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El cor històric i comercial de la ciutat
Tant Mataró Centre com l'Eixample són dos dels barris amb més pes dins de la capital
del Maresme, autèntics punts de trobada per a gran part de la població mataronina

Barri a barri: Redacció

És la zona neuràlgica de Mataró,
un districte format per dos barris

amb un pes econòmic i comercial
molt important. Parlem del Centre
i de l'Eixample, parts de la capital del Maresme que acumulen

anys d'història i que els veïns de
tot el municipi de ben segur que
trepitgen alguna vegada a la setmana. Per comprar, fer un cafè o
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La gran demanda
Fa temps que els comerciants reclamen un pla d'impuls del centre de Mataró
amb l'objectiu de revitalitzar la zona i atreure més
consumidors

passejar, ambdós barris tenen molta fama en matèria d'oci i esbarjo.
Tanmateix, no tot són flors i violes
per a la zona. De fet, ja fa temps
que els comerciants reclamen un
pla d'impuls del centre que ajudi a
dinamitzar i potenciar el seu teixit
econòmic i de serveis, i afavoreixi
l'atracció de nous consumidors,
que a hores d'ara prefereixen visitar el Mataró Parc.
Una mica d'història
El centre històric de Mataró se situa
en el mateix emplaçament on va ser
construïda l'antiga ciutat romana
d'Iluro. La seva fundació va arrencar amb l'arribada dels romans,
arran de la segona guerra púnica
(218-201 aC). La intensificació del
conreu dels productes de bescanvi
(oli i vi, principalment) va donar
lloc a la necessitat que hi hagués
un centre urbà destinat a emplaçar-hi el mercat, l'administració
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Els barris, en xifres
Segons l'Estudi de la Població elaborat per l'Ajuntament de
Mataró amb dades de l'1 de gener del 2019, a Mataró Centre hi
viuen 4.683 habitants, mentre que a l'Eixample n'hi ha 32.008.
La mitjana d'edat és una mica més alta que a la resta de Mataró
(només superada per la de Peramàs): entre 41 i 43 anys.
D'altra banda, tots dos barris són els que aglutinen el percentatge més alt de població nascuda a Catalunya de tot el municipi,
amb el 77,98% en el cas del Centre i el 75,01% a l'Eixample.

dels serveis i els edificis destinats al
culte. No va ser fins segles després,
concretament a finals del XIX, que
es va elaborar el Pla de l'Eixample.

En aquest sentit, queda clar que el
Modernisme i l'apogeu de l'activitat
fabril de l'època encara impregnen
l'esperit del cor de Mataró. | Red.
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Centre-Eixample

En Santi és la figura protagonista de la Fundació.

Arxiu

La Fundació El Maresme ultima els detalls de la
seva vetllada més solidària
L'entitat celebrarà el divendres 29 de novembre a les 20 hores la seva tradicional
Nit de Gala al Teatre Monumental de Mataró
Barri a barri: Redacció

Ja és aquí una nova edició de la tradicional Nit de Gala de la Fundació El
Maresme. El divendres 29 de novembre
a les 20 hores, el Teatre Monumental
acollirà l'espectacle El llarg viatge de
l'arc de sant Martí, una adaptació teatral de l'obra de Noè Rivas en què
tots els protagonistes formen part

dels diferents centres ocupacionals
de l'entitat. Aquest serà el plat fort de
la vetllada, en la qual els participants
podran gaudir d'una actuació plena
d'imaginació, música i molta creativitat.
A més a més, la Fundació El Maresme
comptarà amb la col·laboració activa
de l’Institut Maremar del Masnou i
de l’Escola Municipal de Música de
Mataró en l'espectacle.

