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El barri més poblat i dinàmic de Mataró
La solidaritat entre veïns i la multiculturalitat són dos aspectes que caracteritzen
Cerdanyola des dels seus orígens
Barri a barri: Redacció

És el barri més poblat del municipi i, a la vegada, un dels que tenen
un caràcter propi més accentuat.

Parlem de Cerdanyola, una zona
nascuda lluny de la part més antiga
de Mataró i tradicionalment anomenada "Poble Sec" i on a mitjans
del segle XX van arribar centenars

d'immigrants procedents d'arreu
del país.
Avui dia, se segueix tractant
d'un barri d'acollida, en el qual
no falta la multiculturalitat. De
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fet, juntament amb Rocafonda,
Cerdanyola és el segon espai de
Mataró que va rebre més persones d'altres països amb l'onada
migratòria de principis del 2000.
La diversitat, però, sovint genera
problemes de convivència, i que
sigui un barri que supera els 3.000
habitants també provoca que qüestions com la inseguretat o la brutícia estiguin a l'ordre del dia.
Els punts clau de Cerdanyola
A l'avinguda Puig i Cadafalch
hi conflueixen alguns dels llocs
amb més fama de la contrada: la

Amb empenta
Cerdanyola va aconseguir tirar endavant ara
fa 60 anys gràcies als
centenars de persones
procedents d'altres
punts d'Espanya
que van venir per
quedar-s'hi
parròquia Maria Auxiliadora, la
plaça Isla Cristina (zona on proliferen els comerços), la Gatassa (una
de les avingudes amb més història)
o el parc de Can Tunyí (considerat

l'espai verd del barri, punt de trobada per a petits i grans).
A la zona sud del barri es localitzen diversos dels equipaments més
rellevants per al veïnat: el Centre
Cívic Cerdanyola, el CAP i l'Espai
Gatassa. | Red.

Fruit de la seva
multiculturalitat,
Cerdanyola és també un dels barris
de Mataró amb un
comerç de proximitat més ric i variat

El barri, en xifres
Segons l'Estudi de la Població
elaborat per l'Ajuntament de
Mataró amb dades de l'1 de gener
del 2019, a Cerdanyola hi viuen
31.194 persones i la mitjana d'edat
és de 40 anys.
Quant a la distribució de la població segons el seu lloc de naixement, Cerdanyola és un dels
barris del municipi on hi ha un
percentatge més alt d'habitants
nascuts fora de Catalunya, concretament el 46,86%. D'aquests,
la majoria provenen del Marroc,
seguit de la Xina i el Senegal.
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Afectacions al trànsit a la ronda Bellavista, previstes fins a mitjans de desembre.

Cedida

Últim impuls per al nou dipòsit
Està previst que les obres a la ronda Bellavista per a la millora de la xarxa
d’abastament d’aigua finalitzin abans d'acabar l'any
Barri a barri: Redacció

La ronda de Bellavista romandrà
tallada al trànsit entre el carrer de
Burriac i la plaça del Camí de Traià
fins, a priori, el diumenge 15 de
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desembre. El motiu és la instal·lació
per part d'Aigües de Mataró de l'últim
tram de canonades que connectaran
la ronda Bellavista amb el nou dipòsit
que s'està construint en un solar de
la mateixa ronda.

Les afectacions
La circulació a la rotonda (pl. del
Camí de Traià) està permesa excepte els dies en què s'hi fan treballs
de pavimentació i l’accés al carrer
de Burriac es manté obert. L’accés
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als pàrquings i negocis està permès
però restringit segons l'evolució de
l'obra i amb avís previ. Les zones de
càrrega i descàrrega han quedat deshabilitades i les places d’aparcament
de mobilitat reduïda s'han reubicat als
punts més propers possibles.
La construcció del nou dipòsit
Està previst que el nou dipòsit de capçalera ocupi 7.000 m³. Les parets de
la infraestructura arriben en alguns
trams als 8 metres d’alçària i superen
el metre d’amplada, per tal de suportar la pressió i el volum de l’aigua. Es
preveu que les obres de construcció
finalitzin al llarg d'aquest l’últim trimestre de l’any. Posteriorment, s’urbanitzarà el parc que s’ubicarà a la
part superior del dipòsit.
Actualment, el subministrament a
la zona depèn exclusivament del dipòsit del Primer de Maig. El nou dipòsit,
previst en el Pla Director de l’Aigua
2011-2025, permetrà augmentar la
reserva d’aigua de la ciutat, millorar
la qualitat del servei i garantir el subministrament d’aigua pròpia. | Red.

