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Una zona de comerç, esbarjo i cultura 
El barri de Peramàs destaca per acollir negocis de proximitat i disposar d'equipaments 
com la Biblioteca Pompeu Fabra o el casal de Les Esmandies

Barri a barri: Redacció

 Tranquil, allunyat de proble-
màtiques com la inseguretat o els 
conflictes veïnals i molt acollidor. 

Aquestes són només tres de les ca-
racterístiques amb què els seus ve-
ïns defineixen el barri de Peramàs. 
Es tracta, a més a més, d'una zona 

on el comerç de proximitat conviu 
amb equipaments culturals com la 
Biblioteca Pompeu Fabra (creada 
el 1997) o el casal de barri de Les 
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Esmandies (edifici actualment en 
peu gràcies a les reivindicacions 
del veïnat per aturar-ne l'ender-
rocament el 1976).

La ronda O'Donnell, la plaça 
Catalunya, la plaça Occitània i l'es-
pai verd on abans s'ubicava Can 
Civit són alguns dels punts més 
coneguts i transitats del barri, on 
es localitzen la majoria de petites 
botigues.

Els inconvenients
Com també passa a la resta de bar-
ris de Mataró, trobar aparcament és 
la problemàtica que més pateixen els 

El barri, en xifres

Segons l'Estudi de Població ela-
borat per l'Ajuntament de Mataró 
amb dades de l'1 de gener del 2019, 
a Peramàs hi viuen 7.928 habitants. 
La mitjana d'edat és una mica més 
alta que a la resta de Mataró, d'uns 
46 anys.

Quant a la distribució de la po-
blació segons el seu lloc de naixe-
ment, Peramàs és un dels barris 
del municipi que tenen un major 
percentatge d'habitants nascuts 
a Catalunya, el 61,02%. En aquest 
barri, la nacionalitat xinesa és la que 
té més pes sobre el conjunt de la 
població estrangera, amb 259 veïns.

habitants i comerciants de Peramàs. 
De fet, com a solució, part del veïnat 
reclama la construcció d'un pàr-
quing soterrat gratuït o a un preu 
assequible per als residents. 

A més a més, una altra de les qües-
tions que fan perdre la son als veïns 
de Peramàs és la gran quantitat de 

vehicles que passen, especialment, 
per la ronda O'Donnell i el camí del 
Mig, dues zones en les quals els vi-
anants ho tenen complicat per pas-
sejar tranquils. | Red.

Punts febles

La falta de lloc per 
aparcar i la gran 
afluència de vehicles 
són els desavantatges 
del barri 

La ronda O'Donnell, 
la plaça Catalunya, 
la plaça Occitània 
i l'espai verd i de 
jocs infantils on 
abans hi havia Can 
Civit són els punts 
clau de Peramàs
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El casal de Les Esmandies està ubicat al número 94 de la ronda O'Donnell.  D. Ferrer

Un novembre replet d'activitats al barri de 
Peramàs-Esmandies  
L'Associació de Veïns ha programat un seguit d'activitats que tindran lloc del 3 al 29 
de novembre al casal del barri

Barri a barri: Redacció

El casal de barri de Les Esmandies 
ja ho té tot a punt per encetar un 
novembre ple d'activitats. Entre 

diumenge 3 i divendres 29, l'as-
sociació de veïns de Peramàs ha 
programat diversos esdeveniments 
vinculats al món de la cultura, el 
lleure i la formació, que tindran 

lloc a les seves instal·lacions. 
El primer de tots és l'exposició 

"Dibuixos i pintures", a càrrec d'Al-
bert Pujol. La mostra s'inaugura 
aquest dilluns, dia 4, i estarà oberta 

L'hora de la
lectura

El 21 de novembre, 
Sebastián Gertrúdix 
presentarà la seva nova 
novel·la, 'Els vaig prome-
tre el mar', acompanyat 
de Sergi Bernal

Barri a barri Peramàs

BARRI A BARRI_2019.indd   4 29/10/19   19:30



3

 D. Ferrer

al públic durant tot el mes. D'altra 
banda, el diumenge 3 de novembre, 
de 9 a 13 hores, s'organitza la sego-
na Trobada d'Intercanvi de Plaques 
de Cava, una cita imprescindible 
per als amants del col·leccionisme.

