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 Cristalleries Mascarell sem-
pre ha estat al centre.
Sí. La nostra empresa té 65 anys, 

sempre ha estat al centre. Nosaltres 
estem lligats a la construcció i vam 
passar la clatellada del 2008, 2009 i 

"És una zona idònia per viure-hi i 
treballar-hi però cal més aparcament"
Entrevistem Jordi Galdón, propietari Cristalleries Mascarell i vicepresident de 
l'Associació de Veïns Mataró Centre

2010 en què els clients constructors 
van començar, primer a no pagar, 
simultàniament a no demandar 

barri a barri El Centre
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Més aparcament

"Com Associació de Veïns 
del Centre ja fa més de 
9 anys que demanem a 
l'Ajuntament que  
s'ocupin temporalment 
com a pàrquings, solars 
abandonats com l'antic 
local de Can Maymí on hi 
ha 10.000 metres  
quadrats abandonats"

feina i després a desaparèixer. 
Nosaltres hem sobreviscut i en 
els últims 2 anys, a base de molts 
sacrificis a nivell de reduir despe-
ses, ajustar preus i canviar formes 
de treballar i adaptar-nos als temps 
que corrien, hem aconseguit si no 
sortir de la crisi, sí ampliar dues 
persones amb contracte indefinit 
i comprar dues furgonetes noves. 

Com és la zona on us trobeu? 
Estem molt ben comunicats, tenim 
el tren, tenim autobusos, tenim ta-
xis... Pel que fa al veïnatge és molt 
correcte, la gent molt educada tant 
els  que porten tota la vida o molts 
anys com la gent que acaba d’ar-
ribar. Jo he nascut, visc i treballo 
al centre i considero que és una 
zona idònia tant per a viure com 
pels petits negocis com el nostre.

Teniu reivindicacions, però.
La primera és la congestió de 
trànsit. Aquí tenim l'escola Santa 
Anna i quan  són les hores d’en-
trada i sortida es col·lapsen molt 

els carrers: es col·lapsen els guals, 
pugen a les voreres, es posen en-
tre els arbres, etc. És un tema re-
current que també passa quan els 
caps de setmana hi ha moltes ac-
tivitats culturals. Nosaltres com a 

Associació de Veïns ja fa més de 9 
anys que hem donat una solució 
a l’Ajuntament: ocupar tempo-
ralment molts solars abandonats.  
Per exemple, a l'antic local de Can 

Maimí hi ha un terreny de 10.000 
metres quadrats abandonat i ple 
de gossos, gats i brutícia.

Massa vehicles?
Densitat de vehicles contaminants. 
Al Torrent hi passen moltíssims bu-
sos a cada hora i el tema del fum, 
soroll i vibracions, preocupa. A més 
a més el Pla de Mobilitat firmat per 
l’Ajuntament es comprometien 
que la meitat de flota d’autobusos 
serien híbrids o elèctrics. Ara han 
comprat dos autobusos nous que 
han costat molts diners i són de 
gasoil. Com a Associació de Veïns 
ho havíem reivindicat molt.

També desapareixen arbres 
al barri.
Una altra problemàtica és que 
estan desapareixent els arbres a 
marxes forçades. A la Plaça Miquel 
Biada hi ha 8 arbres vius i 12 forats 
buits. I ja no és que no els replan-
tin sinó que els tallen i els deixen a 
l’alçada d’un metre, amb el perill 
que això comporta.

núm. 1748 del 2 al 8 de desembre de 2016
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  Qui ha dit que vestir de marca 
sigui car? Avui en dia qui no llueix 
alguna de les firmes de més repu-
tació és perquè no vol o perquè 
encara no coneix Brands, la nova 
botiga outlet que acaba d'obrir al 
Torrent, ben bé al rovell de l'ou. 
Brands és una botiga de 100 me-
tres quadrats amb tres espais di-
ferenciats en els quals, com a gran 

atractiu, trobem que no només hi 
ha moda de dona sinó que és el lloc 
de referència de Mataró en outlet 
per a homes. 

Val la pena entrar per veure l'àm-
plia gamma de primeres marques 
que es troba a un preu assequible, 
com si tot l'any fossin rebaixes i 
aquí, a Mataró, sense necessitat 
d'agafar el cotxe per anar a fora.

La millor roba de marca outlet 
per a dona i també per a home
Brands, amb preus rebaixats, és punt de venda de les caçadores Norway

Una de les joies de la corona de 
Brands és que és punt de distribu-
ció oficial dels abrics i caçadores 
Norway, a més de tocar també al-
tres marques com Pepe Jeans o 
Calvin Klein. Si fins ara els outlets 
semblaven cosa exclusivament 
femenina, a Mataró, ara a Brands 
els dos membres de la parella es 
poden firar i vestir de marca.

barri a barri El Centre

Tot barri 5 brands.indd   2 30/11/16   16:32
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 La nova escola Angeleta Ferrer 
podria estar enllestida per a inici-
ar-hi el curs 2017-2018. Després 
d’un calendari que ha estat mo-
dificat en nombroses ocasions, 
sembla ser que el nou centre edu-
catiu podria ser una realitat en els 
pròxims mesos i tancar així un dels 
capítols negres dels últims anys. 

A principis de novembre del 2012, 
es va haver de tancar l’escola 
Angeleta Ferrer d’urgència per 
problemes en la seva estructura, 
derivats de l’aluminosi. Durant 
dos dies els alumnes de l’Angele-
ta Ferrer van haver de quedar-se 
a casa o acollir-se a l’oferta d’anar 
al poliesportiu Eusebi Millan com 

L’Angeleta Ferrer, a punt pel 
curs 2017-2018?
El nou centre escolar podria iniciar l'activitat educativa el setembre del 2017

a alternativa.Dies després, els seus 
alumnes i la resta de la comuni-
tat es van traslladar  al CEIP Torre 
Llauder, on comparteixen l'espai 
d'aquesta escola del Pla d'en Boet, 
allunyada del centre. 