Compra ja la teva entrada!
Les entrades tenen un cost de 10 euros
i els beneficis recaptats serviran per impulsar projectes de millora de la qualitat
de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. Poden comprar-se
als serveis centrals de la Fundació, a
l'oficina de Cultura de l'Ajuntament i
a través del web www.entradesculturamataro.cat. | Red.
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GRAN APERTURA
NUEVO SPA HAMAM

2

de deciembre
2019

Sauna - Masajes - Hamam - Salón de belleza

RITUALES DE BELLEZA DISEÑÑADOS PARA CUIDAR TU CUERPO
Y SUAVIZAR TU ALMA
Todos nuestros tratamientos serán realizados con productos de origen vegetal.
Encontrarás tambien productos y utensilios para el cuidado personal,
sostenibles y amantes del medio ambiente.
MÁS INFORMACIÓN
Ronda Alfons X El Savi 88 Mataró 08304
info@soltanahamamspa.com - +34 938 324 129
www.soltanahamamspa.com -

soltanahamamspa
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Jordi Galdón, al taller de Vidres Mascarell.

D. Ferrer

"Soc un ferm defensor del centre de Mataró"
Quins avantatges i reptes té Mataró centre? Parlem amb Jordi Galdón, gerent de
Vidres Mascarell, veí i vicepresident de l'AV de Mataró Centre
Barri a barri

Jordi Galdón coneix molt bé el centre de Mataró. “Hi tinc una triple relació: visc al carrer Balmes, treballo
al carrer Lepanto i estic a l'Associació
de Veïns de Mataró Centre”, explica. Del centre de la ciutat n'apunta
moltes coses bones. “És un lloc molt
bo tant per viure-hi com per treballar-hi. Està molt ben comunicat, té el
passeig marítim, serveis... En aquest

aspecte, soc un ferm defensor del
centre”, explica. Un dels grans avantatges és que a només uns minuts a
peu hi trobem molts negocis i serveis
diversos. Un fet que segons Galdón
no valorem prou. El punt negatiu,
en aquest sentit, és que cada vegada
pugen més els preus dels pisos, “un
efecte no volgut de tenir una ciutat
tan agradable i interessant”.
Però les ciutats i la societat avancen, es modernitzen i canvien de

manera inevitable. D'entre les coses que han alterat el ritme del centre, Galdón posa com a exemple la
presència dels patinets elèctrics,
que altera el desplaçament dels vianants, i la crescuda de les vendes
per Internet, que afecta els comerços. “Són coses que han vingut per
quedar-se i augmentaran –apunta–,
però crec que no hem d'obviar-ho
ni criticar-ho, sinó adaptar-nos-hi,
tant les persones com els negocis.”
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A Mataró centre s'hi
viu molt bé, és molt
tranquil i hi ha molts
serveis”
Jordi Galdón

Les preocupacions dels veïns
Els patinets elèctrics són justament
una de les preocupacions que ja fa
temps que es comenten a l'associació de veïns. Així ho assegura Galdón,
que és des de fa sis anys vicepresident
de l'AV de Mataró Centre. La seva
presència indiscriminada a voreres i
carrers posa en perill la seguretat dels
vianants, sobretot pel que fa als infants
i a la gent gran. Per això, els veïns veuen la necessitat que l'Ajuntament hi
intervingui, de moment sense gaire
èxit. “Fa un any que l'Ajuntament deia
que tenia una normativa per treure
però de moment és un tema que està
totalment desordenat”, considera.
Galdón també explica que darrerament hi ha hagut casos d'ocupacions,
els quals “molesten els veïns més immediats i creen inseguretat, perquè

Vidres Mascarell es troba al número 64 del carrer Lepanto.

s'hi posa a viure molta gent, fan festes, fan fogueres als patis...”, apunta.
Comerços a la baixa
“Hi ha moltes persianes abaixades
i això és greu”, assegura. D'aquest
fet, Galdón no en culpa només les
grans superfícies, sinó el canvi en
els hàbits de consum i l'augment
de la compra per Internet. Tot i així,
assegura que al carrer hi ha molta
vida i s'hi veu gent passejant o a les
terrasses. També les diferents fires
i festes que s'organitzen al llarg de
l'any ajuden a animar els carrers. A

