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A la zona nord de la ciutat regna la calma
Els barris de Molins i Vista Alegre, juntament amb el del Camí de la Serra, tenen un 
marcat caràcter residencial i un entorn més tranquil que altres zones de Mataró

Barri a barri: Redacció

 El seu veïnat ho destaca i, per què 
no, també ho agraeix. Als barris de 
Molins i Vista Alegre, de la mateixa 

manera que succeeix a la zona del 
Camí de la Serra, hi regna la calma. 
Ubicats ben amunt de la ciutat, 
els seus habitants semblen viure 

allunyats dels problemes d'insegu-
retat que pateixen de prop altres 
racons més poblats de la capital 
del Maresme. 

MOLINS I VISTA ALEGRE
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La proximitat amb el centre co-
mercial Mataró Parc i la facilitat 
d'accés a l'autopista són dos punts 
més a favor que als veïns i veïnes els 
agrada posar en relleu. D'altra ban-
da, les bones vistes (de què es pot 
gaudir des de paratges com el Parc 
de Vista Alegre) i la identitat pròpia 
que li donen els edifi cis amb història 
també formen part del seu encant. 

Per quedar-s'hi tota la vida   
Annexionat a Rocafonda i Molins, el 
barri de Vista Alegre va ser durant 
molt de temps una elevació de ter-
reny envoltada de natura. Després 

Els barris, en xifres

Segons l'Estudi de la Població ela-
borat per l'Ajuntament de Mataró 
amb dades de l'1 de gener del 2019, 
a Vista Alegre hi viuen 7.495 per-
sones i, a Molins, 5.884. La mitjana 
d'edat en ambdós casos és d'uns 
40 anys.

Quant a la distribució de la població 
segons el seu lloc de naixement, 
Vista Alegre és un dels barris del 
municipi que tenen un percentatge 
d'habitants nascuts a Catalunya 
més elevat, el 71,61%. A Molins, la 
nacionalitat marroquina és la que 
té més pes sobre el conjunt de la 
població estrangera, amb 177 veïns.

va venir el Camí de la Serra, un altre 
barri mataroní creat en part com a 
resultat de l'expansió del municipi.  
En aquesta part de la ciutat, els habi-
tants que hi aterren s'hi acostumen 
a quedar tota la vida per les bones 
condicions que ofereix. 

Molins segueix, més o menys la 

mateixa tendència. Parlem d'un bar-
ri on tothom es coneix, segur i molt 
tranquil. Tanmateix, en aquest cas, 
els ciutadans reclamen que hi hagi 
una major dinamització del comerç 
de proximitat, una bona manera 
de fer front a l'omnipresència del 
Mataró Parc. | Red.

Bones vistes

Molins, Vista Alegre 
i el Camí de la Serra 
destaquen per comp-
tar amb miradors 
d'excel·lència

La proximitat al 
Mataró Parc és un 
avantatge, però el 
veïnat dels Molins 
reclama més 
negocis locals
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Laura Gil és la propietària de Palmerin.  Cedida

“Molins és un barri molt ben comunicat i segur”
Entrevistem Laura Gil, propietària de Palmerin, que fa 5 anys va obrir aquesta botiga 
especialitzada en mascotes al seu barri de tota la vida

Barri a barri: Redacció

Laura Gil fa temps que viu al barri 
dels Molins i des de fa 5 anys, quan 
va obrir el seu propi negoci, també 
hi treballa. Per això, volem conèixer 
la seva opinió sobre els punts forts 
d’aquesta zona de Mataró i els que 
podrien millorar-se.

 Quina relació tens amb el 
barri?
Fa 40 anys que visc en aquest barri, 

soc veïna de tota la vida. Fa 5 anys 
que vaig obrir la botiga Palmerin, 
la qual ha tingut molt bona acollida 
entre els clients. Estan contents de 
tenir una botiga especialitzada en 
mascotes i tinc molt bona relació 
amb tots ells.

 Què és el que més t’agrada 
de la zona?
Que té un bon accés a l’autopista, 
al centre... Està molt ben comuni-
cat. També és un barri segur, on es 

pot estar fins tard i no hi ha tanta 
sensació de por com en altres bar-
ris, on potser no deixarien que el 
nen baixés a comprar a les 10 del 
vespre. El servei de neteja també 

Trobo a faltar més 
negocis de barri, com 
ara alguna botiga de 
sabates

Laura Gil

Barri a barri Molins i Vista Alegre
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La Laura va ser una de les 
veïnes que van reclamar 
el pàrquing del Triangle 
i el pipicà per a gossos

Demandes amb resposta

funciona bé: quan ens llevem te-
nim el barri net.

 I què creus que es podria 
millorar?
Es podria continuar obrint negocis 
de barri; faltaria, per exemple, algu-
na botiga de sabates, una de llence-
ria... Encara hi ha cosetes que falten. 
D’altra banda, no m’agrada que hi 
hagi tanta competència entre altres 
negocis com els forns de pa: pots 
trobar dos en un mateix carrer.

