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ELS JARDINS DE CAN MATEU



EL TEU    OASI    A BARCELONA

 El teu oasi, el teu refugi de tranquil·litat, el teu
 barri. És Barcelona però sembla un poble on el
 temps transcorre a un altre ritme. És Barcelona
però veus muntanyes des de la teva terrassa.

 És Barcelona però estàs allunyat del soroll de la
 ciutat. És Barcelona però és molt més, és el teu
lloc.

UN HABITATGE CONFORTABLE.
UN HABITATGE SOSTENIBLE.
UN HABITATGE BEN COMUNICAT.
UN HABITATGE AMB VISTES A LA HISTÒRIA.



Un lloc que enamora a primera vista.

 Entre el mar i la muntanya de Collserola, Els
 Jardins de Can Mateu és una promoció
 residencial en una de les zones més singulars
 d’Horta i al costat de l’emblemàtic barri de la Font
 d’en Fargas. Els seus carrers encara parlen del seu
 passat, edificacions de poca alçària, masies,
 carrers tranquils i places amb molta vida veïnal,
com la plaça Eivissa o la plaça de Santes Creus.

 El barri continua conservant el seu caràcter de
 poble amb un ambient familiar però amb tots
els avantatges d’estar a la gran ciutat.



Un barri amb història.

 L’aigua és un tresor singular que va crear una
comunitat original a Horta: les bugaderes.

 El carrer d’Aiguafreda, que està al costat de la
 Baixada de Can Mateu, manté el llegat de tota
 una època. Les seves cases adossades amb
 hort i pou estaven habitades per bugaderes
 que s’encarregaven de la roba de les famílies
 benestants de Barcelona. Avui aquestes cases
 estan incloses al catàleg de patrimoni de la
 Ciutat.

 Com a tribut a la història, el tancament
 perimetral dels edificis de la Baixada de Can
 Mateu es dissenya amb unes formes
 geomètriques que representen el moviment
de la roba estesa acariciada pel vent.
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Tot està prop d’Els Jardins de Can Mateu.

 Respirar. Aquest barri ofereix les millors
 característiques mediambientals de la ciutat. Amb
extenses zones verdes i orientació immillorable.

 Vida. Molta vida en l’eix comercial del Passeig
 Maragall i el Mercat d’Horta on trobar de tot i on
 disposar d’una oferta de comerç de proximitat
 completa. I les animades places Eivissa, Bacardí i
Santes Creus.

 Aprendre. Una gran oferta de col·legis tant públics
 com privats. Campus i escoles universitàries de
prestigi.

Accedir. Línia 5 de Metro i diverses línies de bus.

 Salut. Equipaments sanitaris molt a prop com
 l’Hospital de Sant Pau i de la Santa Creu, la Ciutat
Sanitària de la Vall d’Hebron o Les Llars Mundet.

 En forma. Equipaments esportius excel·lents com el
 Centre Municipal de Tennis, el Palau Municipal
 d’Esports de la Vall d’Hebron, el Velòdrom d’Horta o el
Gimnàs Horta Esportiva.

 Activitats. Tot tipus d’associacions culturals com
 l’històric Ateneu Hortenc i els Lluïsos d’Horta o la
 Biblioteca Can Mariner.

 Passejar. Llocs tan interessants com el Parc Güell, el
 Parc del Laberint, el del Guinardó, els Jardins de Can
 Fargues o els Búnquers del Carmel. I, és clar, el nou
parc davant d’Els Jardins de Can Mateu.
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Una arquitectura respectuosa i integradora.

 Els Jardins de Can Mateu és un projecte que
 neix d’un planejament urbanístic de nova
 creació amb la formació d’un espai públic com
 a centre de relació urbana, com és el nou parc
 que trobem a la Baixada de Can Mateu, un
 espai verd enjardinat davant el teu nou
habitatge.

 Els edificis del projecte s’han dissenyat d’acord
 amb l’arquitectura tradicional del barri d’Horta
 i amb una proposta de materials i un estudi
 cromàtic dels colors de les edificacions de
 l’entorn i del parc, que busquen la màxima
integració.



