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1. Introducció 
 
Mataró, com qualsevol altra ciutat de la resta d’Espanya, ha estat 

en constant creixement i per tant els seus límits han variat amb el pas del 

temps fins a arribar a la ciutat actual constituïda per diferents barriades.  

Aquestes modificacions del terreny foren degudes al 

desenvolupament progressiu de les indústries de gèneres de punt i les 

seves auxiliars, que provocaven un augment de la demanda de mà 

d’obra, que havia decantat cap a Mataró una part del corrent 

immigratori de gent arribada de totes les contrades peninsulars a la 

recerca d’una millora en llur nivell social i econòmic. 

Això provocà un increment demogràfic que es féu sentir d’una 

manera desigual en el desenvolupament urbà de Mataró. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es va començar a construir a l’extraradi de la ciutat, tot i que no 

d’una manera harmònica, ampliant els barris existents i creant-ne de 

nous per tal de solucionar el problema de la manca d’espai per els 

habitatges dels nouvinguts. 

 

Actualment, podem distingir els barris: la Llàntia, Cerdanyola, 

Cirera, Peramàs, Vista Alegre, Els Molins, Pla d’en Boet, Eixample, el 



 

Centre, l’Escorxador, el Palau i Rocafonda, distribuïts de la següent 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tots aquests barris disposen ara de les infraestructures i els serveis 

suficients per a satisfer les necessitats de les persones que els habiten. 

Però alguns han hagut de lluitar amb més força i insistència que la resta 

per poder disposar-ne d’ells. 

És el cas de Rocafonda, per això, entre d’altres raons és pel que 

l’he escollit a l’hora de realitzar el meu treball. Per poder reflectir 

aquesta lluita i aquest moviment veïnal, tan important i efectiu, que el 

caracteritzen. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Creixement i desenvolupament 
 

2.1 Edificació 

Als anys quaranta Rocafonda era encara un sector de vinyes i garrofers.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

L’any 1947 van ser construïdes les cases bonificables del grup 

“Cabanelles”que vingueren a pal�liar el problema de l’habitatge a Mataró. Es 

van situar al llarg del passeig de Cabanelles i a prop del cementiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Caixa d’Estalvis de Mataró també es va veure involucrada en la 

urbanització de la zona. A partir de l’any 1947 es començà a edificar una 

autèntica ciutat-jardí urbanitzada partint d’un primitiu projecte dels senyors 

Ferrés i Mayol, datable del 1924. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final dels anys cinquanta, al Passeig del “Desviament”, avui conegut 

com a Avinguda d’Amèrica, es construïren els “pisos d’en Calvet”, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A partir d’aquí el creixement fou vertiginós, van aparèixer nous grans 

blocs d’habitatges. La manca de previsió de l’Ajuntament va provocar una 

densitat urbanística exagerada en la dècada que va del 1970 a 1980. 

Al final dels anys vuitanta, la construcció prengué una notable 

embranzida a l’empara de la febre especulativa. 

Actualment, Rocafonda conté una gran quantitat d’edificis, i encara 

que s’han aconseguit algunes zones verdes que resten sense edificar, és un 

dels barris més urbanitzats. 

2.2 Població 

El barri de Rocafonda és un dels barris amb major volum de població de 

la ciutat de Mataró. 

Des dels seus inicis ja comptava amb una gran quantitat d’habitants, 

cosa que va provocar problemes amb els serveis perquè no podien abastir-los 

a tots ells. Això va ser degut a la alta immigració que va rebre el barri. 

Fins els anys 80-90 Rocafonda ha estat un punt important d’arribada 

d’immigrants procedents, en la seva majoria, de l’Estat Espanyol,: d’Andalusia, 

Extremadura, Múrcia, Castella, Galícia... 