Arriba el torn de les conferèn-
cies i xerrades
El divendres 15 de novembre, a 
les 19 hores, el casal acollirà la 
conferència "Què és la mort, por 
de la mort, després de la mort", a 
càrrec de Margarita Masuet. 

Sis dies més tard, el dia 21 a 
les 19 hores, Sebastián Gertrúdix 
presentarà la seva nova novel·la, 
Els vaig prometre el mar, amb la 

col·laboració de Sergi Bernal. Per 
últim, dijous 28 i divendres 29 de 
novembre hi ha programades una 
xerrada sobre malalties infeccioses 
(amb la metgessa de família Esther 

Limón) i una conferència sobre la 
vida, les emocions i les malalties, 
on de ben segur es tractaran temà-
tiques interessants per al públic 
assistent. | Red.

L'hora de la
lectura

El 21 de novembre, 
Sebastián Gertrúdix 
presentarà la seva nova 
novel·la, 'Els vaig prome-
tre el mar', acompanyat 
de Sergi Bernal

El concert
El cantautor mataroní Niel Laz pujarà a l'escenari del 
casal el diumenge 24 al migdia per oferir el seu directe.
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 Fotografia

Raquel Rodríguez, d'Ungles Raquel.  Cedida

“A Peramàs t’acullen com si fossis una més i fan 
molta pinya entre els veïns”
Entrevistem la Raquel Rodríguez, que dirigeix el seu nou negoci, Ungles Raquel,  
al barri de Peramàs

Barri a barri: Redacció

La Raquel Rodríguez fa 21 anys que 
treballa en el món de les ungles, i 
des de fa pocs mesos ha obert el seu 

propi centre a Peramàs, un barri del 
qual destaca la tranquil·litat i la pro-
ximitat de la gent. De moment, amb 
el temps que fa que hi treballa, està 
molt contenta amb la zona, tot i que 

troba que podria millorar si d’algu-
na manera s’incentivés el comerç i 
no hi hagués tants negocis tancats. 

 Quan fa que treballes al barri?

Barri a barri Peramàs
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Fa 6 mesos, vaig obrir el 29 d’abril. 
Abans estava en centres i aquest és el 
primer que obro meu. Em va agradar 
el barri perquè està en un semicen-
tre i és una zona molt tranquil·la, 
amb gent de barri de tota la vida, 
on tothom es coneix. També perquè 
no estava dins un barri confl ictiu.

 Ets de Mataró?
Sí, de la ronda Roca Blanca [entre els 
barris de Cerdanyola i la Llàntia], tot 
i que vaig passar tota la meva infàn-
cia a Cirera. El barri de Peramàs el 
coneixia de passada, d’haver vingut 
a prendre un cafè a la Rocio o d’anar 
per la ronda O’Donnell, però ben bé 
no el coneixia fi ns ara. Tampoc conec 
exactament la vida de barri, ja que fa 
poc que hi soc, i jo arribo a la feina 
i després torno a casa.

 Que és el que més t’agrada?
Tot m’agrada molt, sobretot la gent i 
la seva proximitat. Des que arribes, 
t’acullen com si fossis una més. Fan 
molta pinya entre els veïns i això em 
va agradar molt. També té un parc 
molt bonic al qual durant els me-
sos d’estiu hi ha molta vida, és una 
zona molt maca. També hi ha poca 
immigració. 

 Creus que hi ha algun 

aspecte que podria millorar?
A la plaça Catalunya hi ha molta 
botiga tancada i al barri no hi ha 
gaire comerç. Quan passes pels car-
rers trobes molts locals de negocis 
que hi havia abans, com perruque-
ries o bars, amb la persiana abai-
xada, i això fa una mica de pena, 
perquè és una zona molt maca, i 
encara que no sigui tan cèntrica, 
també està molt bé.

 I què creus que es podria fer?
És complicat. Potser disposar de més 
ajudes, que hi hagi més facilitats des 
de l’Ajuntament perquè es puguin 
obrir negocis sense tants impostos 
o fer més festa amb els negocis que 
estan oberts perquè ens coneguin 
en altres barris i que s’apropin fi ns 
aquí, fer-ne promoció.

