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El "districte" de la part alta que ha 
acabat sent un pol d'atracció

L'Eixample
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a barri
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Si Joan Brossa deia allò que la lletra 
A és un cap de bou girat de l'inre-
vés, veient el mapa de l'Eixample 
també podem pensar que és una 
L invertida, ja que abraça el Centre 
de Mataró, si ens mirem la ciutat 
des de mar, per la banda de munta-

nya i també per la d'Argentona. El 
cas de l'Eixample és curiós perquè, 
administrativament, pot semblar 
un barri sense personalitat. No té 
Associació de Veïns, no té òrgans 
de participació propis, no té Festa 
Popular o altres. I en canvi és un 
barri on viuen una quarta part dels 
mataronins. Si de Cerdanyola es 
diu sovint que de no formar part 
del municipi seria la segona ciutat 
del Maresme, de l'estudi de pobla-
ció de l'Ajuntament se'n desprèn 
que a l'Eixample es podria fer un 
càlcul similar. 

Condicionat per aquesta relació 
amb la part més antiga –que és in-
trínseca al mateix nom i naturale-
sa de la zona, un "eixamplament" 
del que ja hi ha– aquesta part de la 
ciutat se la considera bàsicament 
residencial, amb proliferació de 
cases de cós o construccions pos-
teriors sobre aquesta planta, eco-
nòmicament pròspera i sobretot 
molt ben connectada. Amb l'Es-
tació a la part baixa i delimitant 
amb punts tant estratègics com 
la Plaça de Granollers o la d'Espa-
nya, l'Eixample no tindrà l'orgull 
d'altres barris però són milers els 
mataronins que hi viuen, treba-
llen, passen o passegen cada dia. 
És el centre gros de la ciutat, de fet.

L'Eixample és "el  
centre gros" ja que es 
crea d'origen estenent la 
ciutat a partir de la seva 
part més antiga

 Arxiu 
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2

Tot barri 1,2 intro.indd   3 16/11/16   17:16



3 4

5 6

 Un dels barems que serveixen 
per entendre els barris és analitzar 
com s'identifiquen dins el mer-
cat immobiliari les potencialitats i 

punts forts de cada zona de la ciu-
tat en les ofertes i definicions dels 
pisos i locals en venda o lloguer. 
Precisament en aquesta revista 

El Parc, el gran atribut verd 
del barri
La proximitat amb aquest espai, un dels forts del barri

cada setmana hi ha exemples i 
també a internet es poden trobar 
innombrables maneres de refe-
rir-se a l'Eixample, que no sempre 
s'especifica com a tal. 

Molt sovint, els pisos situats dins 
els límits d'aquest barri s'identifi-
quen, per ganxo comercial, amb 
el mateix Centre però hi ha un al-
tre ítem que té molta força a l'ho-
ra d'aparèixer com a reclam pels 
habitatges de l'Eixample: el Parc 
Central. 

I té aquesta força amb bona lò-
gica. I és que comptar amb el gran 
pulmó verd de la ciutat és un dels 
grans atributs del barri sobretot, 
òbviament, de la seva part més 
alta i amb un efecte multiplica-
dor, també, d'ençà que el color 
del Parc "vell" es va encomanar a 
l'àmplia extensió del Parc Nou. I 
el Parc, a més, no només és espai 
verd. També és espai de salut on 
centenars de mataronins suen la 
cansalada i espai de ciutat per a 
esdeveniments com fires, festivals, 
competicions o concerts.

CARXOFES 
DEL 

MARESME

Comencem campanya

Rierot 3, 08301 Mataró
Telèfon: 609 887 491

barri a barri L'Eixample
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  A l’Eixample hi teniu un saló 
de perruqueria i estètica. 
A ArtGalery ens distingim per oferir 
un alt nombre de serveis. La nostra 
marca és la qualitat, per això som 
exigents quant a les instal·lacions, 
els productes de primeres marques 
i la formació del nostre equip en 
les últimes tendències. Per sort, 
tenim una clientela molt variada i 

de totes les edats i molt fidel. Prova 
d’això és que fa quinze anys que 
som aquí, a l’Eixample!

La gent del barri us fa confian-
ça. És una zona molt familiar?
Nosaltres tenim molta clientela del 
barri que fa molts anys que viu per 
aquí i que gaudeix de la zona, la gent 
d’aquesta zona és encantadora. 

