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L’Eixample

Cada vegada que algú, a Mata-
ró, pensa en els barris s’oblida de 
l’Eixample. És com si no existís a 
la base de dades comuna, com si 
tots plegats féssim com si no existís. 
Quan s’analitzen les diferents parts 
de la ciutat, hi hauria consens en 
considerar que el barri més gran i 
més poblat és Cerdanyola, que fi ns 
i tot hi ha vegades, com amb motiu 
de les eleccions, que es divideix en 
dues parts, sud i nord, per adminis-
trar millor les dades. La sorpresa és 

l’Eixample que, tant d’obviar-lo com 
a barri, si un para atenció a les dades 
del darrer Padró de la ciutat, podrà 
veure que té –atenció!- 30.458 
habitants. Cerdanyola, la gran Cer-
danyola, en té 30.459. Un més. Tan 
sols un més.

Aquesta és la realitat de l’Eixample, 
un barri que, tot i no tenir les es-
tructures –associació, festa– ni el 
sentiment de pertinença d’altres, 
hi viu un de cada 4 mataronins.  

Un de cada quatre mataronins viu 
en un barri que no se sent barri

barri a barri
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“No hi visc, però hi viuria encantat”

Què és Som Ink i quin tipus de pro-
ductes oferiu?
A la botiga oferim tot tipus de con-
sumibles per a impressores. És a dir, 
tot el material propi de la màquina 

BARRI A BARRI
L’EIXAMPLE

Entrevista a Sergio Rangel, 
gerent de SOM-INK Colors, 
ubicada al carrer Isern
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“No hi visc, però hi viuria encantat”

d’imprimir com tòners, tant per a 
empreses com per a particulars. 
Tenim tant botiga com taller i una 
altra botiga a Granollers.

Des que vau obrir vau escollir 
l’Eixample?
Ja fa uns set anys que vam obrir a 
Mataró, mentre que a Granollers ja 
fa set anys i mig. Si parlem de Ma-
taró, hem de dir que sempre hem 
estat al Carrer de Jaume Isern, des 
del nostre primer dia el 1996. Vam 
canviar de local però vam seguir al 
mateix carrer.

Què t’agrada més del barri?
Tota la zona, la tranquil·litat. És una 
zona pròspera per als negocis, està 
ben conservada. Molt millor per obrir 
que altres zones.

Hi ha quelcom de l’Eixample que 
no t’agradi?
Sí .  Et  d i r ia  la  zona  b lava , 
l’aparcament. El client es queixa 
molt. L’aparcament està molt res-
tringit i no tothom pot, o vol, anar a 
un aparcament.

També vius al barri?
No, però no em faria res viure-hi. 
Al contrari. No hi visc però hi viuria 
encantat. Més d’una vegada m’he 
plantejat de venir-hi a viure perquè a 
més d’estar més a prop d’on treballo, 
insisteixo, que crec que és una zona 
guapíssima per viure-hi. I també per 
treballar-hi.

redacció
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La frontera verda, espai de ciutat

A la propera doble pàgina el lec-
tor trobarà el mapa del barri de 
l’Eixample amb els comerços més 
destacats ubicats correctament. Si 
se’l mira veurà que l’Eixample té 
una forma curiosa. Mig una “U” i 
mig una “J” capgirades totes dues 
de manera que el que és la trama ur-
bana que consuetudinàriament s’ha 
establert com a barri unit, abraça 
el Centre. L’abraça des de la banda 
d’Argentona, per la seva vessant su-
perior i també hi entra per darrere 

del que seria Valldemia. L’Eixample, 
una gran conurbació, toca amb el 
Pla d’en Boet i Peramàs, per dalt 
amb Cirera i Molins. El Centre queda 
resguardat, com a l’interior del propi 
Eixample. Per això molts dels que hi 
viuen, asseguren, o es pensen que 
ho fan, al casc antic.

La frontera al nord, però, és la que 
dóna personalitat a l’Eixample. És 
el límit verd que dibuixen els dos 
parcs, el Parc Central i el Nou Parc 
Central. Com altres vegades hem 
explicat en aquesta secció de ‘Barri 
a Barri’, un dels barems per analit-
zar o entendre els racons de Mataró 

barri a barri
l’eixample redacció

El Parc Central vell i el Nou 
Parc Central són un pulmó 
necessari

és veure l’oferta immobiliària i com 
es presenten els pisos en lloguer 
o venda. La pràctica totalitat dels 
que s’ubiquen a la part alta de 
l’Eixample tiren de la presència del 
Parc per tenir més bona fama. I te-
nen, en part, raó. Molta gent té els 
dos parcs a tocar, a menys de cinc 
minuts de casa.