 Amb tants anys que fa que 
vius al barri, quin canvi sig-
nificatiu creus que ha fet?
Quan vam obrir la botiga, vam co-
mençar a recollir signatures perquè 
fessin el triangle, que abans era un 
descampat, i ara és un pàrquing 
molt ben fet. També vam demanar 
el pipicà per als gossos. Després 
d’entregar els papers a l’Ajunta-
ment, al cap de 6 o 7 mesos van fer 
les obres necessàries. Estic conten-
ta d’aquesta acció perquè vam fer 
un esforç entre tots i l’Ajuntament 

va complir i va fer el que els veïns 
demanaven. La col·laboració a l’ho-
ra de demanar millores és una de les 
coses que més m’agraden.

 Hi ha algun altre punt que 
voldries destacar?
Les festes del barri. Hi ve gent d’al-
tres llocs i és una festa molt maca. A 
més, tenim una bona Associació de 
Veïns que es preocupa de tenir-ho tot 
enllestit, també la confraria, i aques-
tes col·laboracions a vegades no les 

trobes en altres barris.

 Per què creus que esteu tan 
units, els veïns?
Perquè som gent que fa molts anys 
que estem al mateix barri, ens co-
neixem, passem pel costat i ens sa-
ludem... No és un barri amb moltes 
sortides de gent, perquè quan les 
persones arriben aquí s’hi troben 
molt bé i els costa molt marxar. Això 
fa les que cares sempre siguin les ma-
teixes i que et socialitzis més. | Red.
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Autoescola Biela
C. Josep Plà, 1, Mataró.
C/ Cami Ral 432, Mataró.

93 799 71 98
biela@raccautoescola.cat

El Parc del Nord acull el Centre Social Carrer d'Almeria.  D. Ferrer

Una segona vida per a la zona verda de Vista 
Alegre 
Està previst que les obres de millora del Parc del Nord finalitzin abans que s'acabi l'any 

Barri a barri: Redacció

 És un dels espais que més apre-
cien els veïns de Vista Alegre, una 
espècie de pulmó verd al barri. El 

Parc del Nord és una zona àmplia, 
dissenyada amb elements de pedra 
i amb un toc rústic que d'aquí poc 
renovarà la seva imatge. I és que a 
finals d'agost es va posar en marxa 

la seva remodelació amb l'objectiu 
de millorar la connectivitat del parc, 
unes obres que finalitzaran abans 
que s'acabi el 2019. 

Segons el pla previst, la plaça 

8

Barri a barri Molins i Vista Alegre
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Prop de 30.000 m2

El Parc del Nord ocupa una 
superfície de 29.224 metres 
quadrats i se situa entre els 
carrers d’Almeria i de Salvador 
Espriu. L’espai verd acull en 
el seu interio el Centre Social 
Carrer d’Almeria i el Camp 
Municipal de Futbol Vista 
Alegre-Els Molins en el seu 
punt més alt.

13

d’accés des de la ronda de Sant 
Oleguer es configurarà de nou: se 
situarà a una cota lleugerament in-
ferior a l’actual i es crearà una zona 
d’estada amb bancs adaptats a la 
topografia. L’espai es connectarà, 
mitjançant escales, amb la rampa de 
formigó que dona al carrer d’Almeria, 
al centre social i al camp de futbol.

A més a més, l’àrea perimetral del 
camp de futbol s’ampliarà fins als 
2,5 metres, s’eliminaran les plantes 
arbustives per millorar les vistes i 
es reubicaran els bancs existents. El 
drenatge en aquest punt es millorarà 
amb una canalització de grava que 
finalitzarà en un mur de gabions per 
retenir el terreny. Al costat oest del 
camp, s’instal·larà una barana de 
fusta com a element de protecció. 

En paral·lel, l’Ajuntament té pre-
vist ubicar a dins de la zona verda un 
nou parc urbà de salut amb aparells 
de gimnàstica per a la gent gran. 
Així mateix, es revisarà l’enllumenat 
de l’entorn per detectar i eliminar 
zones fosques que poden generar 
inseguretat. | Red.
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 Fotografia

Susana Salvador és la propietària de l'escola de dansa SS.  Cedida

“Tinc la sort de viure de la meva gran afició”
Susana Salvador és veïna del barri de Vista Alegre des que va néixer, però té molt clar 
que el Camí de la Serra és la zona perfecta per obrir un negoci

Barri a barri: Redacció

Nascuda a Vista Alegre, Susana 
Salvador coneix aquest barri mi-
llor que ningú. De fet, els seus 
pares s’hi van traslladar a viure 
ara fa més de 40 anys i parlem de 
la zona de Mataró on va decidir 
obrir la seva primera escola de 
ball. “Per una qüestió de manca 
d’espai, fa temps vam marxar cap 
al Camí de la Serra i ara hi estem 
molt contents”, afirma. Una altra 

de les raons d’aquest canvi d’ubi-
cació va ser la dificultat de trobar 
aparcament a Vista Alegre. Segons 
explica Salvador, és una de les pro-
blemàtiques més flagrants del bar-
ri, tant per als comerciants com per 
als veïns i veïnes que no disposen 
de pàrquing privat.

