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Una guerra de coixins festiva a Mataró
Costadescans i la UBM organitzen aquesta activitat amb 400 coixins que tindrà lloc el
dissabte 7 d'abril a la tarda.
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AMB EMPENTA
Una guerra de coixins
festiva a Mataró
Costadescans i la UBM organitzen aquesta activitat amb
400 coixins que tindrà lloc el dissabte 7 d'abril a la tarda
Empreses: Redacció

El pròxim dissabte 7 d’abril a les
sis de la tarda els mataronins i mataronines tindran una cita d’allò
més divertida i festiva a la plaça
de les Tereses: una gran guerra de
coixins. La iniciativa neix de la mà
de Costadescans amb el suport organitzatiu de la Unió de Botiguers
de Mataró (UBM). Els promotors
han organitzat aquesta activitat en
el marc de l’International Pillow
Fight Day o Dia Internacional de
la Lluita de Coixins, que se celebra arreu del món al voltant del 4
d'abril, i es proposen promoure la
ciutat i el seu comerç. La proposta
comptarà també amb un speaker i
música festiva i permetrà a tots els

assistents alliberar l’estrès, gaudir
d’una dinàmica diferent i innovadora, i desconnectar.

400 coixins
Les guerres de coixins que han
tingut lloc fins ara a altres ciutats
es feien amb coixins que cadascú
portava de casa seva. En aquest
cas, però, Costadescans s’ocupa
de proporcionar ni més ni menys
que 400 coixins de la marca Moshy
fets especialment per aquesta ocasió i que, en acabar, els assistents
podran endur-se a casa. Aquests
coixins compliran els requisits establerts per la normativa que vol
garantir la seguretat dels assistents
evitant les cremalleres i els objectes que poden fer mal.

La guerra de coixins és una activitat festiva, dinàmica, familiar
i divertida que ja se celebra a diverses ciutats europees i americanes i que serà la primera vegada
que es podrà veure a Catalunya.
Amb aquesta idea, Costadescans,
l’UBM, l’empresa col·laboradora
Moshy i el grup Drivim Citroën
Mataró, volen promoure el petit i mitjà comerç del centre de
Mataró. Pel que fa al grup Drivim
Citroën Mataró hi donarà suport
exposant dos models de cotxe durant l’activitat a la plaça de les
Tereses. Aquests seran el Citroën
C3 Aircross i el Citroën C4.

Mesures de seguretat
A més de participar amb els coixins fets per a l’ocasió, els assistents han de conèixer les normes
de l’activitat: evitar portar ulleres,
no impactar cap coixí als ulls dels
companys i participar amb seny.
Per participar-hi no serà necessari
inscriure’s.

www.costadescans.com
PLAÇA DE LES TERESES, 34, MATARÓ - TEL. 93 798 53 60
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d'Hostaleria del Maresme, ha reconegut que les previsions aquest
any venen molt marcades per la
climatologia i per l'onada de fred
que s'està registrant aquests dies
previs a la Setmana Santa.
Aquest fred i neu d'última hora
“no ajuda gens ni mica” i per tant
aquests dies estaran “pendents de
la climatologia” que és de totes totes “el fre” per animar les reserves
d'última hora de la gent que ara per
ara manté les seves preferències
per la muntanya més que per la
platja. Noguera afirma que aquest
índex d'ocupació que es preveu
és similar a l'ocupació que es va
registrar l'any passat.