“A l'Eixample ho tens 
tot a prop"
Entrevistem Manuela Ramírez, d'ArtGalery Perruquers

Però he de reconèixer que  també 
ens ve gent de Barcelona, d’Arenys, 
de Masnou, de Caldes d'Estrac, de 
Premià, de Vilassar i d’altres pobles 
del Maresme aprofitant que tenim 
pàrquing gratuït.

També els agrada el barri de 
l’Eixample?
És clar! Aquesta zona és molt atrac-
tiva per la gent que ve al nostre 
saló. Tenim tot el que necessitem 
i molt a prop. És fàcil entrar a la 
ciutat des de la Via Europa, tenim 
una gran zona verda com el Parc 
Central al costat i estem a pocs 
minuts caminant del centre de 
Mataró. La gent que ens visita de 
la ciutat i també de fora tenen un 
munt d’activitats a fer molt a prop. 
Tenim totes les comoditats. 

Què hi trobes a faltar, per això?
Potser no aniria gens malament 
que es millorés la il·luminació del 
Parc Central perquè sovint és molt 
fosc. I sobretot, posar més recursos 
en la neteja dels carrers, que estan 
molt bruts últimament i no és gens 
agradable. A més a més, també 
estaria bé que s’invertís a millorar 
la imatge de la Via Europa, que és 
una de les entrades a Mataró i està 
descuidada. 

núm. 1746 del 18 al 24 de novembre de 2016
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www.egraupera.com/confia-en-graupera
Som la teva solució!93 741 29 99

C. Melcior de Palau, 9 - 08302 Mataró
info@egraupera.com
www.egraupera.com

#GentGraupera
"Persones amb elevat grau de 
despreocupació de la seva calefacció 
i aigua calenta, provocada per un 
excel·lent servei de manteniment"

Desplaçament en 
menys de 24 hores.

Hores tècnic 
il·limitades incloses
en el contracte.

Recanvis originals

Més de 40 anys al teu servei

 Com és el barri de 
L'Eixample? 
És un bon barri per a tenir-hi un 
negoci, almenys a la Ronda Prim, 
on hi tenim una de les tres boti-
gues de mobles que regentem a 
la ciutat. És una zona de pas tant 
per la gent dels barris que va cap 
al centre com per a gent de fora 
que arriba a Mataró. 

És un barri familiar?
Sí, bastant! Absorbim les vendes 
del barri i aquí hi ve molta gent 
que vol mantenir el tracte de tu a 
tu de tota la vida. A la Ronda Prim 
hi tenim la botiga més gran, amb 
400 metres quadrats d'exposició 
i la possibilitat de trobar-hi tot ti-
pus de mobles per tots els espais 
de la casa. 

"Tenim els preus més baixos del 
mercat sense perdre qualitat"
Entrevistem Marc López, director comercial de Mercat del Moble

Però vosaltres teniu més 
d'una botiga a la ciutat. 
Sí, nosaltres tenim dues botigues 
més. Una al carrer Pablo Iglesias, 
l'outlet on tenim també articles de 
segona mà i després la botiga del 
carrer Castaños. Allà, s'hi recullen 
els encàrrecs que s'han fet a través 
de la botiga online, una tendència 
que està a l'alça.

barri a barri L'Eixample

Tot barri 5,6 mercat del moble.indd   2 16/11/16   18:48
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La gent compra mobles per 
Internet?
Sí! Fa cinc anys no m'hagués cre-
gut que la gent compraria mata-
lassos i sofàs per Internet, però 
s'està posant de moda i cada cop 
són més els que es decideixen per 
la compra online perquè és més 

pràctica. És còmode i ràpid i ho 
pots venir a recollir a la botiga físi-
ca del carrer Castaños o demanar 
que t'ho enviem. 

El futur és, doncs, a la xarxa?
Jo tinc la impressió que el 70 per 
cent de les compres seran online 

en un futur no gaire llunyà. 

Quin és el vostre secret?
Que tenim els millors preus del 
mercat i no perdem la qualitat 
del producte que oferim. Els nos-
tres mobles són barats, sí, però 
són de bona qualitat, perquè és 
quelcom que no hem volgut per-
dre de vista des del primer dia.

Com es gestiona aquest 
binomi?
Nosaltres tenim la sort de tenir 
grans volums de vendes que ens 
permeten comprar en quantitats 
grans. A més, tenim tracte de tu a 
tu amb les fàbriques i tot el que 
venem és producte nacional.

