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 Arxiu 

Tres barris que conformen un "districte" 
al voltant d'un eix cabdal de ciutat.

Via Europa
Cirera
La Llàntia

Barri
a barri

1

Tot 1,2 barri intro.indd   2 26/10/16   17:35
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El barri de la Via Europa és, en gran part, el causant que en els 
primers anys del segle la ciutat hagi crescut en unes 15.000 
persones. Al projecte d'articular una gran via que cosís la ciutat 
el va seguir una operació urbanística de grans proporcions en 
la qual es van edificar quasi en paral·lel desenes de promocions 
urbanístiques. Pràcticament tot el parc immobiliari és de carac-
terístiques similars i d'una edat determinada. En conseqüència 
d'això, també, hi ha qui ha criticat a la planificació que es va 
fer la mancança d'equipaments o instal·lacions assistencials si 
bé es pot dir que, a escala comercial, la zona –excel·lentment 
connectada– ha acabat per arrancar i fer-ho amb molta força.

Via Europa, el 
barri del segle 
XXI

La zona de Via Europa

La Llàntia és un barri. Durant dè-
cades del segle XX quasi un espai 
independent de la ciutat, allunyat 
de la resta d'urbanisme, encimbe-
llat als seus pendents. També fa 
pujada Cirera, un barri de place-
tes i carrers, de vida compartida i 

exemple de fraternitat entre veïns. 
Entre un i altre, en zona de camps, 
torrents i camins, Mataró va fer la 
que segurament és la seva major 
obra de transformació i creixe-
ment –en nombre d'habitatges i 
per tant d'habitants i també en 
extensió urbanitzada– de les dar-
reres dècades.

Tant era el pes de les noves cons-
truccions que amb bona lògica, 
tot el que es va fer a rebuf de la 
mateixa Via Europa va constituir 
un barri propi, amb personalitat 
i amb el mateix nom que el vial.

La Via Europa va servir 
per cosir la connexió 
entre els altres dos barris, 
que vivien allunyats l'un 
de l'altre i sense 
connectivitat viària fàcil

 Arxiu 
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  Si en lloc de ser mataronins 
fóssim de fora i ens enviessin a 
buscar el barri de la Via Europa 
a Mataró, obtindríem respostes 
diferents depenent de com esbri-
néssim on para. Si per exemple 
fem cas dels cercadors de pisos, 
és obvi que existeix. Si volguéssim 
saber-ne per la seva associació de 
veïns o la festa pròpia, és clar que 
el trobaríem. Si ho preguntéssim 

a bona part de la gent que viu al 
voltant de l'avinguda homònima 
o a recer del Parc Central ens indi-
carien perfectament on comença i 
on acaba el barri. Però si busquem 
a la divisió administrativa, no li 
trobaríem el rastre.

Malgrat que és una entitat urba-
nística consolidada, el barri de la 
Via Europa segueix "penjant" de 
Cirera o la Llàntia –més antics– en 

El barri que a vegades és barri i 
a vegades no és barri
Tot i tenir tots els condicionants, l'oficialitat de la Via Europa segueix sent virtual 

diferents divisions d'ús adminis-
tratiu que fa l'Ajuntament o al-
tres entitats. Així, en els estudis 
de població com el presentat la 
setmana passada, en els resultats 
electorals dividits per barris o en 
altres índexs, sempre cal mirar la 
divisió sobre el mapa per saber de 
quin "cantó" considera, l'estudi 
de torn, aquest barri que és i no 
és a la vegada. 

barri a barri Via Europa

Tot barri 3 administratiu.indd   2 26/10/16   17:08
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  La Via Europa, que en l'estudi 
de població que va presentar la 
setmana passada l'Ajuntament 
de Mataró "penja" del barri de 

Cirera, és la zona de Mataró amb 
una mitjana d'edat més baixa. La 
raó no és una altra, segons el propi 
Ajuntament, que el fet que a la zona 

El barri que s'escull per 
anar-hi a tenir fills
Via Europa-Cirera és el barri amb una edat mitjana més baixa i més membres per llar

residencial s'hi aglutinen moltes 
famílies amb fills. Això s'explica pel 
tipus de construcció que caracte-
ritza la Via Europa, de pisos amplis 

barri a barri Via Europa

Tot barri 5,6 fills.indd   2 26/10/16   17:13
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La taxa de fecunditat