 Hi trobes a faltar alguna 
altra cosa?
El tema de l’aparcament està molt 
malament. Sobretot quan la gent ve 
de fora, es queixen del fet que és molt 
complicat, i això és un gran hàndicap. 
Tot i que a Mataró en general hi ha 
poques zones per aparcar. La gent del 
barri no té aquest problema perquè 
ve caminant. Pel que fa als serveis, 
també està una mica deixat perquè 
és petit i està una mica apartadet.

 Al teu negoci hi ve gent del 
barri o de fora?
Fa 21 anys que faig ungles i afortuna-
dament tinc gent que em continua 
seguint. Tinc molta gent de fora, i 
com que fa pocs mesos que he obert 
el centre, de moment tinc més gent 
que em segueix que del barri. | Red.

“A la plaça Catalunya hi 
ha molta botiga tancada. 
És una pena perquè és 
una zona molt maca”

Raquel Rodríguez
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TecnoGirl s'adreça a noies d'entre 12 i 18 anys.  Cedida

Vols viure una gran aventura dins la Biblioteca 
Pompeu Fabra? 
Una de les activitats més atractives del projecte TecnoGirl és el joc d'escapada que 
han preparat a l'equipament cultural per a divendres 8 de novembre a la tarda 

Barri a barri: Redacció

 El divendres 8 de novembre 
el misteri arriba a la Biblioteca 
Pompeu Fabra de la mà d'una ac-
tivitat adreçada a joves d'entre 12 i 
16 anys. Parlem del joc d'escapada 
organitzat pel projecte TecnoGirl, 
en el qual els participants hau-
ran de solucionar reptes i enigmes 
amb enginy. L'aventura proposa 
un viatge en el temps i té com a 
objectiu acostar el món de la ci-
ència i la tecnologia als estudiants 
de secundària, especialment a les 
noies majors de 12 anys.

Per poder viure aquesta expe-
riència cal inscriure's abans de 
forma presencial (a la biblioteca) 
o telemàtica (enviant un correu 
electrònic a b.mataro.pf@diba.cat), 
ja que les places són limitades. 

Què és el TecnoGirl? 
TecnoGirl és un programa que té 
com a finalitat fomentar les voca-
cions tecnològiques i científiques 
entre el col·lectiu de noies adoles-
cents. D'aquesta manera, es vol 
posar fi a la bretxa de gènere que 
hi ha en professions d'aquest àm-
bit. A banda del joc d'escapada, les 

activitats de la TecnoGirl inclouen 
una exposició itinerant sobre dones 
mataronines vinculades al món de 
la ciència i la tecnologia; diversos 
tallers d'animació 2D i de creació 
de videojocs, i dos BiblioLabs per 
experimentar a través de la diversió 
(el de "Wall.e robot amb moviment" 
està programat per a divendres 15 de 
novembre a les 17.30 hores). | Red.

Per participar-hi  
cal inscriure's de 
forma presencial  
o telemàtica. 

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

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

Mundicasa más de 20 años 
trabajando al servicio de Mataró 
y el barrio, gracias a la confianza 
de sus clientes.

Confiar en Mundicasa vale la pena.

REF. 5082 Z. VÍA EUROPA: Piso de 208m2 aprox., 5 hab. 
(4doble), baño+aseo, cocina offi ce con acceso a galería, 
calefaccion.a/ac, parket natural, balcón tipo terraza con 
vistas a mar, trastero y armarios empotrados.piso de 
grandes dimensiones con parking incluido.

REF. 5075 Z. FRANCESC MACIÀ: piso con ascensor, 4 
hab, baño completo, aseo con plato ducha, cocina offi ce 
con galería, comedor con salida a balcón, calefacción, 
suelos parket, carpintería de roble, ventanas de aluminio. 
Piso cerca de todos los servicios.

REF. 5163 Z. ARGENTONA: Preciosa casa en Argentona zona 
Can Barrau de 270 m2, dispone de 4 habitaciones, 3 baños (1 
suite), parking para 3 o 4 coches, calefacción, estudio más te-
rraza, patio con barbacoa, escalera de mármol con baranda de 
roble. Zona tranquila, orientado al sol y con bonitas vistas, fácil 
acceso a autopista.

REF. 5079 Z. LLANTIA: Planta baja con solo un vecino, 
2 hab (antes 3), baño con plato ducha, cocina americana, 
vent.aluminio, suelos parket, terraza. Piso recién reforma-
do para entrar a vivir.