'Bo, bonic i barat'.
Exacte, però sempre tenint pre-
sent que cal donar un bon servei 
al client. Estem molt a sobre de 
la postventa, perquè tenim el 
compromís que el client no tin-
gui cap problema i quedi satisfet. 

núm. 1746 del 18 al 24 de novembre de 2016

Tot barri 5,6 mercat del moble.indd   3 16/11/16   18:48



10

  Cuines Fernàndez compleix mig 
segle de vida. Es podria dir que, 
amb aquest sol fet, queda reflectit 
el que significa aquesta empresa 
en el sector del moble de cuina, 
un exemple de la feina ben feta i  
una garantia de qualitat i servei a 
l'hora d'escollir la renovació de la 
nostra cuina.

A la part alta de la Riera hi ha la 
seva exposició amb més de 400m² 
d'espai on es poden veure les úl-
times tendències estètiques del 

sector. També disposen d'una gran 
exposició al municipi d'Arenys 
de Mar. 

És evident que ens trobem da-
vant d'una empresa amb ADN 
100% maresmenc, ben arrelada 
al territori.

Òbviament en tot aquest temps 
l'empresa s'ha anat modernitzant 
i transformant fruit de la demanda 
dels seus clients, és per això que 
Cuines Fernàndez va més enllà del 
simple fet de vendre un moble. A 

50 anys d'història,  
50 anys de servei i qualitat

través dels seus projectistes tèc-
nics ofereixen un servei d'asses-
sorament personalitzat, creant i 
plasmant idees amb projectes in-
tegrals a mida, ajustats als reque-
riments de cada usuari. L'objectiu 
final és poder gaudir d'una cuina 
totalment única, fent realitat allò 
que sempre havies desitjat.

Nou Producte de Cuina
Com a novetat, Cuines Fernández 
ha tancat recentment l'acord per la 
distribució exclusiva de la presti-
giosa firma SANTOS, número 1 en 
l'àmbit nacional pel que fa a cuines 
d'avantguarda. Cuines Fernández 
està preparant un espai espectacu-
lar a la seva botiga de Mataró on es 
podran veure les últimes novetats 
de la firma gallega amb un pro-
ducte exclusiu i innovador, que de 
ben segur no deixarà indiferent a 
ningú. Amb aquest acord, Santos 
vol establir-se d'una manera sòli-
da a la zona del Maresme de la mà 
d'una empresa amb l'experiència 
i professionalitat com és aquesta.

barri a barri L'Eixample

Tot barri cuines fernadez.indd   2 16/11/16   13:15



Exposició a Mataró

Exposició a Arenys de Mar Fusteria a mida
Muntatge i servei tècnic 
propi

núm. 1746 del 18 al 24 de novembre de 2016
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  L'osteopatia és una medicina 
manual global on el professional 
osteòpata localitza les restriccions 
i la falta de mobilitat dels teixits, 
i ajuda amb diverses maniobres 
manuals al restabliment i harmo-
nia d'aquests, repercutint en una 
major salut física. Aquesta tècni-
ca ajuda a  una millora de l'estat 
immunològic, orgànic, mental, 
nerviós i emocional de la perso-
na tractada.

El quiromassatge és una tècnica 
que, a través del massatge manual 
del cos, aconsegueix proporcionar 
un gran benestar global. Aquest 

s'ocupa del teixit tou muscular, 
lligaments i tendons, a més de les 
fàscies. Treballant tot aquest teixit, 
el cos aconsegueix recuperar el seu 
equilibri físic, mental i emocional 
i incideix directament també en el 
sistema nerviós, circulatori, respi-
ratori i limfàtic.

És per això que al Centro de 
Terapias Ángeles, han apostat per 
treballar el cos de forma molt glo-
bal: combinant ambdues teràpies 
aconsegueixen adaptar-se perfec-
tament a les necessitats de cada 
pacient i a cada moment. Per a això 
treballen amb problemes tals com 

L'osteopatia i el  
quiromassatge, la millor 
medecina preventiva

els dolors articulars i musculars, 
cervicàlgies, lumbàlgies, ciàtiques, 
tendinitis, artrosis, artritis, reu-
ma, migranyes, vertígens, hèrnies 
discals, fibromiàlgia, patologies 
d'articulació mandibular, post qui-
rúrgics, alteracions del son, siste-
ma nerviós, etc. D'aquesta forma, 
aconsegueixen aportar una major 
qualitat de vida i benestar des del 
primer tractament.