La taxa general de fecun-
ditat (TGF) (relació entre 
el nombre de nascuts vius 
per cada 1.000 dones en 
edat fèrtil d’entre 15 i 49 
anys) ofereix una major 
precisió sobre el compor-
tament de la fecunditat, ja 
que tan sols té en comp-
te la població femeni-
na en edat de fecundar. 
La taxa de Mataró per al 
període 2011-2015 se si-
tua en el 46,84‰, -1,34 
punts per mil inferior a la 
del període de cinc anys 
anterior. En el període 
2011-2015, les taxes gene-
rals de fecunditat (TGF) 
per barris més elevades 
corresponen a Palau-
Escorxador (56,27‰), 
Rocafonda (55,56‰) i 
Cirera (53,29‰)

amb serveis propers i sobretot de 
disseny modern. Una zona quasi 
dissenyada per a aquest ús resi-
dencial. D'aquesta manera, doncs, 
el barri s'ha convertit en la zona 
preferida de tots aquells que volen 
tenir fills i concentra també bona 
part de la mobilitat interna de la 
ciutat. Es dóna la circumstància 
que, amb aquest índex, és Cirera el 

barri que apareix com a rejovenit, 
quan segurament, pel tipus de llar, 
de la part "històrica" ens trobarí-
em amb tendències més similars 
a zones com Molins, en el qual 
la tendència és a l'envelliment. 
L'altre índex que denota aques-
ta associació entre natalitat i Via 
Europa és la de membres per llar, 
que és singularment alta.
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  Quants anys fa que Nou Sol 
es va instal·lar a la Via Europa?
Nosaltres ja fa 17 anys que estem 
a les nostres instal·lacions de la 
Ronda del Doctor Turró. Som, però, 
una empresa amb 53 anys d'anti-
guitat en el sector.

Per què vau triar la Via Europa?
Vam veure clar que era el futur, una 
zona plena d'oportunitats. Quan 

s'estava fent tothom ja deia que 
seria el nou centre i així ha estat. 
La seva ubicació i la seva connexió 
fàcil ens van fer decidir. Vam apos-
tar-hi i n'estem contents.

Era temps de creixement i edi-
ficació de pisos. 
També per aquest motiu. Volíem 
estar a prop d'allà on s'estava edi-
ficant i que la gent ens conegués 

"Vam escollir la Via Europa 
perquè és el nou centre"
Entrevista a José Antonio Torres Segura, gerent de Nou Sol  

de primera mà. Som una empresa 
de serveis integrals de la llar com 
ara reformes o cuines i un barri 
així sempre és una oportunitat.

Digues un aspecte a millorar.
En diria dos. Trobo a faltar una 
major presència de Policia Local i 
també un enllumenat públic més 
potent, ja que la il·luminació a la 
nit en alguna zona és molt pobra.

barri a barri Via Europa

Tot 7 barri entrevista nousol.indd   2 26/10/16   18:44
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Terra de vòlei gràcies al pavelló 
del carrer Euskadi
La instal·lació esportiva més nova de la ciutat també acull gimnàstica artística

  El del Carrer Euskadi és el pa-
velló més nou de Mataró, inau-
gurat l'any 2010. Des de llavors 
s'ha consolidat en el panorama 
esportiu de la ciutat associant el 
seu nom sobretot al Club Voleibol 
Mataró que hi desenvolupa la seva 
activitat i a la gimnàstica artísti-
ca de l Club Gimnàstic Mataró. 
D'aquesta manera s'aconsegueix 
que dues disciplines esportives 
que tenien dificultats per trobar 
espais s'hagin pogut consolidar en 
aquest equipament, donant vida 
a un barri que, s'aquesta manera, 
s'ha convertit en planter d'aquests 

esports.
També el bàsquet i els esports 

adaptats fan ús d'aquest pavelló 
del carrer d'Euskadi que en molts 
casos –i com passa sovint– acaba 
simplificant el nom. Molta gent el 
coneix com "el Pavelló Euskadi" 
a seques.

El pavelló és un dels equi-
paments de Mataró que estan 

connectats al Tub Verd, la xarxa 
municipal de distribució de calor i 
fred que aprofita l’energia disponi-
ble d’infraestructures ambientals 
a la ciutat i també la produïda per 
la cogeneració. D'aquesta manera  
és un equipament sostenible que 
ha servit per dinamitzar una part 
de ciutat que, fins llavors, no tenia 
tanta "vidilla".

barri a barri Via Europa-Cirera-Llàntia

Tot 9,10 barri pavelló euskadi.indd   2 26/10/16   16:46



9

Un bon poliesportiu

L’equipament compta 
amb una pista poliespor-
tiva de 60 x 27 m que es 
pot dividir en quatre pis-
tes transversals per acollir 
diferents partits simulta-
nis.  
 
