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 Anna Aluart 

Cerdanyola és un barri popular amb molts espais compartits  D.Ferrer 

El barri independent
Cerdanyola és el gran barri popular de la ciutat, té més 
de 35.000 habitants i un sentiment de pertinença únic

Cerdanyola

Barri
a barri
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Cerdanyola és el barri per excel-
lència de Mataró. El primer que 
es va crear, el més poblat, el més 
popular. Tant, que fins i tot no es 
pot explicar el seu dia a dia, la ma-
nera de ser de la seva gent, sense 
un esperit d'afirmació pròpia que 

molts cops pren directament na-
turalesa de distinció envers la res-
ta de ciutat. "Això és Cerdanyola, 
no és Mataró", ens diu en Juan 
amb un sentiment que desperta 
ràpidament la simpatia dels seus 
companys de bancada, prenent 
el sol, tots grans i amics. Escrutar 
el perquè d'aquest sentiment, 
que per als més agosarats quasi 
ocasionaria un cas de separa-
tisme municipal, ens pot dur a 
identificar-ne les causes. N'hi 
ha d'històriques, de polítiques i 
fins i tot de sentimentals. 

Cerdanyola va néixer com un 
apèndix, el primer barri lluny del 
nucli, i durant dècades va créixer 
i funcionar com un ens pertinent 
però no connectat amb la resta 
de Mataró. A més, la seva prò-
pia orografi a i urbanisme, amb 
la divisió entre les parts nord i 
sud inclosa, podrien confi gurar 
plenament una unitat en si. 

I també hi ha un recel envers la 
gestió municipal i un sentiment 
heretat dels anys de més lluita 

veïnal. "Aquí el que tenim és per-
què ho batallem, tot ho hem de 
reclamar", afi rma contundent el 
mateix interlocutor. 

Una de les associacions de 
veïns més bel·ligerants, movi-
ments com els contraris a les zo-
nes blaves o el recent del punt 
fl uor, una parròquia potent com 
Maria Auxiliadora, la zona del 
Sorrall o el mercat reforcen la idea 
predominant: Cerdanyola no és, 
però podria ser, independent.

Juan Gómez

"L'Ajuntament només es 
recorda de Cerdanyola quan 
s'acosten les eleccions, 
durant quatre anys és com 
si nosaltres i Mataró fóssim 
dos pobles diferents"

 Fotografia 

 Anna Aluart 

El que segurament molts dels pseudoseparatistes de 
Cerdanyola ignoren és que, de fet, fa dècades el barri va 
arribar a funcionar com un ens propi dins de Mataró i fins i 
tot va tenir un alcalde propi. El 1950 unes 1.000 persones ja 
vivien a Cerdanyola i la distància envers la resta de ciutat, 
així com la necessitat de gestionar i controlar un territo-
ri en creixement, van dur l'alcalde franquista Emili Albó a 
nomenar un alcalde de barri, Daniel Mataró Soler. Ell vivia a 
Cerdanyola i era una personalitat rellevant de l'antic veïnat. 
Amb el nomenament li van correspondre funcions de promo-
ció i control i fer de referent per als veïns.

El barri  va tenir un  alcalde propi
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Rosselló, 4
08303, Mataró

tel. 937 995 187

Expenedoria nº 22

 Cerdanyola tindrà una pista poli-
valent coberta per a usos esportius 
i cívics el 2019. En concret, s’ubica-
rà a la cantonada del Camí del Mig 
amb el carrer de l’Estadi, on ara hi 
ha el Camp Municipal de Futbol 
Enric Pujol, un camp de sauló que 
puntualment s’utilitza per a festes 
del barri i esdeveniments similars. 

