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MATARÓ

Peramàs-Esmandies
Barri de Peramàs:
 · 8.061 habitants

Peramàs

En un pam de terreny més aviat es-
càs, sobretot comparat amb els veïns 
de nord i sud, Peramàs-Esmandies 
és un d’aquells barris d’indubtable 
personalitat. Eminentment residen-
cial i aixoplugat per Cerdanyola i 
el Pla d’en Boet, el barri es pre-
senta com una illa compacta que 
s’explica geogràficament per la 
Ronda o’Donnell, que el vertebra i 
socialment al voltant del Casal de 
Barri de Les Esmandies, un equi-
pament paradigmàtic, únic a ciutat 
que segueix el model d’autogestió 
veïnal i rica agenda d’activitats.

Rere el Casal de Barri, el de Pera-

màs és un barri on bàsicament s’hi 
fan i passen coses. Les festes del 
barri o l’activitat del Casal són exem-
ples d’aquesta capacitat de generar, 
com també el fet que el comerç 
proper s’hagi associat i tingui bona 
salut -donades les circumstàncies 
actuals, és clar-.

A més de fer-s’hi coses, a Pera-
màs s’hi pot anar. No és un barri 
que es pugui queixar massa de falta 
d’equipaments, tal vegada en la seva 
Plaça d’Occitània s’hi alça l’única 
biblioteca pública de la ciutat, 
abans que l’any que ve no s’estreni 
la nova a l’Escorxador.

Un barri còmode i amb personalitat
barri a barri

Rda. O’donell, 86-88, Mataró
alimobilinfo@yahoo.com

M 600 813 257 · T/F 937 562 469
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Plaça d’Occitània

Un barri còmode i amb personalitat
La pròpia Pompeu Fabra, amb 

el seu disseny, ha fet de la Plaça 
d’Occitània una mena de vestíbul 
per a l’ús i gaudi de grans, pe-
tits i mitjans, com també, més al 
nord, la Plaça de Catalunya serveix 
d’aixopluc i estança de grups de 
diferents edats. El tragí del barri és 
constant, a peu o en cotxe, ja que 
des de la Plaça de l’Alcalde Serra 
i Xifra és una entrada de ciutat li-
mítrof amb el polígon i, per altra 
banda, a la Ronda Prim el barri 
acaba donant a l’Eixample, amb qui 
comparteix aquest tret de comoditat 
i caràcter residencial.  

33%
DTE.

Aquest mes
Permís B amb 
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Les Esmandies, 35 anys

Queda lluny la disputa que va ha-
ver-hi ara fa 35 anys a rel d’una 
llicència d’obres que havia de 
permetre enderrocar el Casal de 
Barri de Les Esmandies, avui punt 
neuràlgic d’activitats culturals i 
cíviques. Així doncs, el 1976, el 
barri viu moments 
crítics de desacord 
amb l’Ajuntament 
d’aleshores que, 
pressionat per la 
comunitat de veïns 
i veïnes, decideix 
anul·lar el permís. Sota el crit “Sal-
vem Les Esmandies, encara hi som 
a temps”, va néixer un moviment 
veïnal avui més que consolidat, però 
que va fundar-se el 1979. 

En els anys següents, l’Associació 

de Veïns veu necessària la implan-
tació d’uns principis que facin del 
casal un espai amb fi nalitats cultu-
rals. A poc a poc, però, va perdent 
força fi ns que, a començaments de 
la dècada dels any noranta revifa. 
Després de renovar els estatuts, 
s’inicien campanyes per crear Ta-
llers Veïnals i neix, fi ns i tot, el 
Club de Ball. Tanmateix, tot això no 
és sufi cient i l’any 2001 s’impulsa 

una reivindica-
ció del Casal de 
Barri que arriba 
fi ns als nostres 
dies, en què Les 
Esmandies aixo-
pluga l’Esplai 

Garbí, la Colla de Lucius Marcius o 
l’Orquestra Iluro, entre moltes altres 
entitats. Malgrat els anys, el Casal 
de Barri vol mantenir l’esperit inicial 
no vol oblidar el bagatge veïnal que 
els ha fet créixer. 