Una de les pistes trans-
versals està destinada de 
manera fixa a la gimnàsti-
ca esportiva, i alberga els 
aparells necessaris per a 
la pràctica d’aquest es-
port. A més compta amb 
8 vestidors, 3 vestidors 
per a tècnics i diversos 
magatzems.
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  L'operació urbanística de la Via 
Europa ha estat estudiada en al-
gunes ocasions com en l’estudi 
“Incidència de l’obertura de Via 
Europa a Mataró. La unió del mar 
amb la muntanya”, que van realit-
zar els arquitectes tècnics Xoán 
Inocencio i Héctor May com a pro-
jecte de final de carrera. El mateix 

Ajuntament el va presentar l'any 
2009, amb el barri enllestit.

El que conclou és que, de mane-
ra general, la Via Europa ha estat 
una intervenció ben pensada per-
què ha demostrat que ha respost 
a la finalitat d’unir el centre de la 
ciutat amb els accessos de l’auto-
pista i alhora ha sigut un element 

Defensen la Via Europa com un 
element cohesionador
Un estudi de final de carrera d'arquitectes tècnics la posa d'exemple 

cohesionador dels barris del vol-
tant, com La Llàntia, Cirera, Molins 
i el Parc Central. També assenyala 
que la ràpida consolidació de la 
zona és el resultat, en part, de la 
realitat socioeconòmica i que, en 
comptes de convertir-se en una 
ampliació dels barris ja existents, 
s’ha creat un de nou.

barri a barri Via Europa

Tot 11 barri estudi.indd   2 26/10/16   18:49
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La Plaça d'Itàlia, un nexe viari
ple de simbolisme
Aquest divendres i dissabte, activitats amb tocs de Halloween

  La  Plaça d'Itàlia, una de les 
que conformen l'eix viari de la Via 
Europa és un nexe viari ple de sim-
bolisme a nivell de ciutat i tam-
bé entre els tres barris dels quals 
parlem aquesta setmana. Més en-
llà dels elements que guarneixen 
aquesta rotonda de grans dimen-
sions, un dels punts urbanístics 

clau per a la circulació mataroni-
na, podem detectar fàcilment com 
de la mateixa plaça en parteixen 
els accessos als tres barris que, 
conjuntament, formen una unitat, 
pràcticament un districte local.

D'aquesta manera, la plaça és un 
dels punts de la ciutat que veu més 
tràfic al llarg del dia. Un connector 

de realitats mataronines. Un dels 
símbols de la "Nova Mataró" que es 
va associar a la mateixa Via Europa.

Europa, Zeus i l'Himne
Ornamentalment, hi ha qui ha dit 
popularment "la plaça del toro" a 
la d'Itàlia pel conjunt escultòric 
que la protagonitza: dos elements 

barri a barri Via Europa

Tot 13,14 barri plaça itàlia.indd   2 26/10/16   19:10
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Espai de celebracions de futbol

L'altra cara que ha fet 
famosa la Plaça d'Itàlia 
a tot Mataró és una altra 
que només es manifesta 
esporàdicament i és que 
és punt de concentració 
de celebracions futbolís-
tiques. 
 
Històricament associ-
at a la nodrida presència 
de seguidors del Reial 
Madrid a Mataró, la Plaça 
d'Itàlia és punt de troba-
da en dies de celebra-
ció també de la Selecció 
Espanyola i, fins i tot, 
també per part d'aficio-
nats del Barça..

d’art públic, una dona i una repre-
sentació d’un brau. 

La dona i el brau representen 
la temptació de Zeus a Europa. 
Zeus era el déu suprem grec, el 
que la mitologia col·loca al tron de 
l’Olimp, i tenia la virtut de conver-
tir-se en l’animal que volgués per 
temptar i festejar. El déu, segons 
la llegenda, va enamorar-se de la 
princesa fenícia, que representa 
Europa, en veure-la recollint flors. 
Diu la llegenda que Zeus va con-
vertir-se en un toro de pell blanca 
i encisadora i va temptar la prin-
cesa, que un cop es va acostar a 
l’animal va veure com Zeus la rap-
tava i se l’enduia mar endins amb 
la nimfa al seu llom, fins a Creta, 
on van festejar.