La incertesa es va apoderar de 
les famílies de l'Angeleta Ferrer, 

barri a barri El Centre

Tot barri 7,8 obres angeleta.indd   2 30/11/16   15:57



Can Fàbregas del paper

L'antiga fàbrica de Can 
Fàbregas del paper era 
una nau industrial que 
es dedicava a la fabrica-
ció de capses de cartró i 
després a la manipulació 
de paper. Es va adquirir el 
1900, quan era la fàbri-
ca de filats i teixits de Ca 
l'Arenes, una de les més 
importants de l'època.

que es preguntaven què passaria 
amb l'escola dels seus fills en els 
propers mesos, sobretot un cop de-
terminat que l'activitat educativa 
no es podria reprendre a l'edifici 
de la Plaça de Cuba. 

No va ser fins a mitjan del 2015 
que la Generalitat va presentar a 
la comunitat educativa el projec-
te executiu de la nova escola, que 
s’ubicarà a l’antiga Can Fàbregas 
del paper, edifici de propietat mu-
nicipal catalogat pel Pla Especial 
del Patrimoni Arquitectònic de 
Mataró i amb un nivell de protecció 

A, referit a façanes, volumetria i 
estructura general. Es tracta d’un 
gran espai que permetrà tenir un 
centre educatiu de grans dimen-
sions que acollirà les aules i ser-
veis necessaris per a una escola 
d’infantil i primària de dues línies.

Ball de dates
Les obres es van adjudicar a l'em-
presa Copisa per valor de 4,4 mili-
ons d'euros. Des que es van inici-
ar les obres, a principis d'aquest 
any, hi ha hagut balls de xifres im-
portants. En un primer moment, 
es va assegurar que les obres 

d'adequació de l'antiga fàbrica del 
carrer Lepanto durarien 14 mesos 
i, per tant, a l'inici del 2017 ja esta-
rien llestes. Però, com sol passar, 
el calendari s'ha anat endarrerint 
i ara es calcula que l'edifici podria 
estar a punt a finals de curs i, per 
tant, l'activitat educativa s'hi tras-
lladaria a partir del curs 2017-2018. 

Durant tot aquest temps, l'AM-
PA ha fet una feina incansable de 
pressió a les administracions per 
accelerar el procés de construcció 
del nou centre educatiu, el princi-
pal de titularitat pública del centre.

núm. 1748 del 2 al 8 de desembre de 2016
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  Pot semblar injust atorgar en la 
distribució geogràfica de la ciutat 
les platges a un barri en concret. 
Perquè de la mateixa manera que 
tothom que vol fer muntanya ha 
d'anar cap amunt, a Mataró cal 
anar cap avall per anar a baix a 
mar. El front de mar de Mataró té 
un dels passejos marítims més im-
portants de la zona i unes platges 

generoses en metres quadrats i 
instal·lacions. La part que dóna al 
Centre, amb la Platja del Varador, 
és la més coneguda de la ciutat. 
Vindria a ser la platja del Centre 
i de tota la ciutat i, de fet, també 
és la platja dels del Vallès o Osona 
que hi baixen a remullar-se.

Com la ciutat treu profit d'aquest  
Passeig Marítim és un cavall de 

Un litoral privilegiat
que es pot explotar més
La part central del front de mar correspon al Centre

batalla reiterat, una mena de lei-
motiv que sempre torna i és que 
la sensació és que Mataró podria 
esprémer més la seva façana litoral.

Perquè més enllà de les vies del 
tren i la nacional hi ha des de les 
privilegiades instal·lacions del 
Centre Natació Mataró –que ells 
voldrien ampliar, com sempre vo-
len recordar– a un ampli passeig 
convertit en zona d'ús esportiu, 
restaurants que exploten tot l'any 
la seva ubicació de tints idílics i, ja 
de temporada, les guinguetes que 
omplen de vida la sorra de platja.

barri a barri El Centre

Tot barri 9 litoral.indd   2 30/11/16   16:35
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  La clínica ISSA és una de les més 
conegudes i de més prestigi de la 
comarca. Aquesta marca s'estén a 
ISSA- assegurances de salut, que 
és l'única asseguradora de salut 
amb centre mèdic propi al cor de 
Mataró. D'aquesta manera im-
primeix el seu segell de qualitat 
assistencial a tots els seus serveis.

Parlar d'Issa és fer-ho d'un cen-
tre amb dècades d'història, obert 
el 1935. Òbviament els seus serveis 
han evolucionat molt en tot aquest 
temps i s'han anat adaptant a les 
noves necessitats sempre amb les 
persones i la seva atenció i tracte 
com a prioritat.

El programa ISSA 10
ISSA 10 és l'assegurança de salut 
completa, on es cobreixen tots els 
serveis mèdics, igual que les grans 
companyies. Inclou visites a tots 
els especialistes, totes les proves 
mediques, urgències les 24 hores 
del dia, urgències domiciliàries. 
A l’estranger, hospitalització i in-
tervencions en centres privats de 

L'asseguradora amb centre 
mèdic propi, al cor de Mataró
Bona qualitat de serveis i assistència al Maresme i Barcelona

barri a barri El Centre

Tot barri 11,12 ISSA.indd   2 30/11/16   18:21
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referència i com també la medicina 
alternativa com a complement a la 
convencional, amb serveis d'ho-
meopatia, acupuntura o fisioterà-
pia respiratòria. A Issa són flexibles 
perquè sigui l'assegurat el qui triï 
la manera d'estar sa.

