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Una de les zones més atractives de la perifèria 
mataronina
La Llàntia, la Via Europa i Cirera conformen el districte de la ciutat que més ha crescut 
al llarg d'aquestes dues primeres dècades de segle, una àrea que combina negocis i 
espai residencial a la perfecció
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 Fotografia  La bona connectivitat de la zona 
i la proximitat amb establiments 
clau per a la ciutat com el Mataró 
Parc o el Mercadona fan possible 
que la Llàntia, la Via Europa i Cirera 
donin lloc a una combinació difícil 
de superar. 

A vista d'ocell, aquests tres barris 
mostren una estètica més aviat mo-
derna i adaptada als nous temps, 
dos trets característics d'aquesta 
àrea residencial de primer ordre. 
Tot això fa que els petits comerci-
ants no s'ho pensin dues vegades 
a l'hora d'obrir els seus negocis 
en aquest districte tranquil i, en 
certa manera, allunyat del centre 
del municipi.

Les mancances: aparcament i 
atenció sanitària
Segons el veïnat, l'aparcament és un 
dels problemes crònics de la zona. 
Tanmateix, cada vegada hi ha més 
projectes urbanístics que fan possi-
ble la construcció de nous pàrquings 
gratuïts. El darrer va ser el reforç de 
315 places a les antigues pistes de 
conduir de l'Hospital de Mataró.  

D'altra banda, un dels grans rep-
tes del districte té a veure amb la 
sanitat pública. En aquest sentit, 
els veïns de la Llàntia reclamen un 
CAP més complet per no veure's 

obligats a visitar-se en un altre del 
municipi. Quant als habitants de 
Cirera, hi ha prevista la construc-
ció d'un nou CAP Cirera-Molins. 

De fet, ja s'han iniciat els tràmits 
corresponents perquè aviat pugui 
veure la llum aquest nou edifi ci de 
1.700 metres quadrats. | Red.

La Llàntia i Cirera, en xifres

Segons l'Estudi de la Població elaborat per l'Ajuntament de 
Mataró amb dades de l'1 de gener de 2019, a Cirera hi viuen 
10.596 persones. La Llàntia, per la seva banda, és el lloc de 
residència de 4.063 mataronins. En ambdós casos, la mitjana 
d'edat és de 40 anys.

Quant a la distribució de la població segons el seu lloc de nai-
xement, en els dos barris el percentatge de veïns nascuts fora 
de Catalunya voreja el 30%. Quant a la presència de població 
estrangera, guanyen les nacionalitats marroquina i xinesa tant 
a Cirera com a la Llàntia. 

 D. Ferrer
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La composició escultòrica.  Cedida

Una escultura mítica a la plaça Itàlia
L'artista Ángel Heredero va crear ara fa 10 anys els dos elements que coronen aquest 
espai verd ubicat al cor de la Via Europa

Barri a barri: Redacció

 El rapte d'Europa de la plaça 
Itàlia celebra el seu desè aniver-
sari. Aprofitem aquesta efemèride 
per recordar el seu significat i fer 
menció especial del seu creador, 
Àngel Heredero. 

Clàssic i modern alhora
L'escultura, que està situada a 
l'Avinguda Europa, està formada 

per una jove i un brau fets de bron-
ze i tub metàl·lic, respectivament. 
La figura femenina segueix la tra-
dició de l’escultura clàssica, men-
tre que la de l'animal s'adhereix a 
un estil més modern, en el que es 
juga amb els buits.

La composició recrea el mite del 
rapte d'Europa: el brau és Zeus, 
que pretén temptar la noia per 
endur-se-la sobre el seu llom fins 
a Creta.

Una font amb pentagrama
El conjunt escultòric ve acompa-
nyat d'una font que incorpora les 
notes de l'"Himne de l'alegria", de 
Beethoven, sobre un pentagrama 
i que també marca l'hora. | Red.

El mite

Zeus es transforma  
en brau per temptar la noia  
i endur-se-la fins a Creta.