Cada dia són més les persones 
que acudeixen a aquest centre des 
de qualsevol punt de la província, 
atrets per la seva gran experiència 
professional, per recomanació dels 
moltíssims clients que ja han gau-
dit dels seus grans beneficis o bé 
per prescripció mèdica. De qual-
sevol forma, Centro de Terapias 
Ángeles s'ha convertit en un dels 
millors centres terapèutics de la 
província de Barcelona.

C. Sant Benet, 65, Mataró
T 93 174 76 34
info@centroangeles.com
www.centroangeles.com
       www.facebook.com/CentroDeTerapiasAngeles

FORMACIÓN:
Cursos Reiki todos los niveles, constelaciones familiares,
masaje energético, radiestesia, tarot evolutivo, etc.
19 DE NOVIEMBRE: Segundo nivel de Reiki
26 DE NOVIEMBRE: Taller Energético Niños
11 DE DICIEMBRE: Lectura de velas (Nivel 1 + 2)
17 DE DICIEMBRE: Tercer nivel de Reiki
14 DE ENERO:14 DE ENERO: Primer nivel de Reiki
21 DE ENERO: Curso de Tarot Evolutivo
28 DE ENERO: Limpieza y Sanación Energética
MARZO: Maestría de Reiki (retiro fin de semana)

PRODUCTOS:
Especialistas en minerales, Especialistas en minerales, 

velas e inciensos, 
aromaterapia, decoración, 
lámparas y fuentes zen, 

cuencos tibetanos, tapices, 
libros, cartas tarot, etc.

TERAPIAS:
Osteopatía, Quiromasaje, 

Neurosedante, Terapia Sacro 
Craneal, Ayurveda, Reiki, 

Flores de Bach, Terapia de Flores de Bach, Terapia de 
regresiones, Constelaciones 

familiares (individuales y grupales), 
Hipnosis terapéutica, 
Tarot, Videncia...etc.

barri a barri L'Eixample

Tot barri 9,10 angeles + javier.indd   2 16/11/16   14:31
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  Tot i que fa 40 anys que és a la 
mateixa adreça, la trajectòria de 
Javier Equip ha fet un canvi de 
concepte els darrers dos anys. Un 
canvi absolut que va començar per 
triplicar els metres quadrats, re-
pensar l’espai i a la vegada ajustar 
preus per convertir aquest saló en 
un establiment que ha multiplicat 
per tres el nombre de clients que 

hi confien, un de cada tres de fora 
de Mataró. El seu màxim respon-
sable, Javier Marín, assegura que 
“Aquí ja no fem un tall de cabell, 
aquí apostem pels clients i la seva 
comoditat i entrar a les nostres 
instal·lacions és ara una experi-
ència que captiva cada cop a més 
gent”. El vell saló va deixar pas a uns 
espais confortables, perfectament 

Anar a la perruqueria és ara 
una nova experiència
Javier Equip és el nou saló de referència a la ciutat

equipats per a tots els serveis de 
perruqueria i estètica que s’hi ofe-
reixen i un aire més jove ha canviat 
per complet l’establiment. Fins a 
deu professionals treballen a preu 
ajustat, a partir de packs de preu 
tancat i una manera d’atendre els 
clients sense presses i amb ple de 
confortabilitats afegides.

Noves comoditats
Hi ha, per exemple, barra de gin-
tònics o possibilitat de menjar-hi 
a l’hora dels àpats o prendre algu-
na cosa. Tot per la comoditat del 
client. Les núvies, per exemple, 
hi poden contractar un servei de 
càtering allargant per davant les 
hores festives del dia més especial 
de les seves vides. Els homes, tres 
quarts del mateix, tenen barberia 
i perruqueria pròpia. A les portes 
de Nadal, que és temporada alta 
en perruqueria, el nom de Javier 
Equip és cada cop més conegut 
com el saló de referència en moda 
jove, últimes tendències i tracte 
preferencial als seus clients. 

núm. 1746 del 18 al 24 de novembre de 2016
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  Kangurs es presenta com un es-
pai familiar, docent i lúdic on petits 
i grans poden aprendre i madurar 
nous conceptes i tècniques, poden 
compartir experiències, realitzar 
tallers educatius i pedagògics, créi-
xer i evolucionar. Parlem amb les 
seves responsables per conèixer les 
característiques de la nova etapa 
d'aquest centre. 

Kangurs comença una nova 
etapa, quins són els vostres 
objectius?
La reobertura de Kangurs està pen-
sada per a cobrir les necessitats de 
tota la família, respectant l'edu-
cació de cada casa i donant un 
suport individualitzat a cada nen 
estimulant les capacitats bàsiques 
de la seva etapa.

