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 Anna Aluart 

La plaça de l'Havana, el cor del barri  Daniel Ferrer 

L'Havana-Rocafonda-El Palau
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El districte de llevant

residencial, i arribant al barri po-
pular per excel·lència de la ciutat: 
Rocafonda. Tanmateix, hi ha més 
similituds de les que els veïns po-
den identifi car.

Infraestructuralment, la zona 
ha mutat des que té connexió 
amb l'autopista. Té un polígon 
industrial i s'està desenvolupant 

 Fotografia 

 Anna Aluart 

L'Havana, el Palau-Escorxador i Rocafonda configuren 
una de les zones en desenvolupament de la ciutat

Si Mataró tingués una organització 
territorial que consistís a agrupar 
barris, és probable que l'Havana, 
el Palau-Escorxador i Rocafonda 
acabessin confi gurant un distric-
te. I es podria dir "districte de lle-
vant". Aquesta zona de la ciutat és 
àmplia i diversa: començant per 
la part baixa, més eminentment 

urbanísticament en eixos com 
l'Herrera o la ronda Cervantes. El 
llevant de Mataró vol guanyar pes 
en el global de la ciutat.

El mercat 
immobiliari

Immobiliàriament, la zona 
és una de les més buscades. 
Les noves promocions i el 
parc antic d'habitatges de 
zones com l'Escorxador són 
de les més demandades
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L'Havana:

Fitness Factory
Camí Ral, 39-41

Clínica Dental CS
Camí Ral, 157

Farmàcia de 
l'Havana
Camí Ral, 110

Bar La Reforma
Camí Ral, 142

Mar Coffee
Floridablanca, 14

Victor Morales 
Tattoing
Avinguda Maresme, 405
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Premier Can
Confraria Sant Elm, 37

La Oca - Codi
Oficines: E. Granados, 19
Botiga: Av. Perú, 77
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Fundació Didàctica 
Catalunya
Camí Ral, 200
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Plànol amb les
adreces dels
comerços

"barri a barri"
L'Havana-
Rocafonda-
El Palau
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barri a barri Havana-Rocafonda-Palau
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Rocafonda:
Pastisseria Avinguda
Avinguda Amèrica, 47

Joieria J. Jimenez
Avinguda Amèrica, 36

El Raconet de la 
Llenya
Avinguda Amèrica, 36

Xarcuteria Miguel i 
Begoña
Avinguda Amèrica, 
54-56

Mateo Lobato
Asesores
Pablo Picasso, 38
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Auto In
Alfons X el Savi, 129

Insval Asesoria
Pacheco, 107

17
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Toldos Hidalgo
Siete Partidas, 2-4

19

El Palau:
Carnisseria Marta
Alfons X el Savi, 143 baix

Calçats Marta
Carretera de Mata, 70
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 El barri de l'Havana pot fer gala 
de ser dels que tenen més inquie-
tud musical. I és que compta, en-
tre les seves entitats pròpies, amb 
la Coral La Perla de l'Havana, un 

grup de cant amateur sorgit de l'AV 
i que participa en la vida diària de 
l'associació amb assajos i concerts 
en les cites més destacades del ca-
lendari. I, cantant, fan barri.

Un barri que canta
La Coral La Perla de l'Havana va ressorgir per iniciativa 
de l'AV del barri i demostra el sentiment de comunitat

La coral, en acció, en un dels seus recitals Arxiu 

Orígens centenaris

Els origens de la Coral 
La Perla de l'Havana es 
remunten al segle XIX, o 
sigui que és un dels con-
junts amb més història, tot 
i que interrompuda, clar

barri a barri L'Havana

Tot barri 22 coral.indd   2 26/09/2018   16:04
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 Aquest estiu, la Fundació ha vis-
cut la segona edició del seu curs 
d'immersió lingüística per a nens 
de primària procedents de famílies 
d’origen migrat, que ha obtingut 
el mateix èxit que la primera del 
2017. El projecte vol ajudar a evitar 
el risc d’exclusió social d’aquests 
estudiants i fer que puguin seguir 
el ritme escolar amb més exper-
tesa en ambdós idiomes, català i 
castellà, així com contribuir a la 
seva capacitat d'integració amb 
la resta d'alumnes.

Fins ara els cursos s'han impartit 
durant els mesos d'estiu, i hi han 
pres part 72 alumnes de les esco-
les Germanes Bartomeu i el Camí 
del Mig, escoles amb les quals s’ha 
establert una bona col·laboració i 
que han pogut comprovar els bons 

resultats obtinguts. El projecte, 
però, es vol estendre i arribar al 
màxim de centres educatius.