La proximitat
El seu gran aval és la proximi-
tat. Amb ISSA, el client disposa 
dels mateixos serveis de qualse-
vol companyia, però a més a més 
amb l'avantatge de la proximitat i 
la flexibilitat a l'hora de gestionar 
tràmits, amb agilitat i rapidesa de 
reacció. Issa és sinònim de bona 
qualitat de serveis a la zona del 
Maresme i Barcelona. Ofereix un 
ampli quadre mèdic al Maresme on 
pots triar el metge. Treballen amb 
els millors professionals (Dr. Saltor, 
Dr. Just, Dra. Bonamusa, CGO, Font 
Sastre, CRM, etc..) i  centres i clí-
niques de referencia a Barcelona 
(Dexeus, Clínica del Remei, Cl. 
Sant Jordi, etc..) i amb tractaments 
complementaris inclosos 

L'asseguradora amb centre 
mèdic propi, al cor de Mataró
Bona qualitat de serveis i assistència al Maresme i Barcelona

Tot barri 11,12 ISSA.indd   3 30/11/16   18:21
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 A Mataró, en concepte de mú·
tues de salut hi ha un nom propi 
que per història, professiona·
litat i arrelament sobresurt de 

la resta i aquest és, òbviament, 
el d'Aliança Mataró. A la Plaça 
de les Tereses trobem les instal·
lacions d'una mútua de salut 

Aliança Mataró  
més que una mútua
L'entitat històrica té un ampli catàleg de serveis d'assegurança

sense ànim de lucre, que rever·
teix tots els beneficis en la mi·
llora contínua dels serveis que 
ofereixen als seus mutualistes. 

barri a barri El Centre

Tot barri 13,14 aliança.indd   2 30/11/16   19:51



L’entitat projecta una 
imatge de modernitat, 
compromís, eficiència, 
sostenibilitat, gestió  
professional i proximitat, 
mitjançant unes  
assegurances  
d’assistència sanitària en 
consonància amb el  
mercat en el que 
competeix

Aliança Mataró es manté fidel a 
l’esperit fundacional del mutua·
lisme, basat a ajudar·nos els uns 
als altres i treballa cada dia per 

oferir els millors serveis als seus 
associats, mitjançant una àmplia 
oferta d’assegurances i prestaci·
ons de la màxima qualitat, a un 
preu accessible per a tothom. És 
important, també, que garan·
teix la igualtat de condicions, 
sense diferències en funció de 
les característiques individuals 
o de l’estat de salut, i amb total 
transparència sobre el preu que 
es paga per estar amb aquesta 
veritable institució de la ciutat.

A Aliança Mataró pots gaudir de 
serveis i cobertures de la mateixa 
qualitat o millors que les que ofe·
reixen les grans companyies mer·
cantils. Però a diferència d’aques·
tes, et garanteixen que els teus 
diners es quedaran a casa nostra, 
que revertiran al teu entorn.

De plena confiança
A Aliança Mataró consideren que 
l’accés a una salut de qualitat és 
un dret de totes les persones i per 
a tota la vida. Promouen un siste·
ma d’assegurament basat en les 
directrius d'una Mutualitat de 
Previsió Social en la qual l'entitat  
no és propietat de cap accionista 
majoritari o empresa, sinó de tots 
els mutualistes que hi confien la 
seva salut. 

Amb la màxima que la salut i el 
benestar de les persones estan per 
damunt de tot, a Aliança Mataró 
no només fan salut, també fan al·
tres activitats relacionades amb el 
suport a les persones, perquè són 
més que una mútua.

núm. 1748 del 2 al 8 de desembre de 2016
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 Un dels problemes que té 
Mataró, s'acostuma a dir, és que 
no explota els seus potencials. 
Un dels seus elements més ca-
racterístics és dins de la Basílica 
de Santa Maria i, sembla mentida, 
però encara hi ha molta gent fins 
i tot de la pròpia ciutat que n'ig-
nora l'existència i la importància. 
Estem parlant de la Capella dels 

Dolors, d'Antoni Viladomat, co-
neguda com "la Capella Sixtina 
del barroc a Catalunya". 

La Capella dels Dolors és un 
conjunt pictòric d’uns 300 metres 
quadrats que Antoni Viladomat va 
pintar entre 1722 i 1737 i que està 
catalogada per la Generalitat com 
a Bé Cultural d’Interès Nacional 
(BCIN). Un dels membres del 

La "nostra Capella Sixtina" 
no ha de ser cap secret
La Capella dels Dolors llueix la seva restauració

Museu Arxiu de Santa Maria de 
Mataró, Xavier Alarcón, detalla 
que la Capella dels Dolors és "ex-
traordinària" per la seva antigor 
–té més de 300 anys–, perquè mai 
ha estat destruïda ni reformada i 
perquè és la joia del barroc català 
més ben conservada.

Al juliol es va inaugurar la seva 
darrera i més important restaura-
ció. En total l'actuació a la capella 
ha suposat una inversió de 533.000 
euros, finançats a parts iguals pel 
Departament de Cultura, l'Ajunta-
ment i l'Arquebisbat de Barcelona. 

barri a barri El Centre

Tot barri 15 dolors.indd   2 30/11/16   16:38
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 Una de les grans preocupacions 
dels pares quan s’acosten dies de 
festa és la d’organitzar en quines 
activitats apunten els seus fills. Al 
centre de Mataró això està solu-
cionat perquè Casal de Vacances 
coordina casals per a nens i nenes 
de 3 a 12 anys cada vegada que els 
nens tenen vacances en el perío-
de escolar.

Per Nadal hi tornen, i ho fan 
al Pati de la Residència de Sant 
Josep de Mataró com en cada oca-
sió. El Casal de Nadal, organit-
zat pels Pessebristes de Mataró i 
amb el suport de l’Ajuntament de 
Mataró,  l’escola de música 3et, la 
Vella Verda i l'AMPA de l'Escola 
Angeleta Ferrer, està obert a tot-
hom. De fet, les inscripcions ja 

Casal de Vacances: 
el casal de Nadal del centre
Aquesta edició del casal de Nadal s'endinsa en el món 
del circ i les acrobàcies per a nens de 3 a 12 anys

són obertes i es pot reservar plaça 
al telèfon o l'e-mail de contacte.