El resultat de l’actuació serà un 
espai cobert de 45 x 35 m amb 
una superfície de 1.575 m², que es 
podrà utilitzar com a dues pistes 
transversals de bàsquet de 28 x 
15 m o una pista longitudinal de 
futbol sala/handbol de 40 x 20 m. 
S’equiparà amb 4 cistelles de bàs-
quet i 2 porteries. La coberta tindrà 

Cerdanyola tindrà una pista 
polivalent coberta
Es construirà el 2019 al costat de la zona esportiva 
i podrà acollir esports o actes de fins a 3.000 persones

Recreació de com serà la pista poliesportiva coberta  Cedida 

Semblant al Millán

El futur espai polivalent 
cobert de Cerdanyola re-
cordarà la pista adjacent 
de l'Eusebi Millán, al Pla 
d'en Boet. De fet, la co-
berta d'aquesta pista va 
ser una de les primeres in-
versions de la dècada per 
part de l'Ajuntament i ara 
es replicarà a Cerdanyola. 
D'aquesta manera es gua-
nyen espais per a tot tipus 
d'esdeveniments.

barri a barri Cerdanyola
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SERVEIS QUE OFERIM A LA FARMÀCIA:  
•  Elaboració pròpia de fórmules magistrals.
•  Farmacogenètica i medicina preventiva.
•  Dermofarmàcia.
•  Assessorament nutricional personalitzat.
•  Deshabituació tabàquica.
•  Homeopatia.
•  SPD.
•  Flors de Bach.
•  Nutrició infantil.
SERVEIS QUE OFERIM A L’ORTOPÈDIA: 
• Ortopèdia a mida acreditada per CatSalut
(dispensació de PAO).
• Consulta d’ortopèdia personalitzada. 
• Plantilles a mida.
• Calçat.
• Ajudes dinàmiques:
• Incontinències.

Passeig Ramon Berenguer 73-75 Mataró
farmaciacoronasubirana@cofb.net
Tel. 937 579 093 · Fax. 937 571 718
www.farmaciacoronasubirana.com
      farmaciacoronasubirana

T’OFERIM UN
NOU SERVEI:

Estudi biomecànic
de la marxa

El projecte té un pressu-

post previst de 934.772,79 

euros, que inclou també 

l’escomesa d’aigua que 

assumirà la societat mu-

nicipal Aigües de Mataró, 

SA. Es tracta d’una de 

les actuacions incloses 

al Pla d’Actuació Integral 

de Cerdanyola, que es va 

aprovar al mes de juny 

com a resultat d’un treball 

conjunt amb representants 

de les entitats del barri 

i membres del Consell 

territorial - Es preveu 

que les obres tinguin una 

durada de 9 mesos. Abans 

de l’inici, el projecte ha de 

superar els tràmits previs 

habituals.

34.000 euros de 
pressupost

Imatge virtual del nou espai  Fotografia 

una estructura metàl·lica a base 
de pilars i encavallades amb un 
revestiment de xapa d’acer perfo-
rada i prelacada que minimitzarà 
la possible entrada d’aigua de la 
pluja. Es tractarà, per tant, d’una 
coberta ventilada no estanca ni 
aïllada acústicament. 

A més de l’ús esportiu, el pro-
jecte preveu possibles utilitzacions 
especials de l’espai amb activitats 
de pública concurrència, amb un 
aforament màxim de 3.150 perso-
nes. L’equipament tindrà un enllu-
menat format per 48 projectors de 
tecnologia led i també un sistema 

d’emergència.

Lavabos independents

La nova pista disposarà d’una en-
trada accessible a través del carrer 
de l’Estadi, a més de l’accés en 
rampa des del Camí del Mig. Es 
preveu ampliar la vorera del car-
rer de l’Estadi ajustant el límit de 
la parcel·la a la tanca de la pista. 
Es construirà un mòdul de servei, 
equipat amb dos lavabos públics 
i un magatzem que podrà ser uti-
litzat de manera independent a 
la pista.
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Julián Canalejo, amb el Batman característic de l'establiment, coneguda pels nens com "la botiga del Batman"

"Faria falta una unió de 
botiguers pròpia del barri"
Julian Canalejo és veí del barri i responsable de 
La Fábrica del Cartucho

 Daniel Ferrer 

barri a barri Cerdanyola
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 Quina és la teva vinculació 
amb el barri?

Jo soc de Cerdanyola de tota la 
vida. Vaig néixer aquí i sempre hi 
he viscut. Vaig estudiar primer al 
Tomás Viñas i després al Miquel 
Biada. És a dir, que estic totalment 
implicat amb el barri, de sempre.

Per això vas obrir La Fábrica 
del Cartucho al barri.