Un projecte que necessita aju-
da per ampliar-se

Ara la Fundació vol ampliar els 
cursos d’estiu a tot l'any lectiu per 
aconseguir que el nivell lingüístic 
d'aquests alumnes s'equipari al de 
la resta en el menor temps possible, 
cosa que els permetria seguir les 
activitats escolars aprofi tant-les al 
100% i ampliar alhora la capaci-
tat d’acollida d’un major nombre 
d’estudiants. "Els resultats que 
estem veient és que els alumnes 
del curs d'estiu d’immersió lin-
güística aconsegueixen en 2 anys 
el nivell autòcton tant de català 

El repte de contribuir a la 
formació i la integració dels 
infants de famílies 
d'origen migrat a Mataró
La Fundació Didàctica Catalunya vol estendre a tot l’any 
el seu curs d’estiu d’immersió lingüística per a infants de 
famílies d’origen migrat

Fundació Didàctica Catalunya
Camí Ral 200, 08301 Mataró. 93 790 89 02

com de castellà",  explica Raquel 
Torres, directora de la Fundació 
Didàctica Catalunya.

Però per aconseguir dur a terme 
d’una forma continuada els cursos 
anuals, animen tant empreses com 
la ciutadania a fer aportacions que 
els permetin implantar aquest ta-
ller com una activitat pròpia que 
es faci amb continuïtat mentre hi 
hagi infants a Mataró que ho ne-
cessitin i les escoles ho considerin 
convenient.

La diversitat dels habitants 
de Mataró

A Mataró, actualment, hi con-
viuen ciutadans provinents de 
102 nacionalitats diferents que 
parlen més de 20 llengües. Més 
del 65% de les famílies nouvin-
gudes han arribat del Marroc, 
la Xina, el Senegal i Gàmbia, i el 
80% d’aquests col·lectius es con-
centren als barris de Cerdanyola, 
Rocafonda, Eixample i Palau-
Escorxador. La taxa d’immigració 
és molt important comparada 
amb altres localitats catalanes, i 
aquestes persones, en gran part, 
estan dins el segment d’edat 
comprès entre els 20 i els 40 anys. 

4 anys de dedicació

La Fundació Didàctica Catalunya, 
però, té altres activitats. Es tracta 
d’un projecte endegat per un grup 
de professionals de l’ensenyament, 
la psicologia i la gestió empresa-
rial, amb l’objectiu de contribuir 
al desenvolupament, amb igualtat 
d’oportunitats, del màxim nombre 
d’infants i joves del nostre país que 
presentin disfuncions de compor-
tament o mancances lectives indi-
viduals. El seu primer centre ope-
ratiu està situat a Mataró, i durant 
els seus gairebé 4 anys d’existència 
ha estat el bressol de la fundació i 
ha permès consolidar el projecte.
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Maria Majó és una activista incombustible, presidenta de l'Associació de Veïns de Rocafonda La plaça Joan XXIII de Rocafonda, renovada l'últim any

"Hem d'anar a l'arrel del 
problema, perquè criticar 
els desafavorits no 
soluciona res"

La presidenta de l'AV Rocafonda, Maria Majó, reivindica 
el barri i la feina que es fa per la convivència

 Daniel Ferrer 

 Rocafonda té una de les associ-
acions de veïns més antigues de 
Mataró. En els 40 anys que té l'as-
sociació, el barri ha canviat fi ns al 
punt de ser el que coneixem avui: 
un barri on conviuen multitud de 
cultures diverses.

Rocafonda és un barri que va 
sorgir en gran mesura fruit de la 
bombolla immobiliària. Molts dels 

barri a barri Rocafonda

Tot barri 24,25 rocafonda.indd   2 26/09/2018   13:30
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La plaça Joan XXIII de Rocafonda, renovada l'últim any

Mataró, una sola 
ciutat

Hi hauria d'haver una 

dinamització entre els barris 

de la ciutat que ens 

relacionés més i d'aquesta 

manera la cohesió cultural 

seria més efectiva"

Cedida 

nens estaven allà perquè no tenen 
altres llocs on estar i els pares no 
poden permetre's pagar un casal. 
"Hem d'anar a l'arrel del problema 
i mirar de solucionar-lo. Criticar 
els desafavorits no soluciona res."

La feina de l'AV

D'altra banda, l'AV ofereix una 
gran varietat d'activitats, però hi 
destaquen els projectes "Dones 
de barri" i la "Vocalia de dones", 
que ofereix activitats de lectura, 
escriptura, xerrades i sortides per 
fomentar l'amistat entre veïnes. 