Casal de circ
Aquesta edició del casal es dedicarà 
al món del circ, ja que l'espai del 
Pati de la Residència Sant Josep es 
comparteix aquests dies de Nadal 
amb la companyia guanyadora del 
Premi Nacional de Cultura 2016, 
Los Galindos. D'aquesta manera, 
tots els nens i nenes del casal s'en-
dinsaran en el món de l'espectacle, 
les acrobàcies, la música i la màgia 
conjuntament amb moltes altres 
activitats i dinàmiques pensades 
exclusivament per a ells.

barri a barri El Centre

1P Tot barri centre Casal de Nadal 1748.indd   2 30/11/16   10:19
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 A l'Institut Mèdic Estètic Mataró 
ofereixen diferents tractaments en 
medicina estètica facial. Informa't 
de les diferents possibilitats i dels 
efectes de cada tractament i, de 
cara a Nadal, regala't més bellesa.

Botox
El mètode més eficaç per esborrar 
les arrugues d'expressió. Resultats 
visibles en dos o tres dies sense 
modificar la teva expressió natural.
Temps de tractament 15 minuts.

Els millors tractaments  
estètics, a IMMAT

Àcid hialurònic

Substància natural del nostre or-
ganisme que amb el pas del temps 
va disminuint provocant arrugues 
i flacciditat per la pèrdua d'aigua.
Ideal per reposar volums en pò-
muls, contorn i comissura de lla-
vis, solcs nasogenians.

Temps de tractament 45 minuts.

Fils tensors

El lífting sense cirurgia. Són fils 
reabsorbibles que funcionen ten-
sant la pell i provocant la produc-
ció de col·lagen propi. Ideal per A 
elevar les galtes, reafirmar el coll, 
contorn d'ulls.

Temps de tractament 45 minuts.

Mesoteràpia i vitamines

Il·lumina la teva pell retornant la 

hidratació perduda.

Temps de tractament 30 minuts.

núm. 1748 del 2 al 8 de desembre de 2016
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 La Nau Gaudí, al carrer Coo
perativa, és un element discret del 
potencial de la ciutat però cada 
cop més consolidat. Mataró, en 

la seva recerca d'atributs que 
facin venir els turistes a la capi
tal del Maresme, ha apostat fort 
per fer valer aquesta primera 

El quilòmetre zero de  
l'obra d'Antoni Gaudí
La proximitat amb aquest espai, un dels forts del barri

construcció del genial arquitec
te com a "Quilòmetre zero" de 
la seva obra. No és cap invenció. 
S'ha estudiat i demostrat que ja a 
Mataró Gaudí aplica tècniques als 
arcs de la Nau de la Cooperativa 
Mataronense que són identifica
bles fins i tot a la Sagrada Família. 
És per això que Mataró, a qui li va 
costar treure de l'oblit aquesta nau, 
vol jugarhi fort.

Que es conegui
La Nau Gaudí s'ha convertit en un 
actiu de ciutat, també de la mà de la 
Col·lecció Bassat que hi exposa art 
contemporani, gràcies al Consorci 
privatpúblic que l'Ajuntament i 
el conegut publicista mantenen. 
Això ha situat Mataró al mapa de 
l'art del segle XX i ha fet venir visi
tants. En una nau que fa vint anys 
era donada a l'oblit, ara la ciutat hi 
reivindica el punt iniciàtic de Gaudí 
i hi exhibeix art de primer nivell.

Seguir donant a conèixer aques
ta Nau és el gran objectiu per 
aquesta zona del Centre.

barri a barri El Centre

Tot barri 19,20 nau gaudi + tot joia.indd   4 30/11/16   17:49



 Fa 20 anys va obrir les seves 
portes al carrer Lepanto la joieria  
Tot Joia. Situada en un  excel·lent 
punt a escassos metres de la plaça 
de Santa Anna i el centre, i molt a 
prop de l'NII i l’estació de RENFE, 
en aquest temps la seva prioritat 
ha estat arribar a ser un referent 

pel que fa al tracte i qualitat dels 
productes i serveis que ofereixen. 

Especialitzats en el tema d’ali
ances de noces, també són experts 
en rellotgeria i en tot tipus de joies. 
Realitzen dissenys personalitzats 
de joies que creen al taller.

A part de fabricar joies noves, 

20 anys de Tot Joia
Experts en aliances, rellotges i joies, a tocar de Santa 
Anna

poden restaurar tot tipus de pe
ces antigues que els seus clients 
puguin tenir, així com reparar tots 
aquells rellotges que no funcionin.  
Ofereixen també un servei a domi
cili per ajustar tots aquells  rellotges 
antics de paret o de saló que sigui 
impossible de transportar.

A més a més, per celebrar el 
seu 20è aniversari inauguraran 
una botiga online a on els seus 
clients podran trobar molts dels 
articles disponibles a la botiga i 
rebre la comanda còmodament 
a casa com a molt en quatre dies. 
Aquesta nova web és un mitjà per 
mantenirse al dia i introduirse 
en el món cibernètic.

Tanmateix, segueix sent el trac
te directe i cordial que ofereixen 
a la botiga un dels trets distintius 
d’aquest establiment, i una de les 
virtuts que els ha fet perdurar du
rant dues dècades oberts al públic. 

Per això no dubteu a visitarlos 
sempre que en tingueu necessitat. 
Felicitats!

20
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GOMMA MOTORS

C/ Jaume Ibran 18 · Mataró · 93 755 32 08
www.gommamotors.com 

HORARI: 9h a 13:30h i de 15:30h a 19h

AL CENTRE DE MATARÓ 
DONEM SERVEI DE:

 La Riera és el gran carrer amb 
el que podem entendre el Centre 
de Mataró i també tota la ciu-
tat. Si bé la Plaça de Santa Anna 

podria rivalitzar-hi una mica, no 
hi ha dubte que l'artèria urbana 
més icònica és la que manlleva 
el nom directament d'una de les 

La Riera, el gran carrer  
del barri i de Mataró
És l'artèria principal i allà on passen les coses importants

denominacions d'origen geo-
gràfiques d'una comarca com el 
Maresme.