BARRI A BARRI
PERAMÀS REDACCIÓ

El Casal de Barri és 
avui una referència de 
l’associacionisme local

L’edifi ci exerceix de 
seu de nombroses 
entitats i iniciatives

p e r r u q u e r s
h o m e   -   D o n a

T 935 362 590
Rda. Antoni Comas 20 · Mataró (Junt a Plaça Catalunya)

Horari:
De dimarts a dijous de: 9:30h a 13h i de 15,15h a 20h
divendres de: 9h a 20h · dissabte de: 8h a 20h

barri a barri Peramàs
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Un símbol útil
Sense tota l’activitat que genera el 
Casal, costaria entendre el barri.

El barri va demanar que el Casal 
fos declarat Patrimoni històric ar-
tístic. Li ho van denegar.

El Casal

C/Juan Larrea, 3 · MataróC/Juan Larrea, 3 · MataróC/Juan Larrea, 3 · Mataró
937 579 172937 579 172

SANTI RINCÓN SANTI RINCÓN 
FOTÒGRAFSFOTÒGRAFS

SANTI RINCÓN 
FOTÒGRAFS

www.santirincon.comwww.santirincon.comwww.santirincon.com

DONA

NOVA COL·LECCIÓ TARDOR

Sant Benet 2 
Mataró

937 575 636

Miquel Biada 115 
Mataró

937 987 950
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 PISOS EN VENTA
FRANCESC MACIA. Piso de 3 hab, balcón, para refor-
mar, todo exterior...........................................115.000€ 
Z. JUZGADOS. Piso seminuevo con pk, 3 hab, 2 ba-
ños, patio 10m2...........................................174.000€

Z. R. BERENGUER. Piso  de 3  hab, balcón, esquine-
ro, soleado......................................................96.000€

 PISOS EN ALQUILER
Z. LLUIS COMPANYS. Piso 4 hab, baño+ aseo, calef, 
amueblado, gastos incl..........................................650€

Z. SANT VALENTIN. Piso  de 3 hab, balcón, ascensor, 
está todo reformado................................................650€

Z. MOLINOS. Planta  baja de 2 hab, galería, exte-
rior.........................................................................500€

MOBILIARIO/ DECORACIÓN
OBRAS / INSTALACIONES

OFICINA TÉCNICA
PROYECTOS ESPECIALES

“Hi ha sentiment de pertinença”

Com s’arriba a presidir una AV tan es-
pecial com la de Peramàs?
Jo vaig entrar-hi fa 9 anys arran de 
la festa popular i des de llavors hem 
estat col·laborant. Aquest és un Ca-
sal i una Associació on es fan moltes 
activitats, estem oberts i hi ha molt 
dinamisme. Passa tot tipus de perso-
nes pel Casal, més de 400 persones 
hi fan tallers cada trimestre.

Ser un Casal dóna caràcter social?
Sí. Des que es va decidir fer el ca-
sal es va optar per generar activitats 
de tot tipus. Des del Casal s’obren 
camps, es dóna suport a diferents 
col·lectius, es fomenten les xerra-
des i el coneixement i es vol ser un 
espai de ciutat. I tot això sent auto-
gestionats i només amb un 10 per 

cent del pressupost provinent de 
l’Ajuntament.

Què fa especial aquest barri?
Som un barri petit i tranquil, gens 
conflictiu, amb molt de comerç 
proper als veïns, un barri per viure 
i estar-hi. Al barri el fa especial la 
gent, la col·laboració entre veïns. 
Haver salvat el Casal va donar un 
gran sentit per pertinença al barri i la 
gent té aquest esperit i dóna aquest 
plus de fer coses, de ser generós. 

Un barri encara amb reivindicacions 
pendents.
Voldríem que l’Ajuntament ens tin-
gués més en compte, si no és amb 
diners que sigui valorant la nostra 
feina. També volem un boulevard 
de la Ronda O’Donnell, que es faci 
una zona verda a la zona de Can Ci-
vit o l’obertura del carrer Marquès i 
Sivilla, per exemple.

BARRI A BARRI
PERAMÀS REDACCIÓ

Entrevista a Teresa Devi, nova 
presidenta de l’Associació de 
Veïns de Peramàs-Esmandies

barri a barri 

TERESA 
DEVI

Peramàs
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La nova Junta de l’AV Peramàs-Es-
mandies segueix la mateixa línia que 
la seva antecessora amb Mariona 
Batlle de vicepresidenta, Esperança 
Garcia de secretària i Cosme Varela 
de tresorer. De vocals hi ha Carmen 
Xena, Josep Raventós, Germán Con-
treras i Núria Manté.