Aquest episodi tan "europeu" 
queda reflectit també en la flor de 
la Plaça que, a banda de comptar 
amb un "rellotge aquàtic" compon 
sobre el pentagrama l'himne euro-
peu, l'oda a l'alegria de Beethoven.
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Tot 13,14 barri plaça itàlia.indd   3 26/10/16   19:10



ESPECIAL
Barri
a barri PER ANUNCIAR-VOS-HI TRUQUEU AL:

93 796 16 42
O ENVIEU UN CORREU A MATARO@TOTMATARO.CAT

TENS UN NEGOCI?
SURT A L’ESPECIAL BARRI A BARRI DE:

LOS MOLINOS/VISTA ALEGRE
del 03/11/2016

14

16

17

18

19

20

21

24

Autoescola Hoy-Voy
Via Europa, 61

Barceló Cars
Rda. Jacint Verdaguer, 59

1

2

Fet a Mà
Rda. Frederic Mistral, 10

Aluminis iluro 
Via Europa, 189-193

3

4

El Forn Pizzeria
Alemanya, 33

Nou Sol
Rda. Doctor Turró, 16

125

6126

barri a barri Via Europa-Llàntia-Cirera
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13
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Tot barri 15,16 mapa.indd   2 26/10/16   17:40
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Farmàcia Esteve 
Albert
Esteve Albert, 43

Sunrise Shoping
Carrer Alemanya, 31 local 
B

Cocinas Puntocom
Via Europa, 125

Esteve Ortopèdia a 
mida
Via Europa, 41

Estètica Edel
Via Europa, 149

Ascensión Jiménez
Portugal, 2 esc B Pl.1 
Oficina 5

Optica Denuc
Via Europa, 137

Juanjo Carniceria - 
Xarcuteria
Alemanya, 22

Style Deluxe 
Perruquers
Alemanya, 36

7

8

9

1210

11

12

13

14

1215

Viorne Merceria
Alemanya, 15

Cortinas Montse
Països Baixos, 2

ViX Immobiliària
Via Europa, 86

Gruas y Contenedores 
Agustín López e Hijos
Malgrat, 1a

Containers López 
Veraguas e Hijos 
Pineda, 1

Joyería Floriach
Irlanda, 30

Tallers Ràmia
Carles Padrós, 81-83

Taller Motor a Punt
Carretera de Cirera, 29

Gomez Color
Rda. Dr. Ferran, 31

Ferreteria Devesa
Rda. Dr. Ferran, 1

PodoMataró
Rda. Dr. Ferran, 4

16

17

18

19

1220

21

22

23

1224

25

26
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La Festa de la Tardor,  
un clàssic de La Llàntia
Aquest divendres i dissabte, activitats amb tocs de Halloween

  La  tardor, amb el pont de la 
Castanyada que avui comença, és 
sinònim de festa grossa al barri de 
La Llàntia i és que ja fa anys que 
han consolidat la cita més singular 
que es fa a Mataró amb motiu de 
Halloween. Des de La Llàntia, l'As-
sociació de Veïns organitza la Festa 
de Tardor, que comença avui di-
vendres i que tindrà demà dissabte 

el seu dia de major activitat.
El túnel de la por és l'acte estrella 

del programa i aquest any té com 
a protagonista un hospital, el de 
Sant Macredo, on passen coses 
sorprenents i hi habiten perso-
natges fora del sentit comú. De 
les cinc de la tarda a les deu de la 
nit de demà dissabte, en les sa-
les de l'Associació de Veïns – al 

Carrer de Galícia número 56– es 
podrà entrar al túnel del terror. A 
primera hora hi haurà una versió 
més suau, ideal pels més petits 
de la família, després hi haurà els 
passis pels més atrevists.

Òbviament, la Festa de la Tardor 
és pels veïns del barri però està 
oberta a la resta de mataronins, 
començant pels de Cirera i la Via 

barri a barri La Llàntia

Tot 17,18 barri festa tardor.indd   2 26/10/16   17:05
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Un barri amant de les festes

La de tardor és una més 
de les festes que al llarg 
de tot l'any tenen lloc a 
La Llàntia, un barri ric en 
entitats i implicació veïnal 
que manté un calenda-
ri festiu amb clàssics que 
mai fallen. 
 