Com és el teu nou oasi?

 Els Jardins de Can Mateu és un conjunt
 residencial d’obra nova situat al carrer del
 Llobregós, Baixada de Can Mateu, carrer
Granollers i carrer Estoril.

INTEGRAT.
4 blocs amb un total de 52 habitatges.

PER A TOTS.
Tipologies d’1, 2, 3 i 4 dormitoris.

 Exclusives plantes baixes, dúplexs i àtics amb
excepcionals vistes.

COM ENS AGRADA AVUI.
 Tots els habitatges disposen de grans
terrasses.

PER GAUDIR.
 El centre del conjunt residencial té una zona
comunitària privada enjardinada.

AMB EL QUE NECESSITES.
 Amb trasters i places d’aparcament per a
cotxes i motocicletes.

TOT PENSAT.
 Cada habitatge compta amb aparcament
 per a bicicletes. Creiem en la mobilitat més
 sostenible.



1 DORMITORI

2 DORMITORIS



3 DORMITORIS PLANTA BAIXA 3 DORMITORIS



ÀTIC 3 DORMITORIS



PLANTA BAIXA 4 DORMITORIS

4 DORMITORIS



Espais pensats per a viure amb tot el confort.

 Distribucions funcionals prioritzant que les
 estances principals siguin exteriors per a
aprofitar al màxim la llum natural.

Acabats de qualitat, materials càlids i de disseny.

 Sistema de climatització i producció d’aigua
 calenta per aerotèrmia, un sistema renovable,
ecològic i respectuós amb el medi ambient.

DESCARREGA AQUÍ LA
MEMÒRIA DE QUALITATS



Una manera de fer.

 Els Jardins de Can Mateu és un projecte dissenyat
 i construït donant prioritat al confort, la innovació i
 que incorpora les millors tecnologies disponibles
 en eficiència energètica existents al mercat, amb
 l’objectiu d’aconseguir una alta qualificació
 energètica que es tradueix en beneficis i estalvi a
les teves factures.

- Certificat energètic A*

*En fase de projecte



Arrelar-nos.

 És fàcil sentir-se un més al barri. Notar que hi
 pertanys. Viure aquí i fer arrels, començar la teva
pròpia història.

 Si has arribat aquí, has trobat el teu lloc, la teva llar,
el teu habitatge, el teu racó, el teu oasi...

Tot això és possible a Els Jardins de Can Mateu.



Una manera molt VERTIX.

 A Vertix portem més de 50 anys dedicant-nos a
quelcom més que construir habitatges.

 En aquests 50 anys hem fet possible que
 gairebé 12.000 famílies hagin pogut triar
 l’entorn i l'habitatge on viure, on desenvolupar
 els seus projectes i on fer realitat els seus
somnis.

 El nostre secret? Implicació, compromís,
 qualitat i vocació de servei amb un únic
 objectiu: la confiança i satisfacció dels nostres
clients.



Oficina Central Barcelona
 Rda. General Mitre, 12 ( Plaza Belianes ) - 08017 Barcelona
Tel. 93 252 18 00 - info@vetix.es
www.vertix.es

OFICINA D’INFORMACIÓ I VENDA
C/ del Llobregós 9-13. Local.
08032 Barcelona
Tel. 671 48 44 70
www.vertix.es
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 Avís legal: Aquest document s´ha confeccionat amb finalitats merament comercials, per la qual cosa no
 constitueix oferta ni té cap caràcter contractual. Els plànols i infografies estan subjectes a possibles
 modificacions, per raons tècniques, o que siguin ordenades per les autoritats competents. Així mateix , es fa
 constar que els acabats descrits podran ser modificats o substituïts per altres equivalents per exigències
 d´ordre tècnic, comercial, jurídic o de subministrament o producció. Igualment es fa constar que el mobiliari,
 vegetació o elements de decoració representats en plànols i infografies són únicament orientatius i no estan
inclosos en els habitatges.
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