Els parcs són, a més d’un espai on 
es passeja, es fa esport o s’hi està, 
un espai de ciutat que acull actes, la 
Fira, concerts i balls per Les Santes 
o proves esportives. És el pulmó verd 
que fa respirar i el cor que permet 
que la ciutat rutlli. I és a l’Eixample.

barri abarri Eixample
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Can Marchal, un pati amb encant

Si alguna característica és comuna 
a quasi tot l’Eixample, és l’anar i 
venir de gent i cotxes. La major part 
de carrers són vies de pas de treba-
lladors i gent de tot tipus i aquesta 

barri a barri
l’eixample redacció

És un dels pocs contrapunts 
tranquils en un barri on el 
brogit és norma

és una realitat que, sovint, a segons 
quina hora del dia, fa que el brogit 
de l’anar i tornar de gent i vehicles 
pugui semblar un antònim de la 
tranquil·litat que sovint hom busca.

Hi ha un racó, però, al mateix Eixam-
ple que sembla una illa de repòs. És 
el Pati de Can Marchal, un espai pú-
blic on la tranquil·litat és la norma. 
A tocar de la Plaça de les Tereses i 
a mig camí de la de Granollers. Un 
racó de pau que, durant un temps, 
era part del pati de l’Angeleta Ferrer. 

El pati de Can Marchal té en total 
2.387 m² inclosos els passatges 
d’accés al mateix (2.118 m² utilitza-
bles). L’espai que utilitzava l’escola 
quan s’ubicava a la Plaça de Cuba 
representa una tercera part del to-
tal, uns 800 metres quadrats, que 
ara són una atracció pels nens de la 
zona, que hi passen tardes senceres.
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El Cistell - 
Fruites i Verdures

El Rierot, 3 

Hospital Veterinari 
Maresme

Camí de la Geganta, 113

Angeles
Sant Benet, 65

Equimar
c/ Tomas Vinyas, 14 - Mataró 

Rètolins
Tetuan, 25 

Styls Perruquer
Melcior de Palau, 11

Nova Estètica
Ronda Prim, 80 

Mobiprix
Mossen Fornells, 34

Som-ink Colors
c/ Jaume Isern, 96 - Mataró

ONAcústica
Rda. General Prim, 78 

Cuines Fernandez
Riera, 155

Teens Center
c/ Iluro, 64 Baix  - Mataró

La Xarcuteca
Ronda Alfons X El Savi, 19
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Tens un negoci a
AL CENTRE?

Més informació a:
T. 937 961 642

 info@totmataro.cat

ANUNCIA’T!
La propera setmana

fem el teu
Especial Mataró Barri a Barri  

barri abarri 

EIXAMPLE

Eixample

Tot Barri 7,8 mapa eixample 1650.indd   2 19/11/14   18:17



Mobiliari oficina

Copiadores B/N
Copiadores Color

Quality Center
MFC - Fax - Impressores
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“Ha vingut molta gent nova a viure al barri”

Cuines Fernàndez té quasi mig 
segle de vida a la ciutat.
Sí. Al 2016 farem 50 anys de 
negoci, gairebé mig segle a la 
ciutat. Jo sóc la segona generació 
de l’empresa. La va fundar el meu 
pare Joaquim Fernàndez.

Quins serveis oferiu?
Nosaltres fem tot el servei que 
comprèn un moble de cuina, des 
d’atendre el client a la botiga, 
realitzar el projecte, presa de 
mesures, fabricació del moble, 
muntatge. Tot el que és el procés 
de la reforma de la cuina ho fem 
tot, oferim totes les fases de forma 
completa, però ho fabriquem tot. 
Comprèn un servei integral i únic 

gairebé. Nosaltres sóm més in-
dústria que no fusters, fabriquem 
mobles de cuina, però en comp-
tes de fabricar a distribuidors, 
fabriquem per al client final, un 
producte molt especialitzat, que 
és el que el client busca.

Sempre heu estat a l’Eixample?
Hem anat canviant, el meu pare va 
començar en un altre lloc. Però la 
botiga de la Riera farà des del 80 
que sóm aquí. Vam començar una 
mica més amunt i després vam 
baixar. La fàbrica fa uns 10 anys 
que la vam traslladar a Arenys de 
Mar. Com a botiga sempre hem 
estat per aquesta zona.

Que us agrada més de l’Eixample?
El que més valoro del local, és 
l’espai en si, és l’aparador, és molt 
gran i té una superfície que es veu 

BARRI A BARRI
L’EIXAMPLE REDACCIÓ

Entrevista al comerciant Jordi 
Fernàndez, gerent de Cuines 
Fernàndez

des del carrer. El col·legi de Vall-
demia que ens dóna molta vida, 
hi ha molta gent amunt i avall, 
estem a prop del parc, del Monu-
mental. Estem una mica fora del 
centre però a tocar. Ens dóna la 
tranquil·litat de l’aparcament, que 
no a la Riera que és una mica més 
d’embolic. Aquí tenim la sort de 
tenir el centre a prop i la gent que 
hi va de pas ens troba a nosaltres.

Què és el que milloraries d’aquesta 
zona?
Doncs la il·luminació, per exemple 
la de Nadal aquí ja no arriba. No 
sé quin és el perquè, però aquí es 
podria aprofitar tota la tirada de 
llums de Nadal que ve de la Riera. 
També és una mica de cacau el 
tema d’aparcament i la circulació 
a l’hora de sortida de les escoles.

barri abarri L’Eixample
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