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 Arxiu 

Ara fa 40 anys que els veïns, organit-
zant-se, van salvar Les Esmandies de 
l'amenaça d'un enderroc cantat 

Peramàs

Barri
a barri
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Les Esmandies, el gran equipament del barri, celebra aquest 
diumenge els 40 anys des que es va salvar, amb un programa 
extens de celebració, amb activitats durant tot el dia a les quals 
estan convidats de forma específica tots els veïns del barri, així 
com els usuaris de l'equipament, així com el grup de veïns i 
veïnes que es van mobilitzar i van aconseguir aturar les excava-
dores fa 40 anys. A la celebració hi haurà xocolatada i gegants 
al matí, inauguració d'una exposició, concert a les 12h amb Kaj 
Tiel Plu, un dinar popular amb arrossada a 5 euros el tiquet i 
cinema a les sis amb la projecció de 'La Estrategia del Caracol'.

La celebració, 
diumenge 
durant tot el dia

Vista al barri

Per entendre Peramàs cal conèixer 
Les Esmandies. El barri residencial, 
de cases baixes sobretot, articulat 
al voltant de places àmplies i ben 
comunicat amb tres zones motrius 
de la ciutat com són el Pla d'en 
Boet, Cerdanyola i l'Eixample, té 
en l'edifi ci de Les Esmandies el seu 
element més històric i singular.

Les Esmandies són un casa-
lot del segle XVIII, d'arquitectu-
ra singular i amb un ampli pati 
al voltant. El 1972 l'Ajuntament 
franquista n'havia autoritzat l'en-
derroc en una operació urbanística 
que de bon començament va tenir 
l'oposició veïnal. Molt abans que 
el primer Ajuntament democràtic 
frenés l'operació, el 1976, el bar-
ri va organitzar-se amb el crit de 
“Salvem Les Esmandies, encara hi 
som a temps!". Va ser una de les 
mobilitzacions socials i veïnals més 
importants dels anys setanta, que 
va fer força i va impedir que Mataró 
es quedés sense un espai històric 
com aquest. D'aquell moviment 
en va néixer l'Associació de Veïns.

 Anna Aluart 

 Arxiu 
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 Com és el barri de Peramàs? 
És un barri on hi ha molt de co-
merç, moltes botigues. En general 
és una zona molt comercial. 

Què hi podem trobar?
Doncs, hi podem trobar botigues 
de comestibles, supermercats, 
fruiteries, peixateria, carnisseria, 

"És cert que hi falta molt aparcament  
però no em canviaria de barri"
Entrevistem Rosa Maria Sánchez, propietària de Aart Perruquers

merceria, perruqueries, farmàci-
es,... la veritat és que al barri de 
Peramàs hi ha de tot. No ens fal-
ta de res!

barri a barri Peramàs - Esmandies
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C/ Miquel Biada nº85, bajo izq.

www.mundicasamataro.com
T. 937 986 339 · F. 937 574 343

REF.5040, Z. CERDAÑOLA: Piso con ascen-
sor, 3hab (2 dobles), baño completo refor-
mado, cocina conservada anexa a galería, 
balcón a la calle, vent., aluminio, puertas 
xapelli, suelos gres. 86.000€.
PISO PARA ENTRAR A VIVIR

REF. 5119 Z. CENTRO: Piso de 105 m2 aprox., 
4hab., cocina y baño reformados, vent. alu-
minio, calefaccion, carp. cerezo, balcón a la 
calle, cerca de la plaza Granollers, listo para 
entrar a vivir. parking opcional. 240.000€.

REF.5071. SEMICENTRO. Piso  de 4 hab, coci-
na reformada  anexa  a galería, baño completo 
reformado mas aseo con plato ducha, vent. 
aluminio/madera, suelos terrazo, balcón a la 
calle con vista a mar y montaña. 148.000€.

Z. CERDAÑOLA. LOCAL EN ALQUILER:
PRECIO: INFÓRMESE.

REF. 5121 Z. PERAMÀS:
Piso alto con vista y ascensor, 3 hab., baño 
con ducha, cocina conservada,  vent. alu-
minio, balcón a la calle, cerca de todos los 
servicios.110.000€.

Dius que hi ha diferents 
perruqueries. 
Sí, en som unes quantes, però la 
veritat és que ens relacionem i por-
tem molt bé entre nosaltres. Jo ja 
fa cinc anys que vaig obrir. 

Molta competència
Cada una tenim un tipus diferent 
de clientela i la competència no és 
deslleial. Si necessitem qualsevol 
cosa, ens ajudem sense problemes. 
De fet, jo sóc del gremi i m'encar-
rego de fer formacions a la zona. 
Suposo que això també fa que hi 
hagi bona relació.

I com és la relació entre veïns?
Bé, molt bé. Jo la veritat és que es-
tic molt contenta. La zona és molt 
bona, la relació amb tothom és 
molt familiar i hi ha molta clientela.

Quines creus que són les 
mancances de la zona?
El pitjor és l'estacionament. I 
això que a la Ronda O'Donell hi 
ha zones d'aparcament d'una 
hora i mitja! Però tot i així no és 
suficient. La majoria de gent ge-
neralment es queixa de la manca 
d'aparcament, ja no només pels 
que vivim al barri, sinó per a 
aquells que vénen de fora a com-
prar-hi o a visitar a algú. Molts 
dels meus clients m'ho diuen i 
se'm queixen. A mi tot això em 
sap greu, perquè, si no fos per 
això, tot seria excel·lent. Aquest 
és el gran problema. 