Barri a barri La Llàntia / Via Europa / Cirera
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La Llàntia és considerat un dels barris més tranquils de la ciutat.  Arxiu

“Calen més comerços de proximitat, places 
d'aparcament i neteja als carrers”
Parlem amb la Teresa, una de les propietàries de la merceria Viorne, ubicada des de fa 
quatre anys al barri de la Llàntia

Barri a barri: Redacció

 La Teresa és veïna del barri de 
Cerdanyola, però el 2015 va decidir, 

juntament amb la Pepi, obrir el seu 
propi negoci a la Llàntia. Quatre 
anys després, l'encarregada se-
gueix defensant la zona com una 

de les millors on ubicar un punt 
de venda com el seu: "Estem al 
costat del Mercadona i també a 
prop del Mataró Parc, cosa que 

Barri a barri La Llàntia / Via Europa / Cirera
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Les dues propietaries de la merceria Viorne.  Cedida

ens beneficia força, ja que tampoc 
no són competència i ens ajuden 
a atraure nova clientela". Per a la 
Teresa, un altre punt a favor de la 
zona és la tranquil·litat, un avan-
tatge que, malauradament, no te-
nen altres barris de Mataró com 
Rocafonda o Cerdanyola.   

Quins són els punts febles de 
la Llàntia?
Després de destacar els aspectes po-
sitius de la Llàntia, la responsable de 
Viorne té clar quins són els incon-
venients del barri. "El que trobem 
més a faltar és una major activitat 
empresarial", afirma la Teresa, que 
afegeix que "hi ha moltes botigues 
de proximitat que han marxat per-
què és molt complicat fer ombra al 
Mataró Parc". 

En segon lloc, l'encarregada 

d'aquesta merceria assegura que, 
tot i que la inseguretat no és un dels 
principals maldecaps per al veïnat 
de la Llàntia, sempre es podria estar 
millor. "Per exemple, en el nostre cas, 
fa dos anys vam patir un robatori i 
darrerament sí que hem notat que 

la policia no és gaire present per la 
zona", explica.  

Per últim, la Teresa considera 
que a vegades és impossible trobar 
aparcament i que la millora de la 
neteja als carrers és un dels deures 
pendents al barri. | Red.

La proximitat amb el 
Mataró Parc ens bene-
ficia en el nostre cas."

Teresa (Merceria Viorne)
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Kolchonia té una altra botiga a l'avinguda Meridiana de Barcelona.  Daniel Ferrer

Kolchonia obre nova botiga a la Via Europa
L'empresa, especialitzada en el món del descans, ofereix productes per a totes les 
butxaques i un servei realitzat per professionals amb més de 20 anys d'experiència

Publirreportatge: Redacció

 Kolchonia s'instal·la a Mataró. 
L'empresa, especialitzada en el món 
del descans, ha triat el número 189 de 
la Via Europa per obrir la seva segona 
botiga. Amb 23 anys d'experiència en 
el sector, Fran Hernàndez és el respon-
sable del nou punt de venda i la tercera 
generació de la família que ha optat 
per aquesta professió. L'objectiu de 
la companyia és, segons ens explica 

l'encarregat de la botiga, "oferir un pro-
ducte de qualitat a un preu adequat a 
tots els gustos i butxaques". A més a 
més, Kolchonia només treballa amb 
fabricants d'àmbit nacional.

Inauguració amb descomptes 
En aquests moments, el gerent afirma 
que es troben en plena inauguració, 
amb descomptes especials en aquells 
productes que tenen més demanda. En 
aquest sentit, alguns dels articles més 

venuts són els canapès i els matalassos 
de molles ensacades amb capes de 
viscoelàstica. "Estar ubicats a la Via 
Europa també té aspectes positius com, 
per exemple, la facilitat per aparcar 
que tenen els clients que ens visiten", 
assegura. | Red. 

Horari

De dilluns a dissabte, de 10 a 
13.30 h i de 17 a 20.30 h.

Barri a barri La Llàntia / Via Europa / Cirera
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La festa vol acostar les mates als més petits.  Arxiu

L'Escola la Llàntia participarà 
en la tercera edició de la Festa 
de les Matemàtiques 
L’esdeveniment tindrà lloc dimarts, dia 29 d’octubre, al 
Teatre Monumental i també comptarà amb la intervenció 
de l’Escola Pia Santa Anna

 Canviar la metodologia d’apre-
nentatge d’aquestes ciències a 
Mataró és l’objectiu de la Festa de 
les Matemàtiques, que ja ho té tot 
a punt per celebrar la seva tercera 
edició. Serà aquest dimarts, dia 29 
d’octubre, al Teatre Monumental, i 
comptarà amb la participació de dos 
centres del municipi: l’Escola de la 
Llàntia i l’Escola Pia Santa Anna. 