Una Junta continuïsta
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Congelat 5 Estrelles
c/ Miquel Biada, 115 - Mataró

Jupesa, treballs per 
a la construcció

c/ Fradera y LLanes, 26 - Mataró
Granja Montse

Rda. O’Donnell, 13 - Mataró

Viumar Peixateria
Ronda O’Donnell, 73 - Mataró

Òptica Catalunya
Plaça Catalunya, 44 - Mataró

Imagina -t’ho- en foto
Rda. O’Donnell, 14 - Mataró

Frimm
Rda. O’Donnell, 80 - Mataró

Sara Fotodepilació
Av. Gatassa, 44 - Mataró

Coca
Camí del Mig, 20 - Mataró

El Cau del Pà
Rda. O’Donnell, 73 - Mataró

L’alternativa
Avd. Gatassa, 42 - Mataró

Pet’s Cuore
Rda. O’Donnell, 72 - Mataró

Aart Perruquers
Rda. Antoni Comas, 20 - Mataró

+QBall
c/ Goya, 11 - Mataró

Credit Services
c/ Miquel Biada, 107 - Mataró

Autoescoles Hervi
c/ Juan Larrea, 1 - Mataró

Esports Rueda
Rda. O’Donnell, 56 - Mataró

Auto Madueño
c/ Marathon, 74 - Mataró

Gibernau Vidriers
Rda. Prim, 65 - Mataró

Dlola
c/ Sant Benet, 2 - Mataró

Terracotta
c/ Miquel Biada, 115 - Mataró

Estètica Dafne
c/ Dinamarca, 62 - Mataró

Zapa Ràpid
Rda. O’Donnell, 89 - Mataró

Àrtica Congelats
Plaça Catallunya amb 

Bialet i Masse - Mataró

Frankfurt Miguel
c/ Pompeu Fabra, 51 - Mataró

Tip i Net, Perruqueria Canina
c/ Aribau, 3 - Mataró

Ali Mòbils
Rda. O’Donnell, 86-88 - Mataró

Apasiona’t
c/ Pompeu Fabra, 56 - Mataró

Santi Rincón Fotògraf
c/ Juan Larrea, 3 - Mataró

Formaidea
c/ Pompeu Fabra, 57 - Mataró

Creacions Marina
c/ Pompeu Fabra, 56 - Mataró

Mapa de comerços
Mundicasa

c/ Miquel Biada, 85 - Mataró

barri a barri 

PERAMÀS

Cerdanyola
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Plaça Catalunya, 44 - Mataró 

937 571 084
opticacatalunya@opticacatalunya.com

CENTRE ESPECIALITZAT 
EN TERÀPIA VISUAL
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Festa grossa amb un senyor gegant

L’Associació de Veïns de Peramàs-
Esmandies ha estat una de les més 
guerreres de la ciutat. Per això, no 
podien ser un barri sense festa po-
pular. Durant la segona quinzena de 
juny, aquesta zona de Mataró es ves-
teix de gala i omple els carrers amb 
actes adreçats a tots els públics. 
I tot plegat no podia fer-se en un 
marc festiu que no tingués una fi -
gura representativa: Lucius Marcius, 
el gegant de Peramàs-Esmandies.

Pels voltants del 15 de juny co-

mença la festa major del barri, que 
s’allarga fi ns la Revetlla de Sant 
Joan. Durant tota aquesta colla de 
dies, els carrers del barri es con-
verteixen en una festa permanent: 
des d’espectacles de circ fins a 
concursos de pintura conformen el 
programa, sense oblidar els muntat-
ges de foc o els àpats comuns, com 
l’arrossada veïnal. 

Lucius Marcius també gaudeix, i 
força, dels actes. El que coneixem 
ara és la fi gura que va crear-se el 
2001, però el 1979 ja va néixer un 
Lucius Marcius. El gegant és la viva 
imatge del que es creu que va ser el 
primer alcalde d’Iluro.

BARRI A BARRI
PERAMÀS REDACCIÓ

El barri es vesteix de gala la 
segona quinzena de juny amb 
un bon programa d’actes

CENTRE D’ESTÈTICA
I BENESTARI BENESTAR

Sempre a Punt
Vine i fes el teu serveiVine i fes el teu servei

sense agafar hora!
Depilació · Facials
Corporals · Ingles

Informació : 653 372 743
C/ Pompeu Fabra 2-4 Mataró
(Davant mercadona Peramàs)
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YES, WE CREATE
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