Un barri més verd
Després de finalitzar les obres del nou dipòsit, està prevista la
construcció i integració d'una nova zona verda i d’esbarjo a la ronda
de Bellavista. Serà un espai totalment obert i adaptat a persones
amb mobilitat reduïda que inclourà una plaça central, una zona
de grades i nova il·luminació.
La construcció del parc, de 12.000 metres quadrats, preveu mantenir el nombre existent de garrofers i la plantació de gairebé un
centenar d’arbres més de diferents tipus.

...Cuidando de los tuyos, tu clínica del barrio...

935 366 418

611 609 758

C/ Mare de Deu de Nuria 1 · Mataró · www.dentxdent.com
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L'actuació està subvencionada per la Diputació de Barcelona amb 385.000 euros.

Ajuntament de Mataró

Compte enrere per a la pista polivalent coberta
de Cerdanyola
Està previst que el nou equipament, que ja s'està construint a la cantonada del Camí
del Mig amb el carrer de l'Estadi, es destini a usos esportius i de tipus cívic
Barri a barri: Redacció

Ja queda menys perquè la pista polivalent coberta de Cerdanyola
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obri les seves portes al públic. Segons
va informar a les acaballes de l'estiu
l'Ajuntament de Mataró, el nou equipament estarà enllestit el primer trimestre

del 2020. De fet, la finalització de les
obres tindrà lloc dos anys després de
l'inici dels treballs adjudicats a l'empresa Vialitat i Serveis per un import
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de 880.877 euros. L'actuació està subvencionada pel programa d'ajuts de la
Xarxa de Governs Locals 2016-2019
de la Diputació de Barcelona amb
385.000 euros.

El nou equipament
estarà enllestit
el primer trimestre
de l'any vinent
Com serà la nova pista?
La nova pista disposarà d'una entrada
accessible a través del carrer de l’Estadi i una amb forma de rampa des del
Camí del Mig. El resultat de l’actuació
serà un espai cobert de 45 x 35 metres
amb una superfície de 1.575 m², que es
podrà utilitzar com a dues pistes transversals de bàsquet de 28 x 15 metres o
una pista longitudinal de futbol sala/
handbol de 40 x 20 metres.
A banda de l’ús esportiu, el projecte
preveu possibles usos de l’espai per
a actes socials. En qualsevol cas, la
capacaitat màxima serà de 3.150
persones. | Red.

Ajuntament de Mataró

Pla d'actuació integral
L'estiu del 2018, l'Ajuntament
va aprovar el Pla d’actuació
integral de Cerdanyola, un projecte que defineix els eixos
i línies de treball a executar
durant el període 2018-2023.
El document inclou una trenta
d'actuacions, com la de la pista
polivalent coberta, i té com a
objectiu fer créixer el barri.
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Les obres van començar el 26 de setembre.