De fet, a banda dels alumnes, s’es-
pera també la presència de l’alcal-
de, David Bote, i del professor Toni 
Gomà, que anirà acompanyada de 
diverses activitats complementàri-
es com, per exemple, una actuació 
musical i una conferència titulada 
“Juguem amb els nombres”. 

A través de jocs i de concur-
sos. Així és com la Festa de les 
Matemàtiques i els seus impulsors 
volen acostar aquesta disciplina als 
estudiants més joves. Per ara ho 
estan aconseguint: durant el curs 
2018-2019, 2.543 estudiants mata-
ronins van participar en la Prova 
Cangur que organitza la Societat 
Catalana de Matemàtiques. | Red.
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Participants de l'any passat disfressats.  Cedida

Arrenca la 6a Festa de Tardor de la Llàntia
L'esdeveniment organitzat pels Geganters de la Llàntia tindrà lloc al barri  
del 25 d'octubre fins al 2 de novembre 

Festes: Redacció

 Aquest divendres comença la 
Festa de Tardor de la Llàntia, una 
de les festes més esperades de l'any 
per a la gent del barri. Els assistents 

podran gaudir de música, una cer-
cavila, disfresses, ball, tallers i mol-
tes altres sorpreses terrorífiques 
amb sessions de cinema, un tú-
nel del terror i animació al carrer. 

 Es tracta d'una festa que va 

néixer l'agost del 2014, quan als 
Geganters de la Llàntia els va sor-
gir la necessitat de crear una nova 
festa al barri que englobés de for-
ma oficial totes les activitats que 
es programaven al voltant de la 

Barri a barri La Llàntia / Via Europa / Cirera
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celebració de la castanyada. Des 
d’aleshores, la Festa de la Tardor ha 
crescut i s’ha consolidat, i aquest 
any arriba a la sisena edició. 

Aquest any, l’Ajuntament de 
Mataró és coorganitzador dels 
actes de la festa. A més, també 
col·laboren i participen en les di-
ferents activitats Lucius Marcius, 
Enlleura’t, Espai Jove de la Llàntia i  
l’Associació de Veïns de la Llàntia.

Programa d'actes
# Divendres 25 d'octubre
Cinema de Terror: des de les 17.30 
fins a les 20 hores · Espai Jove de la 
Llàntia (C/ Teià, 7).

# Dijous 31 d'octubre
Pintacares: des de les 17.30 fins a les 
19 hores · Parque Rojo. / Organitzat 
per l'Espai Jove La Llàntia.

Cercavila de disfresses: 19 hores · 
sortida del Parque Rojo (entre el car-
rer Irlanda  i el carrer la Boixa) fins 
al Parc de la Llàntia. / Els Geganters 
de la Llàntia, amb la col·laboració 

de Lucius Marcius, donaran el tret 
de sortida. 

Ball i concurs de disfresses: seguit 
de la cercavila · Parc de la Llàntia. / 
Hi haurà xocolatada a preus popu-
lars i repartiment de caramels per 
a tothom.

# Dissabte 2 de novembre
Túnel del terror: a partir de les 17 
hores · entrada per l'Associació de 

Veïs de la Llàntia (C/ Galícia, 56). / 
Hi haurà dues sessions: per als més 
petits (de les 17 a les 19.15 hores) i 
per als més atrevits (de les 19.30 fins a 
les 23 h). Preu de l'entrada: 2,5 euros.
Tallers Terrorífics: de les 17 a les 19.15 
hores · davant l'AAVV. / Organitzat 
per Enlluerna't.

Animació al carrer: a partir de les 
19.15 hores. / Amb música en directe, 
actors, còmics i artistes de circ. | Red.