 

 

 És a partir dels volts del 80-90 quan els primers immigrants estrangers 

van arribar, majoritàriament, de Gàmbia i Senegal per treballar a les 



 

 

 exportacions agrícoles del Maresme. Amb el transcurs 

dels anys, altres col�lectius han anat arribant al municipi, 

especialment procedents del Magrib, Àfrica 

Subsahariana, Xina i l’Equador. Aquest últim col�lectiu és 

el que ha crescut més els darrers temps, encara que el 

grup més àmpliament majoritari és el marroquí.  

 

 

El quadre mostra la distribució de la població segons el lloc d’origen, en 

els últims set anys a Rocafonda. Podem observar com la població procedent 

de la península va disminuint, mentre que, per contra, la d’altres països 

augmenta. 

Rocafonda és un dels barris amb una de les taxes més altes de 

desplaçaments interns. Sovint l’excusa per justificar-los és la incomoditat de 

conviure en un barri amb una quantitat tan elevada d’immigrants. 



3. Una història i una llarga lluita 
 

3.1 Comencen els problemes  

 

Amb el creixement demogràfic comencen a aparèixer els primers 

problemes per a Rocafonda degut a la insuficiència de béns i serveis per 

abastir la població de més de tres mil vivendes en què s’havia convertit el barri.  

L’any 1975, el mes de març, va ser aprovada l’Associació de Veïns 

sector Rocafonda, que va arrencar amb molta força. Tots els problemes del 

barri (manca d’aigua, d’escoles, zones verdes, afer de les pirites..) van ser 

canalitzats per l’Associació. Inclús es va editar una Circular Informativa 

d’aparició Irregular, la que recollia tots aquests problemes i les alternatives 

donades. 

El pes específic d’aquesta va baixar notablement, com la dels altres 

barris, a partir de la normalització democràtica de la societat que facilità 

l’aparició de partits, sindicats.., on es van desplaçar alguns destacats líders de 

barris. 

3.1.1 No tenim aigua 

El gran creixement que va tenir la població d’aquest sector va aguditzar 

el problema de la manca d’aigua per abastir-la. Aquesta complicació va 

provocar diverses manifestacions, culminant amb la que es portà a terme pel 

febrer de 1976 i que provocà una solució que fou definitiva: facilitar aigua de 

la companyia municipal a la privada “Subministre d’aigües a la Urbanització 

Rocafonda”, la qual després d’uns anys fou absorbida per la Companyia 

d’Aigües d’Argentona, a Mataró.   



En el següent text podem veure un fragment d’entrevista feta a Juan 

Alonso Duñabeitia, el primer president de l’Associació de Veïns de Rocafonda, 

quan tracta el problema de l’escassetat de l’aigua: 

“En poc temps, es va passar de 3000 habitants a prop de 10.000 i per tant, les 

canalitzacions d’aigua necessitaven més espai per poder baixar amb més 

quantitat i força.  Sense aquesta modificació de l’amplitud, les canonades 

cada dos per tres es trencaven. I una nit que ens vam quedar sense aigua, els 

veïns em van trucar perquè aquesta situació no podia continuar així, i no vaig 

veure altra solució perquè ens escoltessin d’una vegada per totes, que anar-hi 

nosaltres mateixos en manifestació a l’Ajuntament. I sí, ens vam reunir uns 

quants veïns i amb cubells d’aigua vam baixar cap a l’Ajuntament sobre les 10 

o 11 de la nit. Per aquell temps l’alcalde era en Francisco Robert Graupera, i 

nosaltres picant amb els cubells cridàvem: “Robert, escucha, Rocafonda no se 

ducha”.  En veure això, l’alcalde em va fer cridar perquè fos a parlar amb ell 

en representació dels veïns. Vam quedar en que arreglaria el problema i, no sé 

ben bé com s’ho va fer, perquè quan vam arribar a casa ja teníem aigua.” 

3.1.2 Ens falten escoles 

Com ja es habitual, en arribar a començaments de curs es plantejà el 

problema de la manca d'escoles a Mataró: en total, als barris de Rocafonda, 

Cirera, els Molins i el Palau hi va haver uns 360 nens sense plaça a cap escola. 