La Riera, tal qual. Sense altre 

barri a barri El Centre

Tot barri 21,22 la riera.indd   2 30/11/16   16:50
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Un dels carrers més cars

Viure a la Riera és fer-ho 
al rovell de l'ou però té un 
cost important ja que és, 
per cotització del me-
tre quadrat, la zona de 
la ciutat més cara i amb 
tendència més a l'alça. Els 
immobles residencials es 
converteixen en els més 
codiciats pel mercat de 
compra i lloguer

nom. Aquesta va ser la decisió en-
certada de l'Ajuntament del res-
tabliment democràtic i realment 
Mataró en això sí que s'assembla a 
la resta de municipis maresmencs, 
que van créixer al voltant de les 
rieres i hi han après a conviure. 
Sens dubte la millor època de La 
Riera cal entendre-la després que, 
bàsicament, en deixés de ser una 

amb les obres del Desviament. Des 
de llavors, més d'un segle i mig 
després, és un carrer comercial, 
amb diferents ecosistemes urbans 
que hi conviuen, un pol d'activitat 
cultural i a la vegada un espai ca-
racterístic. L'important que es fa a 
Mataró passa per La Riera, siguin els 
actes més massius de Les Santes, les 
processons de Setmana Santa, les 

grans manifestacions polítiques o 
reivindicatives, la Cavalcada de Reis 
o el mateix Ajuntament de Mataró, 
un cas paradigmàtic d'edifici que 
"mira" cap a la Riera i dóna l'es-
quena a la "seva" plaça. La Riera 
és zona de passeig i compres, es-
pai gastronòmic i també cada cop 
més zona de serveis. I fins i tot és 
el nom de la sèrie de TV3.

núm. 1748 del 2 al 8 de desembre de 2016
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 La Plaça de Cuba, amb el seu 
mercat, no eren fa una dècada 
ni molt menys el que són ara. 
Igualment hi havia el mercat, en-
llestint la seva reforma i de la ma-
teixa manera les parades de roba 
els dijous i d'alimentació els dis-
sabtes n'eren mostres de vida efí-
mera comercial. La Plaça de Cuba 

era un dels dos mercats del Centre 
però una zona on el comerç de tota 
la vida era la tònica dominant dels 
seus voltants. 

Avui en dia parlar de la Plaça 
de Cuba és fer-ho del "Born" de 
Mataró. També al voltant d'un 
mercat amb història, també com 
a nova zona de moda i sobretot 

La nova vida de la Plaça de Cuba  
i els seus entorns
La zona es confirma com un dels epicentres gastronòmics de Mataró

associada a la gastronomia de qua-
litat. La plaça s'ha posat de moda 
i reuneix multitud de restaurants 
i bars que l'omplen d'una tercera 
vida després de la diària de dins 
el mercat i la setmanal del mercat 
de fora. Tendències i gustos per a 
tots els paladars conviuen en una 
àmplia oferta de restaurants, des 

barri a barri El Centre

Tot barri 23,24 pl cuba.indd   2 30/11/16   17:44
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DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE

SEMANA DE LA
IMPANTOLOGÍA

Regalo cepillo dental eléctrico

10% 15% 20%

con descuentos especiales del

y hasta el

Regalo cepillo dental eléctrico

%

con descuentos especiales del

y hasta el

facebook.com/marmolclinicadental

Síguenos en

    Más info en nuestra web:
www.marmolclinicadental.com

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

Mataró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª (Pl. Sta. Anna) | T 93 755 30 95
Premià de Mar: C/ L’Eixample 80, (Pl. Sardana) | T 93 751 77 42

Mejoramos su presupuesto
manteniendo nuestra CALIDAD

• Atendemos todas las mutuas.
• Consulta y presupuesto sin cargo.
• Financiación a su medida.
• Sedación.
• Más de 15.000 implantes colocados.

més que una clínica

També les parades

També les parades de 
dins el mercat de la Plaça 
de Cuba s'han sumat a 
aquesta tendència gastro-
nòmica de la zona i ja han 
organitzat dues vegades 
les "nits de tapes" en què 
els propis paradistes ofe-
reixen tapes fetes amb el 
seu gènere. Totes dues 
edicions han estat un 
gran èxit d'assistència.

del sushi a les pizzes, el peix, la 
cuina de mercat a cocteleries, ta-
vernes, cerveseries, hamburguese-
ries, frankfurts o llocs per menjar 
de tapes.

núm. 1748 del 2 al 8 de desembre de 2016
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FLASH
Cami Ral, 456

Top Queen
Barcelona, 30 2n

Mascarell
Lepanto, 64

Fichet
Sant Benet, 71

1

2

3

4

Padilla Moldero
Santa Maria, 1

Joieria Gelabert
Jaume Recoder, 22

ISSA Asegurances Salut
Carrer Nou, 46

CHIC Estilistes
Montserrat, 30

9

1210

11

12

Itoiz
Muralla de Sant Llorenç, 14

Brands Outlet
Torrent, 9

Autoescola Mataró
Torrent, 25-27

Finques Sta. Anna
Argentona, 12 baix

125

6126

7

8

PG
F A Ç A N E S

TREBALLS
VERTICALS

REFORMES
INTEGRALS

REHABILITACIÓ
DE FAÇANES

Av. Jaume Recoder 46 · Mataró

apgfachadas@gmail.com

T. 931 253 298
M. 658 767 116 · M. 651 350 101
www.reformasapgfachadas.es

barri a barri El Centre
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Mutua Aliança
Plaça de les Tereses, 22

La Girella
Santa Marta, 37

Libernia
Lepanto, 22

Casal Nadal
Muralla Sant Llorenç,15

IMAT
Camí Ral, 377

Botiga Solidària
Barcelona, 50

Flamingo Vintage Kilo
Carrer Nou, 40

Tot Joia
Lepanto, 62

Bolsos Ruz
Barcelona, 49

L'Estètica Cafè de Mar
Pl. Cafè de Mar, 8

Gomma Motors
Jaume Ibran, 18
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1220