Un espai docent i lúdic ideal per
a la conciliació de les famílies
Kangurs comença una nova etapa, amb la flexibilitat horària de millor virtut

Quins serveis oferiu?
A Kangurs s'ofereixen diversos ser-
veis,  adaptant-se als temps que 
corren. Com són serveis d'aco-
llida a nadons, per hores, dies o  
setmanes, casalets d'un dia quan 
l'escola tanca, casals d'estiu, de 
Nadal i de Setmana Santa. També 
s'ofereixen altres serveis com el 
reforç escolar, logopèdia, tallers i 

barri a barri L'Eixample

Tot barri 11,12 Kangurs.indd   2 16/11/16   18:51



No tanca en tot l'any

L'aposta per la  
flexibilitat horària de 
Kangurs és total i  
absoluta. No tanca en tot 
l'any i a diferència d'altres 
centres tenen obert cada 
diumenge o en  
períodes vacacionals 
com les properes festes 
de Nadal, que faran casal 
propi. D'aquesta manera, 
les famílies poden confiar 
en Kangurs sempre que 
els faci falta.  
 
Consulta tots els serveis a 
la web kangurs.com

espai de joc lliure tipus ludoteca 
els dissabtes al matí i servei de re-
collida a les escoles, entre d'altres.

La flexibilitat horària és la gran 
aposta de Kangurs?
Sí. Aquest nou projecte pretén ofe-
rir flexibilitat en l'horari per tal 
de conciliar amb les tasques del 
dia a dia dels pares i o mares. Les 

nostres tarifes estan adaptades per 
a poder arribar a tothom.

Qui hi ha al capdavant del 
projecte?
Som dues germanes, la Laia i la 
Neus Carmona que afrontem 
aquest projecte amb l'energia i 
ganes que posem en tot el que 
fem. Ja fa un temps que treballem 

en l'àmbit de l'educació dels més 
petits i els més grans de la casa.

Les instal·lacions són l'altre 
gran fort. 
El centre disposa de 120 m2 distri-
buïts en diferents espais amb una 
sala diàfana on també es dóna la 
possibilitat de celebrar els ani-
versaris dels vostres nens i nenes.

núm. 1746 del 18 al 24 de novembre de 2016
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  La Plaça de Granollers té aquest 
nom perquè en ser concebuda era 
el darrer punt de la ciutat abans 
d'encaminar-se cap a la capital 
vallesana. Porta d'entrada i de 

sortida de la ciutat, va ser el feu 
dels burots que controlaven pre-
cisament aquest tràfic. L'antiga 
plaça, grisosa, que fa un quart de 
segle seguia impertobable va donar 

El veritable centre neuràlgic 
de la ciutat
La Plaça Granollers ostenta la centralitat de Mataró

pas, amb la reforma de tota la Via 
Europa a l'actual rotonda amb el 
Tramvia presidint. Un fet que fa 
que s'hagi popularitzat el "plaça 
del tramvia" per referir-s'hi, d'al-
tra banda.

Tothom hi passa
Al tombant de segle i amb el canvi 
que encarnava la Via Europa, la 
ciutat va redefinir la seva geografia 
i el que fins llavors era una posició 
merament física va donar pas a una 
nova centralitat real per aquest 
punt de l'Eixample. Amb el desen-
volupament urbanístic del propi 
barri de la Via Europa i la conso-
lidació dels itineraris interurbans 
entre barris, la de Granollers s'ha 
convertit en el veritable punt neu-
ràlgic de Mataró. Circulatòriament, 
per exemple, serveix d'enllaç en-
tre vies de gran circulació com les 
rondes Prim i O'Donnell, la pròpia 
Via Europa, el Carrer Isern, Puig i 
Cadafalch o el propi Camí de la 
Geganta. Això fa que, de pas en 
qualsevol direcció, sigui un dels 
punts més freqüentats de la ciutat. 

barri a barri L'Eixample

Tot barri 13 obres casal.indd   2 16/11/16   18:57
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SOM-INK Colors
Jaume Isern, 79

Onacústica  
Centres Auditius
Rda. Prim, 67-69

Mim's Cafe-Costura
Muralla de la Pressó, 7

ENCAT
Los Álamos, 41

STYLS Perruquers
Melcior de Palau, 11

El Cistell
Rierot, 3

ArtGallery 
Camí de la Geganta, 107

Graupera 
Melcior de Palau, 9
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Mercat del Moble
Rda. Prim, 77