Després d’un aixecament per part dels veïns i de lluites constants es va 

aconseguir que gairebé tots els nens del barri estiguessin escolaritzats, utilitzant 

locals provisionals: local de l’antic front de Joventuts (per els d’ensenyament 

bàsic de 6 a 13 anys), locals en l’avinguda Buhilla, Lapidari, Uruguai i el de 

l’Associació de veïns (per a parvulari). 



Es va haver d’esperar alguns anys perquè es construís el primer centre 

escolar al barri: l’Escola pública Germanes Bertomeu. Començà a funcionar el 

curs 1969/70 amb el nom de “Colegio Nacional Mixto Hermanas Bertomeu” i , 

després de moltes lluites i esforços, va aconseguir tenir també un edifici de 

Parvulari que s’inaugurà el curs 1990/91 i que està ubicat a la Ronda del Pintor 

Estrany. 

Amb el pas del temps s’han anat creant noves escoles per tal d’abastir 

la demanda que ha anat creixent amb el desenvolupament del barri. 

3.1.3 Can Noè per al barri 

Una de les lluites més importants va ser la lluita perquè Can Noè no fos 

edificat i es destinés a equipaments i zona verda per al barri. Era justa i molt 

fàcil d’entendre: Rocafonda era un dels barris amb més creixement 

demogràfic, amb més edificació i amb menys dotacions públiques per 

atendre les necessitats bàsiques dels seus veïns. És per això que la reivindicació, 

engegada a iniciativa dels veïns propers i feta seva per l’Associació, que 

llavors era una de les més actives i amb més participació de Mataró, va ser 

ràpidament assumida per més i més veïns. 

Can Noè significava l’últim espai lliure d’edificació d’una dimensió 

respectable per les característiques del barri, uns 7000 metres quadrats de sòl, i 

amb una casa que podia ser aprofitada per a les necessitats del barri, situada 

cèntricament i amb accés per tres carrers. 

L’abril de 1977 URBEDSA, immobiliària propietat de la mataronina família 

Pous, adquirí l’esmentada finca, al preu de mercat de solars edificables. Quan 

l’associació va assabentar-se començà a demanar la requalificació de la 

zona de Can Noè proposant que no fos edificable tal com deia el Pla 



 

 

 

 

 

 

 

 

 d’Urbanisme. A més, els veïns es van començar a mobilitzar 

col�locant pancartes als balcons i pintant els murs exteriors 

de la Finca. Tant adults com joves van participar d’aquest 

esdeveniment per tal de preservar i defensar l’espai Can 

Noè. Fins i tot el que seria conseller de la Generalitat, 

Salvador Milà, també participà en l’acte reivindicatiu. Poc 

es devia pensar que seria ell, tres anys més tard, com a 

regidor de l’Ajuntament, qui compraria l’espai per a la 

ciutat. 

Els veïns, però, veien amb sorpresa que les seves accions no eren 

repel�lides ja que URBEDSA no pensava fer-hi de moment cap construcció però 

en sentir parlar d’eleccions, de canvis en el Consistori, la família Pous va 

manifestar les ganes de portar a la pràctica el projecte que va ser aprovat de 

60 vivendes per tal de que no perillés la llicència que tenia concebuda. 

En aquest moment els veïns van organitzar-se més que mai per impedir 

la continuació dels treballs reivindicant-se d’una manera ferma però pacífica, 

integradora i, en alguns moments, lúdica: festes, jocs, plantades d’arbres, 

gegants... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es va iniciar una Assemblea permanent que va assumir el compromís 

d’aconseguir les justes reivindicacions del barri. Al mateix temps, es van iniciar 

ràpides gestions a la Generalitat i l’Ajuntament obtenint promeses d’estudiar el 

problema. 