21

22

23

Residència Sant Marc
Camí Ral, 357

Electricitat i Estris
Sant Joaquim, 53

El Petit Racó
Barcelona, 59

Herbanature
Barcelona, 51

Asisted Maresme
Barcelona, 12-13 2n 1a

Clínica Dental Mármol
Camí Ral, 377

El Costurero de Cariel
Jaume Recoder, 84

Can Montserrat
Santa Maria, 14

APG Façanes
Jaume Recoder, 46

Spa Advocats
Sant Josep, 62 1r

Esport Discovery
Camí Ral, 423

RAL 504 (Restaurant)
Camí Ral, 504
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Pizzeria 1900
Plaça Cuba, 13

Leks Thai (Restaurant)
Avda. Maresme, 247

Hapo (Restaurant)
Cuba, 32

Petits Délices
Carrer Nou, 50

Pecats 921
Carrer Nou, 21

Perruqueria Alba
Montserrat, 5

OHTAKA
Montserrat, 48

Rosa de Alexandria
Montserrat, 17

Sweet Dreams
Pujol, 39

L'Arc Cafè Cultural
Pujol, 26

Brunett Perruquers
Montserrat, 41
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  La botiga només té un mes i mig 
de vida, però en David i l’Àngela 
són un matrimoni molt conegut a 
Mataró, amb més de dues dècades 
dedicant-se professionalment al 
sector de l'outdoor i l'esquí. Ara 
han obert el seu propi projecte a 
Esports Discovery,  un nou punt de 
descoberta de material, productes 
i marques relacionats amb el món 

de la muntanya i l'esquí. 
La màxima d'ells dos és oferir 

el servei de tracte personalitzat 
al client. Acompanyen el procés 
de compra amb un gran conei-
xement del material de què dis-
posen i un bagatge que els fa re-
comanar exactament la gamma i 
el producte indicat a cada cas. És 
tant aquest servei personalitzat 

La millor garantia en  
esquí i muntanya
Esports Discovery: el tracte personalitzat com a aposta

que ofereixen el servei d'obrir la 
botiga fora d'horaris per atendre la 
família o l'esportista de la manera 
més relaxada i  personal possible.

Esports Discovery vol ser un 
indret en el qual l’apassionat del 
món de la muntanya pugui trobar 
el millor equipament per a poder 
gaudir de nou de l’experiència de 
l’outdoor i l’esquí. 

Esports Discovery aposta per la 
qualitat, tecnicitat i suposa una ga-
rantia total just ara, en el punt en 
què comença la temporada d'esquí 
a casa nostra.

barri a barri El Centre

Tot barri 27 Esports discovery.indd   2 30/11/16   16:16
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Leks Thai
Text: Jordi Gomà

 Una de les cuines més reconegudes arreu del món, 
la tailandesa, fins aquest any no tenia representació a 
la comarca, però en Lek i la Regina van decidir obrir a 
Mataró per oferir cuina autèntica de Tailàndia, d’on ell 
és originari, elaborant-ho tot des de zero i amb les espè-
cies que toquen a cada plat. D’aquesta manera el que hi 

trobem és cuina de qualitat, honesta i que vol transmetre 
l’amor per la seva gastronomia amb passió. L’estil de la 
carta és de Bangkok, però en Lek –que porta 5 anys aquí, 
cuinant en restaurants asiàtics– va afegint periòdicament 
plats del sud i del nord del país, tant en el menú com en 
els suggeriments del xef, de manera que amb el pas del 
temps es poden descobrir moltes especialitats d’arreu de 
Tailàndia. Ara per exemple es pot tastar el “Kiao Nam”, 
una sopa casolana de “wantan” farcits de porc, fets a mà, 
amb ingredients naturals i sense cap additiu.

 Daniel Ferrer i Cedides 

www.totmataro.cat/restaurants
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"Em dic Lek, vaig néixer a Bangkok. Vaig aprendre a 
cuinar des de ben petit. La meva àvia em deia:" si vols 
menjar pollastre, mata'l primer ". Als 13 anys ja ajudava 
a la meva tia en el seu restaurant. A Tailàndia hi ha mol-
ta passió per la cuina i hi ha parades de menjar per tot 
arreu, al carrer. "

Plats recomanats: Algunes de les especialitats amb 
més èxit són els populars “currys”, tant el vermell –amb 
verdures de temporada, barreja de les espècies que li 
donen nom al plat i pasta de xili, amb llet de coco, a triar 
amb pollastre, porc, gambes o verdures, amb l’opció 
de tofu pels vegetarians– com el verd –amb verdures 
i pollastre o gambes a triar, picant i amb arròs. També 
agraden molt els “Poh Pia Kung”, uns rotllets frescos 
de verdures i gambes amb salsa de cacauet, que tam-
bé poden ser tan sols de verdures. Evidentment a la 
seva carta no hi pot faltar el famós “Pad Thai”, tallari-
nes d’arròs amb ou i tamarinde, podent escollir també 
amb què els volem acompanyar. Un altre dels clàssics 
que no hi pot faltar és el “Tom Yam Goong”, la sopa 
amb gambes, bolets, herba llimona, galanga, xili i llima, 
amb arròs i picant al gust.

Beguda recomanada: El tè fred tailandès, que pot ser 
amb llet condensada o de llimona, o el “lassi”, un batut 
de iogurt amb mango o amb alvocat. Una altra opció és 
la clàssica cervesa tailandesa, la Singha.

El Leks Thai s’ha convertit en pocs mesos en un local 
modern i cosmopolita on es troba un ambient jove i in-
ternacional, on molts viatgers que han visitat el sud-est 
asiàtic poden retrobar-se amb els sabors que enamoren 
a tothom que visita la zona, ja que és l’únic restaurant 
del Maresme on poden fer-ho. Fan menú de migdia a 
12€ de dimecres a divendres, a triar entre tres entrants, 
tres principals i tres postres, amb una beguda inclosa i 
que canvia cada setmana. A tenir molt en compte que 
també fan menjar per emportar, de manera que podem 
degustar qualsevol plat de la seva carta a casa còmoda-
ment. A la carta hi trobem alguns plats vegetarians, i la 
seva intenció és anar ampliant l’oferta. Molt ben situat, 
ja que es troba al costat de la platja i l’estació de tren, 
també té facilitat d’aparcament just al costat.