Cedida

Millores en l’enllumenat de la ronda de Josep
Tarradellas i voltants
Les obres s’emmarquen en el Pla director de l’enllumenat públic, que preveu invertir
7,3 milions d’euros en la millora de les instal·lacions fins al 2025
Barri a barri: Redacció

El Pla director de l’enllumenat
avança amb quatre noves actuacions de renovació d’instal·lacions.
Una d'elles està tenint lloc a la ronda de Josep Tarradellas i voltants
(aparcament del Sorrall i espai
d'estacionament ubicat al lateral
de la ronda). Les obres consisteixen
en l’estesa d’alimentació elèctrica,

la reubicació dels punts de llum,
la implantació d’una nova línia
d’enllumenat a la vorera est de la
ronda, on ara no hi ha il·luminació,
i el canvi dels punts de llum per
tecnologia led.
En concret, els dos quadres d’enllumenat que donen servei a la
zona es fusionen, de manera que
les línies quedaran agrupades en
una única escomesa reduint costos,

Els punts de llum
totals s'amplien de
100 a 139, i les obres
permetran un estalvi
energètic del 69,48%
manteniment i elements que ocupen lloc a la via pública, segons ha
informat el consistori. Els punts de
llum totals s’amplien de 100 a 139.
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Zones que també
canvien enllumenat
Juntament amb la renovació de
l'enllumenat de la ronda de Josep
Tarradellas, hi ha previstes més
actuacions semblants en diversos
punts de Mataró. Una d'elles és al
Camí de la Geganta, on s'incrementaran de 95 a 111 els punts de
llum. D'altra banda, els treballs
afectaran també els voltants de
la plaça Fiveller, amb una acció
que permetrà un estalvi energètic
del 73,6% respecte a la instal·lació
actual. Per últim, al passeig del
Callao s'estan canviant els punts
de llum de vapor de sodi per leds
i se n’afegiran més als passos de
vianants.

Estalvi energètic
Les obres permetran un estalvi
energètic del 69,48% respecte a la
instal·lació actual, un estalvi anual
de consum valorat en 7.778 euros, i
una reducció de 27.700 quilograms
de les emissions anuals de diòxid
de carboni.
Les obres de millora van començar el 26 de setembre i tenen un
termini d’execució de 5 mesos,
amb un pressupost de 225.043,87
euros. | Red.

La neteja de la ronda
A banda de la millora de l'enllumenat, aquesta zona de Mataró
també destaca per altres reivindicacions veïnals. Una d'elles
és la neteja de la zona que se situa darrere de l'aparcament
públic fins a les instal·lacions del Sorrall. De fet, el grup municipal d'ERC va portar al darrer ple "l'aspecte lamentable" que
presenta l'espai verd que hi ha al costat de la ronda President
Tarradellas. En aquest sentit, el govern municipal ja ha iniciat
les tasques de neteja corresponents.

Un espai amb el Sorrall a tocar
La ronda President Tarradellas és una de les més transitades a causa de tenir molt a prop el gimnàs mataroní.

Rosselló, 4
08303, Mataró
tel. 937 995 187
Expenedoria nº 22
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Plànol amb les adreces dels comerços

CERDANYOLA
1

2

Auto-Escoles Mataró
Puig i Cadafalch, 195
Mare de Déu de la Cisa, 57
Ferri-Tot
Mare de Déu de la Cisa,
6-8

7

Oliva Automoció
Joan Maragall, 1

8

Cocinas Corahi
Roselló, 66

9

Colada Plus
Major, 54

3

Tècnica Mataró
Capellanets, 37 local 2

10

Challenge
Puig i Cadafalch, 272

11

4

ALUSISTEM
Fusteria i Alumini
València, 78-80

Notario Fotògrafs
Rda. Cerdanya, 19

12

Pneumàtics Rodamón
Major, 59

13

14

5

6

Dent x Dent
Mare de Déu de Núria, 1
Asesoria y Gestiones
Hernández
Major, 54

15

16

Neumáticos Torres
President Tarradellas,
36-38
Bar Villanueva
Jaume I, 69

17

Pavidnet
Pere III el Ceremoniós, 45

18

Bones Mans Reformes
València, 78-80

19

MotoRacing
Roselló, 11

Assesoria Domingoo
Lluís el Pietós, 32

20

Motos Godoy
Capellanets, 14

Indiano Estanc
Roselló, 4

21

Ferreteria Rodesa
Ptge. Torre Palauet, 1

Peixos i Mariscs - Carns a la Brasa
- Paelles - Tapes variades Pollastres a l’ast
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