Un cop constituït el primer ajuntament democràtic de la postguerra, es 

van reprendre les negociacions, les quals van culminar amb el compromís de 

negociar amb els propietaris de Can Noè, la immobiliària URBEDSA, la compra 

de la finca, que fou finalment adquirida per trenta milions de les antigues 

pessetes, el juliol de 1981.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’aquesta forma culminava una llarga lluita i una també llarga 

negociació per la qual imperava la voluntat d’uns veïns els quals veien mitigat 

l’escandalós dèficit d’espais públics pel barri amb més densitat de la ciutat. 

 



  

4. Un barri: Rocafonda 
 

4.1 Delimitació del Barri 

Segons la documentació històrica el nom del barri probablement 

provindria del topònim del camí de Rocafonda, que seguia el traçat de 

l’actual avinguda del Perú i menava cap al veïnat de Valldeix. Designa el 

sector mataroní que quedaria delimitat per la ronda d’Alfons X el Savi i la 

carretera de Mata al Sud, unint aquest barri amb el del Palau; la Ronda Sant 

Oleguer al Nord, annexionant-lo al de Vista Alegre; la Ronda Rafael Estrany a 

l’Est, separant-lo de la riera de Sant Simó i el mateix turó del Cementiri dels 

Caputxins al passeig Cabanelles a l’Oest, topant amb els Molins.  

 

    Ronda                                      
    Rafael 
    Estrany 
    
   Ronda Sant  
    Oleguer 

 
    Passeig 
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    Ronda 
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Mata  

 

 

 

 

 



 

4.2 Continguts del Barri 

4.2.1 Places i zones verdes 

Una zona densament poblada, bé mereix places arbrades. 

Disseminades en diferents punts com a petits pulmons urbans, podem trobar la 

Plaça Pintor Cusachs, la Plaça Colòmbia, la Plaça Filipines, la Plaça Joan XXIII, 

la Plaça Rocafonda, Plaça del Palau ( ciutat – jardí ) i la Plaça Can Noè. 

 

 

 

 

 



 

4.2.2 Zones esportives 

L’equipament esportiu es compon del Camp de Futbol de Rocafonda, 

situat a tocar de la Ronda Rafael Estrany, la Pista Poliesportiva Rocafonda, 

sobre el camp de Futbol i la pista de petanca, situada una mica més avall 

4.2.3 Institucions educatives 

Els principals equipaments i serveis del barri són de tipus escolar: les 

escoles d’EGB Can Noé, l’escola Germanes Bertomeu, Rocafonda,  Àngela 

Bransuela i l’Escola Freta. També compta amb un Centre de  

Formació d’Adults i un Centre Cívic.  

 

 

 

També tenir en compte les diferents guarderies, la Llar d’infants Snoopy, 

Patufet, EEI Rocafonda.  

 



 

4.2.4 Edificacions històriques i religioses i altres llocs 
d’interès 

A Rocafonda hi ha tot un seguit d’edificacions o llocs d’interès que 

tenen un pes específic al barri: 

 La llar Cabanelles. 

És un edifici projectat pel mestre d’obres Jeroni Boada en el segle XIX. La 

primera pedra es posà l’any 1871 i s’inaugurà el 1874. 

Més coneguda pels mataronins amb el nom popular de les germanetes 

dels pobres, era un asil per a pobres situat en un tros de terra molt gran 

delimitat pel passeig d’Antoni Cabanelles, la ronda Alfons X el Savi, el carrer de 

Mn. Molé i l’avinguda d’Amèrica. L’edifici de la Llar Cabanelles ocupa una 

petita part del solar, que antigament eren els horts i jardins de l’asil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Cementiri dels Caputxins. 

Conjunt de gran interès ubicat a la finca on hi havia estat l'antic 

convent dels caputxins. Conté l’obra de tres arquitectes importants: Miquel 

Garriga i Roca, a mitjan segle XIX, és l’autor del plantejament general; la 



capella al 1851, és, en un principi, de l’arquitecte Martí Sureda i el portal fou 

construït per Antoni Rovira i Trias.   

A la banda de mar és on hi ha l'espai més interessant, amb la capella, 

l'atri porticat i panteons senyorials de diferents estils: neoclàssics, neogòtics o 

modernistes; alguns d'ells de gran qualitat artística. 