Leks Thai

Av. del Maresme 247, Mataró.
Telèfon 93 000 05 34
Horari de cuina: de dimecres a diumenge,
de 13h a 16h i de 20h a 23h.
Facebook: Leks Thai.

de iogurt amb mango o amb alvocat. Una altra opció és 
la clàssica cervesa tailandesa, la Singha.

Horari de cuina: de dimecres a diumenge,

núm. 1748 del 2 al 8 de desembre de 2016
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Hapo Sushi Sake Bar
Text: Cugat Comas

 El passat 17 de novembre va obrir les seves portes 
un local que està cridat a revolucionar el panorama 
gastronòmic de Mataró i l'entorn de la Plaça de Cuba. 
El Hapo Sushi Sake Bar ha aterrat amb tota la força 
com el referent, no tan sols de la cuina del sushi en 
la seva vessant més clàssica, sinó que Hapo presenta 

una cuina que fusiona el sushi tradicional i l’avant-
guarda de les noves tècniques culinàries, obtenint 
com a resultat plats tant atractius com deliciosos, a 
més d’estar especialment pensats pel maridatge amb 
el seu exclusiu celler de sakes originaris de diferents 
prefectures japoneses. Per un àpat excel·lent ple de 
reminiscències japoneses sense renunciar a la fusió 
i l'atreviment, aquesta ha de ser l'elecció.

És un espai ideal per sortir a sopar amb un ambi-
ent agradable i un disseny interior que és realment 

Cedides 
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Plats recomanats: Val la pena llegir tota la carta per 
escollir, però destaquen plats com el Sashimi de tonyina 
amb salsa anticucho d'ají groc i uni, el tartar d’escopi-
nyes de pelegrí i filet en marinat lok lak estil Khmer, ou 
de guatlla i mostassa dolça, la galta de vedella a l’estil 
kamado amb regalèssia i 'poivre long', puré de bolets, 
pastanagues tendres i brots de remolatxa frescos o el 
tartar de gambots i uni amb caviar de wakame, fruita 
de la passió i brots d’acedera.

La carta de sakes: El local disposa 
de la millor i més extensa carta de 
sakes de tot el Maresme i espera con-
tribuir a crear una cultura d'aquesta 
beguda oriental, amb múltiples va-
rietats, gustos i tipologies.

espectacular, a l'última. El local està disposat amb 
dos espais diferenciats, un menjador reservat amb 
elaboració del sushi de cara al públic ideal per a les 
ocasions més especials  i una "living room", el Sake 
Bar, ideal per sopar menys entaulats i amb un am-
bient més còmode i distès.  

Hapo també obre els migdies amb tres menús que 
per 15,17 i 20 euros ens permeten endinsar-nos en 
l'univers de gustos i combinacions de la seva cuina. 
Aquests menús agafen alguns dels plats estrella de 
la seva carta de manera que aquesta cuina fusió es 
pot degustar als dos ambients de què disposa i supo-
sa una experiència inigualable en aquests moments 
a la nostra ciutat. 

A la cocteleria del Hapo l’experiència continua, 
a través dels sabors exòtics d’infusions orientals, 
dolços i cítrics japonesos, combinats amb els licors 
i destil·lats de més alta qualitat, tot això presentat 
de manera creativa en cristalleria exclusivament 
pensada per a cada beguda.

Hapo

C/ Cuba, 32, Mataró. · Telèfon 938 53 57 21
Dimarts: de 20 a 23 h.
Dimecres i dijous: de 13 a 16 h. i de 20 a 23 h.

Divendres i Dissabte: de 13 a 16 h. i de 20 a 00 h.

 El local disposa 
de la millor i més extensa carta de 
sakes de tot el Maresme i espera con-
tribuir a crear una cultura d'aquesta 
beguda oriental, amb múltiples va-
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  La Casa Coll i Regàs, el gran 
atractiu modernista de Mataró, 
torna a lluir la seva façana amb tota 
la seva esplendor després d’haver 
estat uns mesos tapades, per a dur-
hi a terme un seguit d’actuacions 
per restaurar-la.  Tot i gaudir d’un 
molt bon estat de conservació, el 
pas del temps i la falta de mante-
niment van propiciar necessitats 
d’actuació. Des de principis d’any, 
s’han realitzat diverses interven-
cions amb l’objectiu de recuperar 
l’esplendor de l’edifici original i 
per això s’han tractat patologies 
existents tant a la façana com a 
la coberta. 

Restablir l'original
Així doncs, s’ha pogut restituir el 
motiu ornamental original dels 
esgrafiats, gràcies a la plantilla que 
es conserva i, de fet, s’ha pogut re-
produir molt fidelment mitjançant 
tècniques artesanals. Així mateix, 

el procés de restauració ha incidit 
en els estucats de les parets inte-
riors de la façana. 

Unes obres controvertides
La Casa Coll i Regàs és un edifici 
modernista de l’arquitecte mata-
roní Josep Puig i Cadafalch de l’any 
1898 i que és Bé Cultural d’Interès 
Nacional. Les obres de restauració 
van iniciar-se a principis d’aquest 
2016, amb l’objectiu de què “lluei-
xi i tingui les portes obertes com 
el que és, una obra d'art més que 
no pas una casa”, com va remarcar 
el president de la Fundació Iluro, 
Pere Carles Subirà.  A mitjan febrer, 
tanmateix, un seguit de crítiques 
per com s’estava actuant sobre els 
esgrafiats de la façana van obligar 
la fundació, gestora de l’edifici, a 
sortir al pas i defensar la tasca que 
l’equip de l’aparellador Joan Fèlix 
Martínez estava fent: "les tècniques 
que s'utilitzen són les mateixes que 

Torna a lluir la façana de la 
casa Coll i Regàs
S’han fet actuacions als esgrafiats, als estucats i a la coberta

es feien antigament, la qual cosa 
permet rehabilitar la façana sense 
modificar les característiques ni la 
qualitat del revestiment".