Al Camí de la Serra, les coses són 
“totalment diferents” i l’entrevistada 
destaca la facilitat amb què es pot tro-
bar un lloc on aparcar el cotxe sense 
haver de pagar i la proximitat amb les 

entrades i sortides de les autopistes. 
“Molts dels nostres alumnes venen 
expressament de fora de Mataró i 
agraeixen aquesta mena d’avantat-
ges que ofereix el barri”, assegura. 

A més a més, Salvador veu com a 

La Susana viu al barri 
de Vista Alegre i els 
seus pares també 
formen part del veïnat 
des de fa 40 anys

Punts a favor

Per a la Susana, els  
dos grans avantatges de  
tenir l'escola al Camí de 
la Serra són l'espai per 
aparcar i la proximitat 
amb el Mataró Parc

Barri a barri Molins i Vista Alegre
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factor positiu que el centre comer-
cial Mataró Parc estigui a tocar: “És 
un element dinamitzador que ajuda 
a fer que hi hagi més moviment de 
gent, i segurament és clau perquè la 
zona tingui un potencial força gran 
per als petits comerciants”.

Tot i que el Camí de la Serra és la 
seu de diversos centres dedicats a 
activitats com la dansa i el ioga, l’em-
presària afirma que la competència 
no és un obstacle per al seu negoci. 
“La demanda d’aquesta mena d’es-
coles sempre ha estat la mateixa, no 
ha decaigut mai, i això fa que molts 
hàgim pres la decisió de mudar-nos 
a aquest barri”, explica.

Una vida dedicada a la dansa
Susana Salvador imparteix classes 
de ball des de fa 26 anys i actual-
ment els seus alumnes no tenen un 
perfil concret. “Ensenyo a persones 

de totes les edats, des dels tres fins 
als 80 anys”, assegura. Per a ella, 
és una veritable sort poder viure 
de la seva principal afició: “Vaig 
començar a ballar amb vuit anys 
i a partir dels 16 vaig arribar a la 
conclusió que volia dedicar-m’hi 
professionalment”. Des de llavors 
no ha parat i és una autèntica ex-
perta en dos estils en concret: el 
flamenc i el clàssic espanyol. 

Espectacles propis
A banda de ser mestra de dansa, la Susana també produeix 
els seus espectacles i està a punt de tancar nova gira.

A banda de la seva faceta com 
a docent, aquesta veïna del barri 
de Vista Alegre també produeix 
els seus propis espectacles, en els 
quals prenen part els alumnes de 
l’escola. “És una de les coses de 
les quals em sento més orgullosa 
i és per això que ara mateix estem 
obrint-nos al mercat internacio-
nal, amb moltes ganes de tancar 
la pròxima gira”, conclou. | Red.

Punts a favor

Per a la Susana, els  
dos grans avantatges de  
tenir l'escola al Camí de 
la Serra són l'espai per 
aparcar i la proximitat 
amb el Mataró Parc
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Plànol amb les direccions dels comerços

Molins - Vista Alegre

Auto-Escola Mataró
Desviament, 4

Palmerin 
Carles Padrós, 89

Ca La Mama
Nicolau Guanyabens, 13

Taller Nou Ramia
Carles Padrós, 81-83

Club Esportiu 
Taekwondo Mataró
Àvila, 28

Escola de Dansa Asrai
Torrent d'en Pregària, 18

Colada Plus
Creu Roja, 6

IluroCan 
Rda. Sant Oleguer, 47

RACC Auto-Escola Biela
Josep Pla, 1
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Dental 2
Riera de Cirera, 24 baix

Cosetes de Patch
Nicolau Guanyabens, 16 esq

Carnisseria - Xarcuteria
Ca l'Abril
Creu Roja, 10

No Solo Barberia
Països Catalans, 35

Cristalbox
Països Catalans, 46 baix

Ninots
Carles Padrós, 91

AutoTaller ECK
Rda. Sant Oleguer, 69
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15
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Clínica Dental Sanadent
Joan Salvat Papasseit, 50

Montse Estètica Integral
Riera Figuera Major, 30

Noah Moda Dona
Riera Figuera Major, 22

Aura Perruqueria
Torrent de les Piques, 3

Carpas Arlia
Riera Figuera Major, 16

Estil Ungles
Nicolau Guanyabens, 16

Tancaments Aluvidres
Caramellas, 39-41
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