La festa celebra la 6a edició aquesta tardor.  Cedida
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 Fotografia

En Juan José a la seva carnisseria.  D. Ferrer

“És com un poble tranquil on tots els veïns es 
coneixen entre ells”
Parlem amb en Juan José, de la Carnisseria Juanjo, que té relació amb tots tres barris: 
la Llàntia, Via Europa i Cirera

Barri a barri: Redacció

En Juan José Roda coneix molt bé 
els tres barris de què tracta l’espe-
cial: va créixer a Cirera, ara fa 18 

anys es va traslladar a la Llàntia 
i des de fa 14 anys treballa a la 
Via Europa, al capdavant de la 
Carnisseria Juanjo.

De la conversa amb en Juan José, 

en traiem els punts positius i nega-
tius que troba al barri on treballa.

 Quan fa que treballa al barri?
Ara fa 14 anys que vaig llogar la 

Barri a barri La Llàntia / Via Europa / Cirera
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La Carnisseria Juanjo està situada al costat de la Via Europa, al carrer Alemanya.  Arxiu

carnisseria, on hi havia un matri-
moni que es va jubilar. Abans tre-
ballava a la carnisseria dels meus 
pares i ells coneixien a la família. 
Quan van decidir jubilar-se, van 
trucar-los per preguntar-los si jo 
volia continuar amb el negoci. Vaig 
decidir canviar i passar de Cirera 
a un barri on hi havia més volum 
de gent.

 I més enllà del negoci, on 
vius?
Jo visc a la Llàntia des de fa 18 anys. 
Abans havia viscut a Cirera, barri 
on vaig néixer.

 Què és el que més t’agrada 
del teu barri?
De la Llàntia, el que més m’agrada 
és la tranquil·litat. És com un poble 
tranquil on tothom es coneix. Un 
barri molt quotidià.

 Creus que té alguna 
deficiència?
En temes d’infraestructures està 
bé. El tema d’aparcament, com su-
poso que passa a tots els barris, és 
una mica deficient. Però crec que 
és una cosa global.

 Hi faries algun canvi?
Pràcticament cap, més o menys 

està tot bé. Una altra deficiència 
és que no té tantes botigues com el 
centre, i potser en falten més. Per 
exemple, a la meva zona hi ha molts 
locals buits. Si vols roba, sabates 
o altres productes, has d’anar al 
centre o a grans superfícies. 

 Hi ha algun tema que preo-
cupi al barri?
La majoria de comerciants es quei-
xen de la zona de pàrquing i es parla 
de la possibilitat d’instal·lar zones 
taronges rotatives, però per altra 
banda els veïns també demanen 
el seu espai d'aparcament. L’ideal 
seria trobar alguna alternativa que 

agradés a totes dues bandes.

 Quina clientela té la 
carnisseria?
Sobretot gent del barri. El tracte 
és molt personal, i pràcticament 
totes les dependentes coneixen a 
tothom, els seus gustos i si volen 
una cosa o una altra. Això demos-
tra que és un barri molt familiar.

 Fas molta vida al barri?
Bàsicament a la carnisseria i a casa. 
Però també participo en les festes; 
són bastant completes, hi ha mol-
ta gent i l’organització està molt 
bé.| Red.
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Plànol amb les adreces dels comerços

La Llàntia / Via Europa / Cirera

Carniceria Juanjo
Alemanya, 22

Barceló Cars  
Rda. Mossén Jacint Verdaguer, 59

Cortines Montse
Països Baixos, 2

Clínica Dental Ustrell & García
Via Europa, 157

Aluminis Iluro 
Via Europa, 189-193

Kolchonia
Via Europa, 189

Amargant
Via Europa, 94

López Veraguas
Carrer Pineda, 1

Farmàcia Esteve Albert
Esteve Albert, 43

Amtemis
Via Europa, 101

Llibreria Mediterrani
Alemanya, 2 

JS Verticales
Torrente de la Pólvora, 176
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Óptica Denuc
Via Europa, 137

Viorne
Alemanya, 15

Glam Nails
Esteve Albert, 41

Gruas y Contenedores Agustín 
López e Hijos
Malgrat, 1ª

Cañadas & Casals
Sant Pol, 15

SimóMac
Joaquim Casas, 7

Aludema
Carrer la Boixa, 5

Limpiezas Lina
Irlanda, 24

Taller Avenida 
Av. Velódrom, 73

Ferreteria Devesa
Rda. Dr. Ferran, 1

Joieria Floriach
Irlanda, 30
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