"Moltes immigrants no tenen as-
sumit que aquí les dones també 
poden treballar i es limiten a que-
dar-se a casa. L'objectiu d'aques-
tes trobades setmanals és obrir un 
camp de noves possibilitats per a 
elles", explica Majó.

"Aquest barri és tan bo com 
qualsevol altre i seguim treballant 
perquè segueixi millorant. Està 
ubicat en una zona privilegiada: 
tenim a prop el mar i la muntanya 
i estem a dues passes del centre. 
Els veïns de Rocafonda, a més a 
més, comptem amb l'afegit de la 
diversitat cultural", conclou Majó.

edifi cis no tenen ascensor i amb 
els anys han anat degradant-se i 
perdent valor. Els mataronins que 
hi vivien van acabar traslladant-se 
a altres barris buscant una millora 
en les seves condicions de vida, i 
amb el temps aquells pisos buits 
van ser adquirits per immigrants.

La població de Rocafonda està 
composta, sobretot, per gent gran i 
nouvinguts joves. Des de l'Ajunta-
ment es va posar en marxa un Pla 
Integral el 2001 que no va donar 
els resultats que els veïns espera-
ven. De moment, els problemes 
col·lectius que els veïns creuen 
que han de solucionar-se aviat són 
les zones verdes i l'accessibilitat 
als edifi cis mitjançant ascensors.

Sentiment de ciutat

Maria Majó Clavell, presidenta de 
l'Associació de Veïns, recorda que 
"Mataró és una sola ciutat, però la 
gent es queda al seu barri, no es 
mou per la ciutat. Hi hauria d'haver 
una dinamització que ens relacio-
nés més i d'aquesta manera la co-
hesió cultural seria més efectiva."

A l'estiu va haver-hi un confl icte 
entre alguns veïns i nens que ju-
gaven al parc fi ns a altes hores de 
la matinada. Majó explica que els 

núm. 1836 del 28 de setembre al 4 d'octubre de 2016
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• Corredor de Seguros.
• Asesoría de Empresas.
• Gestiones Inmobiliarias.
• Agencia Financiera.

Piso de unos 70m2 de + 55m2 de terraza (con cocina), 
comedor de unos 23m2,  2 habitaciones y estudio,
baño completo, cocina independiente, galería, balcón,  
gres, aluminios,  ascensor, calefacción, trastero,
�nca del 2001.

93 796 34 02 / 93 790 70 25
asesoria@mateolobato.com

OFICINA: C/ Pablo Picasso, 38 bajo de Mataró

obatoateoM LM

Para entrar a vivir: Ref. 2283. 308.000€

Ático Dúplex en Via Europa! 

 Actualment, un dels problemes 
sobrevinguts a la nostra ciutat és 
l’ocupació il·legal d’immobles. 
És sens dubte una situació que 
ha provocat temors entre els pro-
pietaris de pisos i cases, atesa la 

proliferació de màfi es que s’han 
establert per tot Mataró i que es de-
diquen a obrir la porta de manera 
il·legal i a vendre la clau d’aquestes 
fi nques. A causa d'aquesta proble-
màtica, es va promoure i ha entrat 

Ocupació il·legal i desnonaments exprés
Mateo Lobato, gerent de la principal assessoria del barri, 
desgrana els principals detalls de la Llei 5/2018

en vigor la Llei 5/2018, més cone-
guda com la llei de desnonament 
exprés, que té com a objectiu po-
der accelerar el procés de desno-
nament dels okupes, escurçar els 
terminis i que sigui més efectiva 

barri a barri Rocafonda

Tot barris 26,27 mateo lobato bo.indd   2 26/09/2018   17:50



• Corredor de Seguros.
• Asesoría de Empresas.
• Gestiones Inmobiliarias.
• Agencia Financiera.

Piso de unos 70m2 de + 55m2 de terraza (con cocina), 
comedor de unos 23m2,  2 habitaciones y estudio,
baño completo, cocina independiente, galería, balcón,  
gres, aluminios,  ascensor, calefacción, trastero,
�nca del 2001.

93 796 34 02 / 93 790 70 25
asesoria@mateolobato.com

OFICINA: C/ Pablo Picasso, 38 bajo de Mataró

obatoateoM LM

Para entrar a vivir: Ref. 2283. 308.000€

Ático Dúplex en Via Europa! 