Reivindicar Puig i Cadafalch
A la figura del mataroní Josep Puig 
i Cadafalch no se li ha donat la im-
portància que es mereix. Aquesta 
reflexió es repeteix de forma pe-
riòdica, però les obres de reha-
bilitació puntual a la Casa Coll i 
Regàs poden ser el desllorigador 
que permeti, sobretot a Mataró, 
rendibilitzar millor la figura d'un 
dels mataronins més il·lustres de 
la història. Les obres a la casa ma-
taronina es van iniciar després que 
també s'hagi començat a restaurar 
la casa d'estiueig del mateix Puig 
a Argentona i, a això, cal sumar-hi 
que el 2017 es commemoraran 150 
anys del naixement de l'arquitecte 
i polític. Mataró vol jugar fort en 
aquesta commemoració.

barri a barri El Centre

Tot barri 35 coll i regàs.indd   2 30/11/16   13:29
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Pecats 9 21
Text: Cugat Comas

 Aquest 2016 es compleixen ni més ni menys que 
50 anys de l'obertura, al Carrer de la Coma, de la 
Cansaladeria Tubau. Durant més de quatre dèca-
des els mataronins van associar aquest nom a dos 
conceptes: una família xarcutera apassionada i com-
promesa amb els clients i un producte de qualitat.  

La celebració d'aquest mig segle, però, ja no té com 
a referència aquell primer establiment, sinó a Pecats 
9 21, un espai del Carrer Nou que és tres conceptes 
en un: xarcuteria de primera qualitat amb el millor 
gènere que es pot trobar avui en dia a casa nostra 
en una pota, espai gastronòmic ideal per a dinar o 
sopar en una segona pota i la possibilitat d'obtenir 
el seu segell de qualitat fora del local, sigui en format 
de menjar per endur, càtering per a grans ocasions 
o safates dels seus millors productes.

 Daniel Ferrer 
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De cara a Nadal: Pecats 9 21 és sinònim dels millors 

lots i regals d'empresa, amb àmplies possibilitats de 

productes de qualitat segons pressupost. També 

en clau més familiar de cara a les festes a més de 

la seva carta de plats habituals, preparen menús 

per emportar amb una àmplia gamma de cane-

lons i les seves safates de primera qualitat poden 

servir, en molts casos, pels sopars més especials 

com el de Cap d'Any.

Vins catalans: Les millors denominacions d'origen 

del nostre país són protagonistes de 

l'ampli estoc de vins que podem tro-

bar a la part de celler d'aquest espai.. 

També hi trobarem altres procedèn-

cies com Ribera del Duero o Rioja.

El local, diàfan, té menjador interior i exterior –
una terrassa excel·lent quan fa bo–, a més de l'espai 
més de botiga i una àmplia cuina que és la joia de 
la corona, allà on fan uns plats de cuina catalana 
tradicional, amb gènere, presentació i resultat més 
que excel·lents. La selecció de pernils ibèrics de gla 
tallats a mà és la millor carta de presentació del local. 
També els formatges, d'àmplia procedència i estil 
són una de les raons per confiar en aquest espai.

Però cal parlar de Pecats 9 21 com un espai agra-
dable per dinar o sopar. Fan menú de migdia a 12,50 
de dilluns a divendres i dissabte a 15,95  en el que la 
cuina catalana és protagonista, igual que a la carta. 
Per només 6,95 euros podem optar pel menú per 
endur, de dos plats.  A la nit l'especialitat és més so-
bre l'assortit d'ibèrics i formatges, producte d'ànec 
com el magret i altres presentacions d'autèntiques 
delicatessen en un menú de 18,95 euros. La cura 
per la selecció de productes de primera qualitat és 
la millor presentació per a un restaurant ideal per 
a sopar en parella o grups petits on també podrem 
fer sopars per a grups més grans.

Pecats 9 21

C/ Nou, 21. Mataró.
Telèfon 937 90 79 39
Obert de dilluns a dissabte de 7h a 22h, quan 
ve el bon temps fins a les 00h.

núm. 1648 del 02 al 08 de desembre de 2016
www.totmataro.cat/restaurants
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 Les obres de l'edifi ci de la Presó 
segueixen endavant. L’Ajuntament 
de Mataró va iniciar la substitució 
de la coberta d’una part de l’edifi ci 
el passat mes de juny. 

Les obres a realitzar consisteixen 
en la substitució de la coberta del 
cos rectangular de l’edifi ci, que té 
una superfície de 325 metres qua-
drats. La coberta actual es desmun-
tarà incloent tota l’estructura de 
fusta, suport i tots els elements de 
la zona. La nova estructura serà de 
fusta, amb un tractament especial 
insecticida i fungicida.

L'edifici, afectat per tèrmits
I és que durant els treballs de repa-
ració de cobertes i baixants efec-
tuats el 2015 es va detectar que 
la coberta del cos rectangular de 
l’edifi ci estava afectada per tèr-
mits. Es va fer el tractament per 
desinsectar l’immoble però l’estat 
de degradació de l’estructura de 
fusta no garantia l’estabilitat de 
la coberta, per la qual cosa es van 
desallotjar i reubicar les entitats 
que utilitzaven l’edifi ci.

Les obres necessàries per salvar la Presó
L'edifici, protegit, té la coberta de 325 metres quadrats afectada per tèrmits

barri a barri El Centre

Tot barri 39 obres presó.indd   2 30/11/16   17:48



D'un somni a un pastís
www.sweetdreamspastisseria.com  

 C/ d'en Pujol, 39 · Mataró · T 622 386 226
De Dimarts a Dissabte de 10h a 14h i de 17h a 20.30h - Diumenges de 10h a 14h -Dilluns tancat.

Ens trobaràs a

44

PAGINA.indd   2 30/11/16   11:50



Som globals. Som locals

EL TOT MATARÓ i MARESME | el diari electrònic de mataró i el maresme | www.totmataro.cat

El món gira molt ràpid.  
La teva ciutat també. 

Llegint i compartint  
El Tot Mataró fas possible  

un mitjà local,  
independent i gratuït.

Gràcies!
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