540.000€

198.000€ 419.900€

158.000€
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Serveis per l’automòbil

T. 937 571 800
Pl. Catalunya 5 · Mataró

Jesús Mohedo està al capdavant del Forn Francesc.  Arxiu

“El barri ha millorat en els últims anys”
Parlem amb Jesús Mohedo, propietari des de fa tres anys del Forn Francesc, un dels 
negocis amb més història de Peramàs

Barri a barri Peramàs
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El Forn Francesc està 
a tocar de la Biblioteca 
Pompeu Fabra

Un equipament que els porta 
clientela

 El Forn Francesc va obrir les 
portes com a negoci familiar el 
1991. Des de llavors, la seva ubi-
cació no ha canviat i es manté en 
un barri que Jesús Mohedo, l'actual 
propietari, qualifica de "tranquil 
i amable". 

De fet, aquest flequer veí de 
Premià de Dalt és la segona ge-
neració de la família que agafa les 
regnes del comerç, un dels més 
antics de Peramàs. "La nostra cli-
entela és de tota la vida, des que 
va obrir el meu pare que venen a 
comprar", explica.

Un barri perfecte per anar a 
comprar 
Com a comerciant, Mohedo ho té 
clar: "No crec que faltin negocis a 
Peramàs; penso que, especialment 
a la zona on estem nosaltres i a la 
ronda O'Donell l'oferta és prou 
completa". 

En aquest sentit, ell considera 
que la proximitat del forn de pa 
amb la Biblioteca Pompeu Fabra 
també ajuda. "És un punt a favor 
i ho notem sobretot a les tardes, 
quan arriben estudiants i clients 
més joves", assegura. I és que 
Mohedo ha comprovat en prime-
ra persona quina ha estat la reper-
cussió per al teixit empresarial de la 

plaça Occitània l'obertura d'aquest 
equipament cultural que ja fa 22 
anys que està en marxa. 

L'aparcament, el problema 
més habitual   
L'entrevistat afirma que en el barri 
no hi ha cap problema o sensa-
ció d'inseguretat. No obstant això, 
el forner afirma que el principal 

inconvenient de la zona és la di-
ficultat a l'hora de trobar apar-
cament gratuït, quelcom que els 
afecta de manera directa. 

Quan li preguntem si pensa que 
l'evolució de Peramàs ha estat po-
sitiva, opina que "el barri ha anat a 
millor en els últims anys" i recoma-
na a aquells qui vulguin emprendre 
un negoci que "obrin el seu local 
a la zona". | Red.

La nostra clientela és 
de tota la vida i hi ve 
a comprar des que va 
obrir el forn el meu 
pare."

Jesús Mohedo

Els productes 
amb més fama del 
flequer són el pa 
elaborat amb massa 
mare i els dolços de 
tota la vida. 

núm. 1890 / del 31 d'octubre al 7 de novembre de 2019

BARRI A BARRI_2019.indd   11 29/10/19   19:15



13

12

14 15

Plànol amb les adreces dels comerços

Peramàs

Immo Nova
Camí del Mig, 20

IluroCasas
Miquel Biada, 115

CIDIE
Velázquez, 66

Ungles Raquel
Antoni Comas, 20

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

Rellotgeria i Joieria A. 
Crespillo
Miquel Biada, 115

1

2

3

4

5

6

MundiCasa
Miquel Biada, 56

Motorcoll
Pl. Catalunya, 5

Celler La Senieta
Joan Larrea, 3

Xurreria i pollastres a l'ast 
Gemma
Pl. Alcalde Serra i Xifra, 6

Forn de Pa Francesc
Pompeu Fabra, 20

Floristeria La Flor
Rda. O'Donnell, 18

7

8

9

10

11

12

AGESMA
Velázquez, 70-72

AML Automoció
Pl. Catalunya, 18

Vanuza
Pl. Catalunya, 27 baix 2

Reformas Cubero
Fradera i Llanes, 16

Òptica Catalunya
Pl. Catalunya, 44
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Barri a barri Peramàs
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Plaça Catalunya, 44 - Mataró 

937 571 084
opticacatalunya@opticacatalunya.com

CENTRE ESPECIALITZAT 
EN TERÀPIA VISUAL
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