D. Ferrer

més, es mostra optimista i creu que
el petit comerç repuntarà.
Per a Galdón, una de les claus és
que “els centres han de ser atractius, no només per anar a comprar”.
Pel que fa al cor de Mataró, opina
que ha millorat molt. “Hi ha una
activitat contínua a la plaça Santa
Anna, a la plaça de l'Ajuntament
i al Port, que encara té molt per
créixer i per despuntar. Mataró,
quant a oferta lúdica, ha millorat
molt”, explica. Segons Galdón, com
més atractiu sigui el centre, més
botigues i restaurants hi obriran.
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En Joaquim, en Pau i la Maria, gegants del Cor de Maria.

Cedida

“La idea era que els gegants involucressin tota
l'escola”
La colla gegantera del Cor de Maria celebra diumenge el seu 15è aniversari
Entitats: Redacció

Aquest any, la colla gegantera del Cor
de Maria celebra 15 anys i diumenge
tindrà lloc la XV Festa de Tardor, que
començarà amb la plantada a l'escola
(11 h). A més, una exposició descobreix
la vida dels gegants. Es podrà visitar al
número 54 de la Riera dissabte, de 17
a les 19 h, i diumenge al matí.
Parlem amb l'Anna M. Sensada,

mestra de l'escola des de fa 25 anys
i membre de la colla des d'en fa 8.
Actualment, és tutora de sisé de primària i coordinadora de cicle superior.
Com i quan van néixer els gegants del Cor de Maria?
Els nostres gegants van sorgir per
la il·lusió i l'impuls d'una professora, Maria Roser Soler, amb el suport
de l'aleshores directora pedagògica,

Maria Antonia Pujades, i les germanes
que portaven l'escola, Ilda i Rosario.
La seva creació va començar el 1998,
en el crèdit variable d’espai i volum
creat per la professora de visual i plàstica i artista Mònica Vilert, actual cap
de colla, i els artistes van ser els alumnes de 4t d'ESO d'aleshores. Van ser
ells els encarregats de l'estètica, el
vestuari i la fisonomia dels gegants
[en Joaquim i la Maria].
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Quin objectiu es perseguia
amb la seva creació?
La idea era que involucressin tota
l'escola i representessin el nostre caràcter. Per això la proposta va ser representar dos estudiants. En Joaquim
és un noi molt inquiet i juganer que
du una pilota i representa els infants
d'educació primària. Va vestit amb el
xandall representatiu de l'escola fins
fa dos anys i el nom triat és amb motiu de Joaquim Masmitjà, missioner i
fundador de les escoles Cor de Maria.
La seva parella de gegants, la Maria,
va vestida amb l'uniforme de l'escola
que fins fa uns anys jo mateixa havia
portat. És una noia més formal i estudiosa, per això porta una carpeta.
Ells dos són les figures principals.
Però hi ha un tercer.
El 2011 va arribar al centre en Pau,
creació de Vilert, amb motiu del 150è
aniversari de l'escola. Va ser una sorpresa que es va donar a conèixer el
Dia Escolar de la No-violència i la
Pau, per això el gegantó juga amb un
estel blanc que porta escrita la paraula "pau". És un nen petitonet que
porta la bata de l’escola i representa
els més menuts del centre. Li tenen
molt d'afecte i cada dia, quan entren a
l'escola, el saluden. Precisament, una
mare em comentava que fa aixecar

el seu fill dient-li que el Pau l'està
esperant a l'escola.
Quin paper juguen en l’educació i formació dels estudiants?
Per a nosaltres els alumnes són els
primers protagonistes de la seva formació i per això els van crear ells. Al
centre tenim com a prioritat el tracte
personal, una atenció individualitzada i el treball en equip. Així neixen
els gegants, d'una feina entre tots. La
seva creació va ser un repte per als
alumnes de 4t d’ESO, els quals estaven molt emocionats per fer-los. Van
creure que eren capaços i van donar
forma a aquest projecte. Potenciant
la seva autonomia, la creativitat i l'esperit crític treballem les emocions i el
coneixement d'un mateix.
Qui forma part de la colla?
Nens que estan a l'escola, mestres,
com jo mateixa, pares i mares, avis
i exalumnes. És un sentiment molt
arrelat i avui dia hi ha exalumnes que
encara venen a les festes i formen
part d’aquesta colla, que se senten
seva. Sortim a moltes festes, totes les
que podem, siguin del centre o de la
ciutat. Els gegants són de l'escola i estan finançats per l'AMPA, per això es
demana que els que en formin part
siguin socis de l'associació.