Sí. Vam aprofitar un programa 
d'ajudes de l'Àrea de Promoció 
Econòmica anomenat "Aixequem 
persianes". Es podia bonificar la 
taxa per incentivar la implemen-
tació de comerços i vam veure en 
quin àmbit podíem millorar el tei-
xit comercial del barri. Vam veure 
una oportunitat amb el negoci dels 
cartutxos de tinta i vam obrir fa un 
any i mig. I la veritat és que en faig 
una molt bona valoració.

Però sou 'fàbrica' més que bo-
tiga. Com funciona?

Tenim venda, també, però el nostre 
negoci principal és que omplim 
cartutxos de tinta, és a dir, que la 
gent pot portar els seus cartutxos 
buits i nosaltres els reomplim i 
donem una garantia total que els 
servirà. Així s'estalvien un 60 per 
cent del preu que els costaria un 
cartutx nou. A més, un dels nostres 
té una mitjana d'un 30 per cent 
més de tinta. I amb total garantia, 
insisteixo.

Què és el que t'agrada més 
del barri?

Com a veí m'hi sento molt còmode, 
i per això hi he viscut tota la vida. 
M'agradaria destacar com una de 
les seves virtuts la convivència en-
tre la gent, per més cultures i orí-
gens  diferents que hi hagi entre 

tota la seva població.

Què hi trobes a faltar o què 
milloraries?

La crisi ha afectat el barri i la seva 
gent, i potser faria falta més in-
versió o dinamització del teixit 
comercial. Serien necessaris més 
programes com "Aixequem persi-
anes". Al barri hi ha molts locals 
buits que ara s'estan omplint a poc 
a poc, però segurament falta una 
empenta més, amb ajudes, incen-
tius, més programes. Crec que és 
important que els comerciants no 
facin només la seva pròpia tasca, 
que òbviament és fer negoci, sinó 
que treballin més en xarxa per di-
namitzar comercialment el barri 
i la seva gent. Que fem més tasca 
social. Potser estaria bé una unió 
de botiguers pròpia que ajudés a 
posar en marxa iniciatives com 
fires pròpies, com hi ha en zones 
com el Centre.
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 La Mostra d'Entitats de 
Cerdanyola celebra enguany el 10è 
aniversari amb un extens programa 
d'activitats. Les diferents associa-
cions, sota el paraigua de la TEC 
(Taula d’Entitats de Cerdanyola) 
i amb la coordinació de l'Agèn-
cia de Suport a l'Associacionis-
me de l'Ajuntament de Mataró, 

promouen dos dies de celebració 
conjunta.  El dissabte 20 d'octubre, 
a partir de les 18.30 h a la sala de 
conferències de l'Institut Miquel 
Biada, es podrà gaudir del recital 
de poesia a càrrec de l'Associació 
Cultural de Cerdanyola i de la re-
presentació teatral de la mà del 
Col·lectiu de Teatre EPMA.

10 anys de Mostra d'Entitats
Les entitats del barri programen dos dies d'espectacles 
i demostracions el 20 i 21 d'octubre

Imatges d'arxiu de la Mostra d'Entitats de Cerdanyola  Cedida 

El diumenge 21 d'octubre, la 
plaça de l'Onze de Setembre serà 
la seu de la Mostra d'Entitats. S'hi 
ubicaran més d'una vintena de 
paradetes de les diferents associ-
acions i es podrà gaudir de la seva 
activitat. La celebració comença-
rà a les 9.45 h, amb la tradicional 
cercavila, que sortirà de la plaça 

barri a barri Cerdanyola
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El barri de Cerdanyola de 

Mataró és el territori de la 

ciutat amb més diversitat 

de cultures. El 36,14% de la 

població amb nacionalitat 

estrangera de la ciutat viu 

en aquest barri. La Mostra 

d'Entitats esdevé el punt 

de trobada de la ciutada-

nia amb l’objectiu de crear 

sinergies que enriqueixin 

la convivència, amb un 

objectiu comú: la cohesió 

social i cultwural.

Una Mostra de la  
diversitat cultural del 
barri

d'Isla Cristina, seguirà pel carrer 
Rosselló fins a arribar al passeig 
de Ramon Berenguer III i entrarà 
a la plaça de l'Onze de Setembre 
per l'entrada situada al carrer de 
l'Estadi. A la cercavila hi partici-
paran les colles geganteres dels 
principals centres educatius del 
barri, diverses batucades i també 
un drac xinès.