Cuines Fernández
La Riera, 155

Ángeles
Sant Benet, 65

Javier Equip
Rda. Alfons X, 41

Kangurs
Jaume Isern, 90 baixos

Finques Blanquer
Tetuan, 21

Fusteria Fet a Mida
Sant Cugat, 21 local 2

Air Hostess
Plaça Espanya, 18
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Iluro Quiropràctic
Tetuan, 61 baixos

Bar Restaurant  
Tú Diràs
Carrer del Carme, 103

Teens Center
Iluro, 64

Peques
Rierot, 2-4

Equimar
Tomàs Viñas, 14

Brands Outlet
C. Torrent, 9

17

18

19

1220

21

21

núm. 1744 del 4 al 10 de novembre de 2016
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 L'edifici està palplantat "veient 
passar el temps" com la madri-
lenya Puerta de Alcalá segons la 
famosa cançó. La seva ubicació és 
privilegiada i cèntrica i, de fet, for-
ma part d'una pastilla urbanística 
potent, sobretot des del punt de 
vista esportiu. L'edifici del Casal 
de Joves és un dels més singulars 

de la Plaça d'Espanya però segueix 
igual. Va tancar les seves portes a 
l'edifici de la Plaça d'Espanya el 
2011 per deficiències estructurals 
de l'immoble. 

L'any passat l'Ajuntament va 
efectuar obres a la coberta de l'edi-
fici, que només s'usa parcialment 
per a usos esportius mentre la resta 

L'antic Casal de Joves segueix
esperant un projecte
L'edifici de la Plaça d'Espanya té deficiències estructurals

segueix tancat. Els seus darrers 
usos van ser com a Casal de Joves 
o Sidral, compartint instal·lacions 
amb un Telecentre o el Servei de 
Normalització Lingüística. I tam-
bé relacionats amb els joves hi ha 
els usos que l'actual govern vi-
sualitza. De moment són només 
plans, mai associats a cap partida 

barri a barri L'Eixample

Tot barri 17,18 casal.indd   2 16/11/16   17:50
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Mobiliari oficina

Copiadores B/N
Copiadores Color

Quality Center
MFC - Fax - Impressores

servei tècnic totes les marques

Tens un negoci a
AL CENTRE?

Més informació a:
T. 937 961 642

 info@totmataro.cat

ANUNCIA’T!
La propera setmana

fem el teu
Especial Mataró Barri a Barri  

Cobertura de la pista exterior

On sí que hi ha novetats 
és a la pista esportiva del 
mateix equipament que 
està en fase avançada de 
les obres que en perme·
tran la coberta. En paral·
lel a les cobertes que ja 
s'estan fent a l'Eusebi 
Millan i la que s'ha de fer a 
Cirera, aquesta obra per·
metrà a la ciutat guanyar 
un espai sobretot per la 
pràctica esportiva, a recer 
de les inclemències mete·
orològiques de torn. Les 
mides permeten jugar·hi 
a futbol sala o bàsquet, 
entre d'altres disciplines 
esportives.

pressupostària més enllà de la 
coberta de la pista exterior, ja en 
marxa. 

Recuperar el Casal de Joves
Mataró vol recuperar el Casal de 
Joves, entès com un equipament 
per al jovent, per a les entitats que 
hi treballen, amb uns usos que es 
defineixin amb un procés partici-
patiu i que, a poder ser, s'ubiqui 
a la mateixa Plaça d'Espanya, on 
el 2011 va tancar. Aquest és un 
dels objectius que es marca la re-
gidora d'Igualtat i joventut Marisa 
Merchan-Cienfuegos, segons va 

explicar mesos enrere mentre as-
segurava enyorar "la vida que tenia 
i les activitats que es podien fer a 
l'antic Sidral". 

En una trobada amb periodistes, 
la regidora assegurava que un Casal 
de Joves a la seva ubicació antiga 
"seria ideal, però l'important és 
tenir un equipament potent per a 
joves, en la línia de moltes altres 
ciutats i pobles i si no és on hi ha-
via el Sidral haurem de buscar un 
altre emplaçament, ben connectat 
amb tota la ciutat i la comarca". 
El govern no ha anunciat encara 
cap novetat al respecte.

núm. 1746 del 18 al 24 de novembre de 2016

Tot barri 17,18 casal.indd   3 16/11/16   17:50
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