Quina hauria de ser la solu-
ció?
La solució per a mi seria po-
sar-ne més. Sota la Biblioteca 

Pompeu Fabra ja hi ha un pàr-
quing, però és per a particulars. 
El que ens manca aquí és un pàr-
quing gran i públic. Aniria molt 
bé per a tots.

Quan fa que ets al barri?
Jo hi he nascut, m'hi he criat des 
de sempre. Hi he viscut tota la 
vida i fins i tot hi he posat el meu 
negoci. 

T'has plantejat mai canviar-te 
de barri?
És cert que hi falta molt aparca-
ment però no em canviaria mai 
de barri, a mi m'encanta. Jo la 
veritat és que estic molt conten-
ta. Ara estic situada en un lloc 
molt de pas i la gent passeja i 
com més gent passi per davant, 
més possibilitats que entrin!
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  La Montse és una de les granges 
més conegudes de tota la ciutat i 
un dels referents de Peramàs. Al 
capdavant hi ha en Carles Noé, 
que s'estima el barri.

La Montse va canviar d'imatge 
recentment.
Vam voler ser pioners en un canvi 
que crec que és necessari extra-
polar a tot el barri. No només els 
locals del Centre de Mataró han de 
ser macos! Per això vam donar-li 
aquest aire vintage, modernista, 
antic i cuidat. I ara ve gent de tota 
la ciutat. D'aquesta manera vam 
donar nous aires a una Granja que 
ja té 30 anys d'història. 

Recomanes fer el mateix a al-
tres comerços?
Oi tant! Alguns ja han fet reformes 
integrals o canvis de look. És allò de 
"renovar-se o morir", no hi ha més 
elecció. Hem de seguir canviant el 
barri entre tots. I que ens deixin.

Què vols dir?
Crec que l'Ajuntament ens té co-
llats a impostos i només que posa 
pegues a la petita i mitjana empre-
sa, que és la que fa la ciutat. En 
el cas de l'hostaleria, temes com 
la regulació restrictiva de les ter-
rasses o els nous horaris són pals 
a les rodes. Ciutats com Arenys 
posen facilitats, a Mataró tot són 

“Hem de seguir canviant el barri entre tots”
Carles Noé, al capdavant de la Granja Montse, reclama que "no s'oblidin els barris"

impediments i tracte diferencial. 

Del Centre envers la resta?
Sí. Com pot ser que alguns carrers 
del Centre es netegin cada dia i 
en canvi la Ronda O'Donnell un 
cop a la setmana. Que no paguem 
els impostos nosaltres? Mataró 
hauria d'anar més a l'una. No pot 
ser que la gent de Peramàs enca-
ra digui que va a Mataró quan va 
al Centre. La ciutat no està unida 
i ho hauria d’estar. Amb el tema 
del comerç es nota molt. Cal cui-
dar la petita i mitjana empresa i 
no es fa. L'últim any han tancat 
vint locals a la Ronda O'Donnell. 
Sort que havíem sortit de la crisi!

barri a barri Peramàs - Esmandies
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 La història d’un barri com 
Peramàs la fan, dia a dia, els seus 
comerços. Un dels que està d’ani-
versari és Market Software que ce-
lebra aquest 2016 els seus 20 anys 
de presència. Molta gent coneix i 
confia en els seus serveis. Es tracta 
d’una referència en informàtica, 
que disposa d’una botiga oberta al 
públic de 145 metres quadrats en 
els quals destaca un gran assortit 

de productes i una imatge molt 
acurada.

Allò que fa diferent Market 
Software és l’atenció personal i 
un servei post-venda pensat exclu-
sivament en el client i per tant als 
antípodes de les grans superfícies, 
on no hi ha tracte personalitzat ni 
t’acompanyen i aconsellen en tot 
el procés de compra.

Les oficines de l’empresa estan 

20 anys de Market Software
L’empresa de José Luis Llera és la referència del barri en productes i serveis integrals 
relacionats amb el món de la informàtica

a cent metres de la botiga. Des 
d’allà es gestionen tots els serveis 
professionals.

Market Software són distribuï-
dors al Maresme dels programes 
de gestió empresarial de Sage i de 
a3ERP. També realitzen el mante-
niment informàtic d'empreses, 
programació a mida, instal·lació de 
centraletes ip, solucions de backup 
al núvol i allotjament web.
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

Reformas Iluromar
Aribau, 9

La Casa de los 
Cigarros Electrónicos
Rda. O'Donnell, 10

Aart Perruquers
Rda. O'Donnell, 54

Rosana Florista
Joan Larrea, 14

Centre Esperitsa
Puig i Cadafalch, 21
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125

Celler la Senieta
Matheu, 36

Optometria 
Quiromassatge Mataró
Velázquez, 76

Mundicasa
Miquel Biada, 85 baix

La Montse
Rda. O'Donnell, 3

Market Software
Bialet Masse, 1
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Vanuza
Plaça Catalunya, 27 baix

Plataforma Càrnica
Pompeu Fabra, 37 -43

Centre de Ioga 
Marina
Miquel Biada, 72

Esports Rueda
Rda. O'Donnell, 56

El Món de la Reforma
Pompeu Fabra, 27 
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Mapa de comerços de proximitat

barri a barri Peramàs - Esmandies
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