A la plaça de l'Onze de Setembre 
hi haurà l'escenari on, a partir de 
les 10.15 h, les diferents entitats 
mostraran els seus balls tradici-
onals als assistents. S'hi podran 
veure de danses senegaleses, mali-
anes, andaluses i marroquines, fins 
a espectacles com la zumba-dance 
o el bollywood. Com a novetat, i 
per commemorar aquesta desena 
edició de la Mostra, les entitats han 
preparat una actuació conjunta. 
Es tracta de la recitació col·lectiva 
del poema "Canto a mi barrio", 
de l'autor Juan de Maya, membre 
de l'Associació Cultural i activista 
social i cultural del barri des dels 
anys 60. El final de festa anirà a 

càrrec de l'artista convidat, Indio 
Blau, que oferirà un petit concert 
de flamenc fusió.

Per als més joves hi haurà una 
zona de jocs i tallers on hi hau-
rà pintura, aualé, escacs, pinta-
cares, trenetes, henna... Totes les 
activitats aniran a càrrec de les 
diferents entitats, de l'Espai Jove 
de Cerdanyola i l'Espai Gatassa.

Exposició fotogràfica

Amb motiu del 10è aniversari de 
la Mostra, també es farà una ex-
posició de fotografies de les deu 
edicions viscudes. Les entitats del 
barri han participat en la recopi-
lació d'imatges d'aquest esdeve-
niment, que s'ha celebrat des de 
l'any 2009 al barri de Cerdanyola 
i que està plenament consolidat. 
Aquesta mostra es podrà contem-
plar el mateix dia 21 d'octubre a 
la plaça de l'Onze de Setembre i a 
partir de la setmana següent que-
darà exposada al Centre Cívic de 
Cerdanyola. 
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 Cerdanyola és un dels barris més 
grans de Mataró, amb una població 
de 30.826 habitants a dia 1 de gener 
del 2017, un 24,43% de la població 
total de la ciutat, el segon barri més 

poblat després de l’Eixample. Té 
una població més jove que la de 
la resta de la ciutat, i un 22,70% 
dels veïns han nascut en altres 
països (en algunes zones del sud 

Un dels grans barris de la ciutat Un barri amb potencials i també índexs socioeconòmics per a l'anàlisi

Les dades, sobre la taula
El barri representa un quart de la població de Mataró, 
és més jove que la mitjana i concentra força atur

 D.Ferrer 

de Cerdanyola aquesta proporció 
supera el 40%). 

Pros  i contres
Les dades socioeconòmiques de 

17

18 19

21

barri a barri Cerdanyola

Tot barri 26 a 29.indd   4 17/10/2018   16:15



24

Un barri amb potencials i també índexs socioeconòmics per a l'anàlisi  Daniel Ferrer 

Un pla especial

Cerdanyola compta amb 
un Pla d’actuació integral 
aprovat que defineix els 
eixos i línies de treball a 
executar inicialment du-
rant el període 2018-2023 
per millorar el barri. El do-
cument és fruit del treball 
conjunt amb la taula de 
treball amb representants 
de la zona.

Cerdanyola indiquen que és una 
de les zones més desafavorides 
de Mataró: concentra la major 
quantitat de rendes baixes de la 
ciutat, té la taxa d’atur més ele-
vada, la seva població té un dels 
nivells de formació més baixos, 
un volum considerable d’edifi cis 
amb patologies, etc. Però també 
compta amb potencialitats per 

ajudar a transformar les desigual-
tats del territori: és el segon barri 
amb més establiments comer-
cials; hi ha nombrosos recursos 
socioeducatius presents al barri; 
té zones verdes, equipaments es-
portius i juvenils per potenciar; 
molta diversitat cultural i de mo-
viment associatiu, i sentiment de 
pertinença.

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

Pollastres a l’ast 

22 23

25
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Farmàcia YAZBECK
• Fórmules magistrals.
• Homeopatia.
• Dietètica.
• Dermofarmàcia.

• Herboristeria.
• Ortopèdia.
• Alimentació infantil.
• Control de la tensió.

Rda. Rocablanca 65-67 · Mataró · T 936 767 683
farmaciayazbeck@gmail.com
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Autoescola Mataró
Puig i Cadafalch, 195
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