 Can Noè  

Can Noè és la institució més important del barri i ofereix una gran 

quantitat de serveis al barri:  

• Conté el centre de Formació d’Adults el qual ofereix una formació molt 

àmplia i permet l’accés de la persona adulta a nivells d’ensenyament: 

conversa per a treballadors immigrants, perfeccionament de lectura i 

escriptura, obtenir una formació bàsica com el graduat en educació 

secundària (GES), preparar-se per les proves d’accés a la universitat, així com 

també informàtica i català d’acollida per a joves de 16 a 18 anys.  

•  És un centre cívic que pretén atendre les necessitats dels ciutadans de 

Rocafonda i el Palau, on també poden consultar a una assistenta social que 

està a la seva disposició quan sigui necessari. 

•  És el centre que utilitza l’associació de Veïns per a realitzar les seves 

activitats i reunions. Organitza classes d’idiomes, d’integració per als 

nouvinguts, cursets de tota mena per a gent de Rocafonda o d’altres barris, 

etc.  

•  És el lloc on es reuneix la vocalia de dones, les quals comparteixen els 

seus coneixements en diversos tallers com ara patchwork, tallers de cuina, punt 

de coixí, etc.   

 Fibra 

La Fibra és una fàbrica situada al barri que va ser ocupada el 2005.  



Rocafonda és un barri de tradició lluitadora. La seva Associació de Veïns 

sempre ha reivindicat un espai propi per al barri i és per això que han donat 

suport a l’ocupació. Aquesta aproximació amb l’Associació va ajudar als 

ocupes, a ser ben rebuts al barri i a ser coneguts com el que realment són i no 

com una colla de ganduls sense ganes de fer res. Els veïns han pogut veure 

com un espai degradat que s’havia convertit en punt de trobades de 

toxicòmans i altres persones a passat a ser un espai viu, on hi ha lloc per a 

tothom i on s’hi pot realitzar allò que al carrer no es pot.  

Realitzen un gran ventall d’activitats diferents, trobem per exemple: 

 Hacklab�tenen aula d’informàtica on disposen d’internet, tallers de 

programació, reparació i reciclatge d’ordinadors. 

 Cabarets sobre diverses temàtiques�maratons artístiques sense ànim de 

lucre i majoritàriament amb caràcter reivindicatiu. 

 Circ�amb malabars, trapezi, acrobàcies, etc. 

 Hort urbà�té una participació important del barri. Està situat a l’antiga 

riera que passa per darrera del solar de la casa. Inicialment era un petit hort 

però degut al creixent interès de la gent del barri per aquest projecte, 

actualment han arribat a esdevenir una trentena d’horts. 

 Concerts�pretén crear espais no només de treball sinó també de distensió i diversió. 

La Fibra disposa d’un local amb escenari per aquests esdeveniments. 



5. Un futur millor per al barri: 
El Pla integral Rocafonda-Palau 

En els darrers dies ha estat aprovada la llei de Barris de Rocafonda i el 

Palau que permetran fer una sèrie de canvis més significatius que els del pla 

integral aprovat el 2002, ja que la suma adquirida en aquest cas ascendeix a 

uns disset milions d’euros. 

5.1 Objectius del pla integral 

 Millorar i ampliar els espais públics i les zones verdes com a elements 

indispensables per a la convivència. 

 Millorar les condicions residencials i d’habitatge 

 Crear equipaments que pal�liïn les mancances existents i que ajudin a 

connectar aquests barris amb la ciutat. 

 Desenvolupar un conjunt de programes destinats a evitar la marginació 

dels col�lectius més dèbils i a promoure la convivència intercultural 

 Generar un procés de coneixement i participació intercultural. 