Mateo Lobato

L'Asesoria Mateo Lobato 
és una empresa dedicada 
al sector immobiliari que 
treballa principalment a la 
zona de Mataró i Maresme. 
Amb serveis diversos 
dins el mercat immobili-
ari, treballen amb pisos, 
locals comercials, lloguer i 
compravenda, torres i ca-
ses, així com en assessoria 
fiscal, laboral, d'empreses 
i d'altres

la via civil, sense haver de recórrer 
a la via penal, encara que aquesta 
nova normativa no és per a tothom, 
sinó que està restringida a particu-
lars, entitats sense ànim de lucre 
i les administracions públiques.

Els terminis

La gran novetat són els termi-
nis, ja que si en la demanda se 
sol·licita l’entrega de la possessió 
de manera immediata, el jutjat 
ha de dictar decret als ocupants 
de la finca perquè en un termi-
ni màxim de cinc dies presentin 
el justificant de la possessió, és 
a dir, contracte d’arrendament o 
escriptura de propietat; si no es 
presenta aquesta documentació 
es dicta una interlocutòria en què 
s'ordena l'entrega immediata de 
la finca, sense possibilitat de re-
córrer. Per tant, a partir d’ara les 
resolucions judicials contra les 
ocupacions d'habitatges haurien 
de resoldre’s en un màxim de vint 
dies després de la demanda.

El procés és el següent:

• S'ha de posar la demanda al jut-
jat i el demandant ha d'acreditar 
la propietat de la finca.
• El jutjat envia el decret als ocu-
pants perquè en un termini de 5 
dies presentin documentació que 
acrediti la possessió de la finca.
• Si no presenten documentació, 
el jutjat procedeix a dictar inter-
locutòria d’entrega de la finca de 
manera immediata.

Encara no s’ha pogut veure en 
acció aquesta normativa; per tant, 
no es pot parlar de com serà aques-
ta aplicació, però segur que donarà 
aire als procediments de desno-
nament, sobretot als particulars, 
encara que són molts els juristes 
que posen en dubte que el siste-
ma judicial actual pugui fer front 
a uns terminis tan curts d’aquest 
procés. Així doncs, haurem d’es-
perar uns mesos per esbrinar com 
ha anat l’aplicació d’aquesta nova 
normativa que afecta les ocupaci-
ons il·legals d'immobles.
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  Les persones recorden els anys, 
normalment, per les notícies que els 
toquen més de prop. L'any que va 
néixer algú estimat, el d'inici d'una 
relació o la darrera gran victòria 

L'any de l'Eix Herrera empantanegat
El desenvolupament del sector, amb una important 
afectació viària, durarà fins a finals del 2018

Les obres de desenvolupament de l'Eix Herrera  Daniel Ferrer 

del nostre equip. Però també els 
recorden per les coses que els 
afecten, i és probable que al Palau 
s'associï aquest 2018 a les obres 
de l'Eix Herrera, que han canviat 

barri a barri El Palau

Tot barri 28,29 el palau.indd   2 26/09/2018   13:28
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ASESORÍA DE EMPRESAS
FISCAL-LABORAL-MERCANTIL-CONTABLE

C/. Pacheco, 107 esq.
Ronda Alfonso X, Mataró

Tel. 93 755 61 53 
gestion@insvalasesor.es

de 9 a 14 hs.

18

Una de les entitats que té seu al barri del Palau són els 

Capgrossos de Mataró. Cada dimarts i divendres la "pobla-

ció" del barri s'amplia amb els castellers que assisteixen als 

assajos. Els blaus es troben ara ultimant la preparació del 

Concurs de Tarragona.  

 

Com a novetat d'aquest divendres, dia 28, els blaus han 

convocat un assaig especial que porta per nom "Són Santes 

a l'Escorxador", i és que al final de les proves castelleres hi 

haurà Juliana –de la bona!– i xíndria per a tothom i música de 

festa major.

Els Capgrossos es proposen que aquest  
divendres siguin "Santes a l'Escorxador"

Falta el Coromines

Quan acabi el desenvolu-
pament del sector encara 
quedarà l'edificació d'una 
zona de promoció privada 
i habilitar la futura escola 
del Joan Coromines al seu 
solar.

per complet el funcionament via-
ri d'aquest carrer i de tot el barri. 
Les obres de desenvolupament del 
sector tenen empantanegat pràcti-
cament tot el barri i encara s'allar-
garan la resta d'any 2018 que ens 
queda. Unes obres que han minvat 
itineraris, han fet baixar el nombre 
d'aparcaments i han esgotat la pa-
ciència de no pocs veïns.
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