Un d'aquests clàssics 
és, naturalment, la Festa 
Popular del barri que és 
una de les més partici-
patives del primer cicle 
festiu mataroní, que va de 
Sant Jordi a Les Santes. 
Activitats com el corre-
foc, amb els Diables del 
barri, són absolutament 
imperdibles.

Europa, que els cau més a prop.

Les activitats de demà dissabte 
van més enllà i ompliran d'ambient 
la seu de l'Associació. També a pri-
mera hora hi ha "tallers terrorífics" 
a càrrec de l'associació Enlleura't, 
que treballa en aquest barri. I tot 
seguit, en un clàssic d'aquells que 
mai fallen, hi haurà toro mecànic i 
inflables pels més petits del barri. 
Tot plegat amb tocs de por en la 
línia de la festa anglosaxona de 
Halloween, cada cop més popular 
a casa nostra en convivència amb 
la Castanyada.

Cercavila de disfresses
El preludi de la jornada de demà 
arriba però, ja, avui divendres amb 
la cercavila de disfresses a la que 
es crida a tothom. A tres quarts 
de set se sortirà en cercavila des 
del "Parque Rojo– entre el carrer 
d'Irlanda i el carrer de la Boixa– i 
fins al Parc de la Llàntia. La idea 
és contagiar de festa tot el barri 
i també es repartiran caramels.

núm. 1743 del 28 d'octubre al 3 de novembre de 2016

Tot 17,18 barri festa tardor.indd   3 26/10/16   17:05



22

Una finestra oberta al mar, 
el nou mural del barri
Cirera segueix amb la tradició de decorar les seves parets públiques

 La seva presència sorprèn bona 
part dels mataronins que van i ve-
nen per l'Avinguda del Velòdrom, 
concretament a la cantonada amb 

Frederic Mistral. Des del passat 16 
d'octubre un nou mural, en grafiti, 
decora la paret d'aquest punt i di-
buixa una noia que es mira el mar 

des d'una finestra oberta. Agafa 
un ós de peluix i admira una vista 
privilegiada, on l'arc de Sant Martí 
llueix amb entitat pròpia.

Amb una petita festa ciutadana 
el barri de Cirera va prosseguir amb 
la seva tradició de decorar les pa-
rets amb autèntiques obres d'art. 
En aquesta ocasió, sense tints rei-
vindicatius. Algunes activitats com 
softcombat o una xocolatada van 
acompanyar la matinal de feina en 
aquest punt del barri que, des de 
llavors, ja llueix de forma singular.

23 24 25

barri a barri Cirera

Tot 19,20 barri mural + entrevista.indd   2 26/10/16   17:01
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"Cal aprofitar alguns espais buits per fer-
hi zones verdes o un gran supermercat"
Entrevistem Mireia Sánchez, propietària de PodoMataro

 A què us dediqueu?
Som un centre de podologia, que  
fem tot tipus de tractaments al 
voltant dels peus.

És una bona zona per tenir-hi 
un negoci?
Jo penso que sí. La vida empresa-
rial en general funciona molt bé.  
Jo hi visc i hi tinc el negoci i he 
vist com, tot i la crisi econòmica, 
ara hi ha més botigues que alguns 
anys enrere. A més a més, tots els 
que tenim un negoci ens ajudem 
entre nosaltres i, si cal, ens donem 

un cop de mà. Tots ens coneixem i 
això és un gran avantatge.

Com és la relació entre veïns?
És com un petit poble dins d'una 
ciutat. Ens coneixem tots. Pel carrer 
sempre ens saludem perquè tot-
hom, més o menys, es coneix amb 
els altres.  Una complicitat que ar-
riba fins al punt en què et fas amic. 
Jo mateixa vaig deixar una vegada 
el meu fill amb la veïna, perquè hi 
tenim molt bona relació.

El fet de tenir un negoci també 
hi influeix, és clar!

Quins són els punts forts del 
barri?
Jo en destacaria  aquesta compli-
citat amb la gent, la proximitat 
amb el Mataró Parc, la quantitat 
d'escoles que hi ha al barri -des 
d'escoles bressol fins a instituts- i 
la bona comunicació amb la C32.

Què hi manca?
Crec que s'haurien d'aprofitar 
més i millor alguns espais buits 
per posar-hi més zones verdes o 
algun gran supermercat, que tam-
bé ens cal.

núm. 1743 del 28 al 3 de novembre de 2016
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