 Dinamitzar el comerç, a partir d’una visió econòmica unitària, com a 

element de revitalització i de cohesió 

Una de les propostes més importants és la de la creació d’una zona 

verda de gairebé 25.000 metres quadrats. El parc se situarà entre la Ronda 

Rafael Estrany, la Carretera de Mata i la Riera de Sant Simó. El conjunt 

d'equipaments inclou el parvulari de Germanes Bartomeu, el CAP, el camp de 

futbol, la pista esportiva i les pistes de petanca del barri, així com el solar de la 

futura escola prevista a la zona, que s'ubicarà on actualment hi ha el centre 

social ocupat de La Fibra, i que marca el límit nord del futur parc. 



6. Conclusions 
Segons els resultats obtinguts en les entrevistes realitzades, he pogut 

comprovar que la gent del barri opina d’una manera semblant. 

 Primer de tot, en tractar el tema de la lluita veïnal, la majoria de les 

persones entrevistades afirmen que l’Associació de Veïns de Rocafonda està 

intentant solucionar els problemes del barri, però que no és res significatiu si es 

compara amb totes les mobilitzacions d’anys enrere quan, a la mínima, tots els 

veïns s’aixecaven per defensar-lo. 

 Ara, en canvi, són els propis veïns i molts habitants de la resta de la 

ciutat qui malparlen del barri, donant a entendre que està més malament que 

mai i, fins i tot, canviant el nom de Rocafonda per d’altres que resulten 

despectius com per exemple, “Rocamora”. 

 Això ens porta a parlar del tema de la immigració, considerat per molts 

el major problema del barri. És evident que crea molts inconvenients que no es 

poden negar, però també ha ajudat a millorar el nivell de vida i a revitalitzar el 

teixit social. Caldria recordar l’arribada aquí de molts dels habitants que, per 

culpa de la dictadura, no van trobar ni els serveis ni els ajuts que actualment hi 

ha per els que ho necessiten, ni pisos amb un mínim de condicions, ni escoles. 

 Malparlar del barri té un efecte devastador en la moral dels propis veïns. 

La gent es fixa només en allò que és considerat problemàtic -de vegades 

únicament perquè és diferent-, i transmeten la imatge d’un barri desmoralitzat i 

socialment acabat. Així només podem anar a pitjor. 

Segons el meu parer, el que hem de fer és mostrar amb orgull tot allò de valuós 

que s’hi fa i que demostra que és un barri viu i, encara, prou saludable.   



Generalment, per les declaracions que alguns dels veïns han fet, al barri 

hi ha una sensació de desconfiança envers els immigrants. Afirmen que a la 

gent que ha viscut des de sempre a Rocafonda els hi agrada el barri, però que 

troben a faltar la tranquil�litat i seguretat d’anys enrere. 

Aquesta sensació generalitzada fa que hi hagi un gran desconeixement 

respecte l’altre, accentuat per determinats hàbits convivencials, fet que 

propicia una gran manca de cohesió social a Rocafonda.  

En definitiva, al llarg del treball hem pogut observar la quantitat de 

canvis que ha sofert el barri, tant demogràficament, socialment, com 

materialment o físicament, i hem pogut valorar tot el que ha millorat i tot el que 

ha lluitat per aconseguir aquestes mínimes millores. Però, desgraciadament, 

també hem pogut adonar-nos de què la gent en malparla i ho continuarà 

fent, no pels problemes que té –que no són pocs-, sinó pel desconeixement. No 

donen a Rocafonda una oportunitat per conèixer-la sinó que es limiten a 

acceptar els pressupòsits que altre gent els ofereix sense dignar-se tan sols, a 

participar en alguna de les activitats que s’hi realitzen i descobrir per ells 

mateixos si allò que els han imposat pertany a la realitat o a la ficció. 

Aquesta és la principal causa per la qual he decidit tractar aquest tema 

al treball. No per desmentir tot el que diuen “les males llengües” –perquè potser 

en alguns comentaris tenen raó- sinó, més aviat, per demostrar que a 

Rocafonda hi ha també elements positius que poden equiparar als negatius i 

que, aquest no és només un problema d’un barri de Mataró, sinó que també 

succeeix el mateix a altres indrets del món. 
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