocasió especial 
de la "nit morada" 
de Dijous Sant
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Major, 59
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