Els hotels, pendents del
temps per Setmana Santa
L’ocupació al Maresme ronda el 90 per cent en un dels
períodes vacacionals més importants de tot el calendari
anual
Iniciatives: Laia Mulà

Els establiments hotelers de
la costa a l'entorn de Barcelona
aquests dies estan atents a la informació meteorològica sobre l'evolució del temps per assegurar una

Contra la baixada de preus
En relació amb els preus i a la decisió de baixar-los per part d'alguns empresaris per fer front als
efectes de la crisi política catalana,
Noguera creu que seria un error
reduir els preus a la comarca del
Maresme després de l'esforç inversor que acumulen els empresaris de la comarca per millorar
les instal·lacions hoteleres i situar-les amb un alt nivell competitiu. Noguera afirma que “seria una
equivocació reconduir a la baixa els
preus quan s'està assumint fortes
inversions per millorar els serveis
i la qualita” de les instal·lacions. El
president recomana no caure en el
“nerviosisme” i aposta per mantenir la tendència dels últims anys
de moderat increment de preus.

millora de les previsions d'ocupació. Els propietaris dels hotels de
tres estrelles del Maresme esperen
una ocupació del 86% mentre que
els hotels de quatre estrelles treballen amb una previsió del 92%.
Jordi Noguera, president del Gremi

SERVICIO EXPRESS

DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS
+ IVA Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo

150€

Oferta dentro de nuestro horario laboral

Obsequiamos con la grabación de la inspección
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• TREBALLS VERTICALS.
• REHABILITACIÓ DE FAÇANES.
• EXTRACCIÓ D´URALITA.
• OBRA I PINTURA EN GENERAL.

Empenta 3 i 4 1814.indd 3

anys

ÇAME
AN

NT

10

G

F A Ç A N E S

ANTI
AR

A

PG

G

Las 24h los 365 días
93 462 30 39 / 93 518 11 58
Passeig de la Marina, 84, Mataró

Fem:

ITE

Inspecció Tècnica
de l’Edifici

T. 931 253 298

M. 658 767 116
M. 651 350 101

www.apgfachadas.es
apgfachadas@gmail.com
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Dos dies en moviment amb Fitness Factory
Els dies 6 i 7 d’abril la plaça Santa Anna acollirà diverses 'màster class' esportives
dins la campanya ‘Let’s move for a better world’
Activitats: Laia Mulà

‘Let’s move for a better world’ és
l’eslògan d’una campanya mundial

Empenta 3 i 4 1814.indd 2

que es proposa lluitar contra l’obesitat i els estils de vida sedentaris,
cada vegada més freqüents, i que
s’emmarca dins el Dia Mundial

de la Salut i l’Activitat Física. És
per això que Fitness Factory ha
impulsat, dins aquesta iniciativa, dos dies plens d’activitats en
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moviment per animar als usuaris
del gimnàs, als amics, familiars i a
tots els ciutadans a fer més activitat
física. Per augmentar la visibilitat
de la campanya, les activitats tindran lloc a la plaça Santa Anna el
divendres 6 d’abril a la tarda i el
dissabte 7 al matí. Es podrà gaudir
de classes obertes diverses com,
per exemple, de body balance,
hip-hop infantil o zumba.

La programació
Les activitats esportives tindran
inici amb una màster class de
Body Balance d’una hora, que
tindrà lloc el divendres a les 18h.
Seguidament, de 19h a 19.30h es
podrà gaudir d’una classe especial de hip-hop infantil. La tarda
finalitzarà amb una màster class
d’una hora de Sh’bam, una nova
activitat artística que es basa en un
ball senzill però sexy i que ajuda a
posar-se en forma amb diversió.
El dissabte a les 10h del matí
començarà una nova jornada
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Un dia per l’esport
El Dia Mundial de la Salut i l’Activitat Física se celebra anualment des de l’any 2002 el dia 6 d’abril i vol promoure l’esport
i el moviment per posar fi als hàbits de vida sedentaris. Cal
destacar que és una celebració organitzada per l’Organització
Mundial de la Salut (OMS).

amb una màster class de Spinning
d’una hora i mitja de durada.
Seguidament, d’11.30h a 12h,
tindrà lloc una màster class de

Jumping. Per acabar el ‘Let’s move
for a better world’, dissabte 12h a
13h es podrà gaudir d’una màster
class de Zumba.
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