Qui acompanya els gegants?
A la colla hi ha portadors, músics i
col·laboradors. El grup de músics
el formen gralles i tabals i les peces
que toquen són tradicionals catalanes però també les darreres novetats
discogràfiques i de creació pròpia,
com el ball propi dels gegants. Tota
la colla que els acompanya va amb
camisa blanca brodada, pantalons
foscos blau marí i un mocador amb
l'escut dels colors del Cor de Maria.
Com celebrareu els 15 anys?
Amb molta gresca, música, batucada,
balls de les diferents colles i una cercavila molt animada fins al Parc Central
on ens esperen moltes sorpreses. Tenim
moltes ganes de passar-ho bé. Vindran
fins a 14 colles, serà una festassa.
De l'exposició, què ens en
pots avançar?
Els gegants són a la porta i es poden
veure, però ens va semblar bona idea
fer una exposició que recollís la seva
història. Hi ha moltes fotografies, algunes amb menuts que ara són portadors, una exposició d'obsequis rebuts i
regalats, i el que fa més gràcia, l'atrezzo
dels gegants, com un impermeable, les
samarretes de les curses solidàries talla
XXXXXXL i un gorro i una bufanda de
la seva mida per quan fa fred.| Red.
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Tercera edició de la Jornada SUMMEM.

Cedida

L’Escola Pia Santa Anna ha acollit la tercera
edició de la Jornada SUMMEM
Més de 450 docents de l'escola i d’altres institucions educatives han compartit les
seves experiències interdisciplinars a l’aula
El cap de setmana passat, l'Escola
Pia Santa Anna de Mataró va acollir una nova edició de la Jornada
SUMMEM: Compartim itineraris
d'aprenentatge. El projecte, que ja
fa cinc cursos que es va començar
a implantar a l’Escola Pia, té com
a objectiu fer una escola adequada a les necessitats dels infants i
joves, apostant per l’aprenentatge

interdisciplinari, per competències
i cooperatiu.
En la tercera edició hi van participar més de 450 mestres dels centres
d’Escola Pia de Catalunya i d’altres
institucions educatives i experts
del sector. Com a novetat d'aquest
any, també hi van participar l’escola Virolai de Barcelona, l’Escola El
Puig d’Esparreguera i Escolapios

de Vitoria, les quals van explicar les
seves experiències pedagògiques.
També va assistir-hi David Bote,
alcalde de Mataró, qui va valorar molt
positivament aquesta trobada. “És una
oportunitat per avançar en innovació
educativa, i estem molt satisfets que
s’hagi escollit novament Mataró per reunir docents i experts de tot Catalunya”,
va declarar durant la jornada.| Red.
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El nou audiòfon
i connecta’t
recarregable
a la vida!
amb bateria
AUDIÒFONS
de ions de liti
DES
DE

390 €

DEMANI VISITA
AL NOSTRE CENTRE

93 799 98 92

CENTRES AUDITIUS DE QUALITAT

Rda. Prim, 67- 69 www.onacustica.net
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Les entrades valen 10 euros i ja es poden comprar a Dòria Llibres.

Cedida

The New Raemon, a Dòria Llibres
Ramón Rodríguez presentarà el seu últim àlbum, 'Una canción de cuna entre tempestades', aquest dissabte, dia 23 de novembre, a les 8 del vespre
Barri a barri: Redacció

The New Raemon serà l'encarregat d'encetar el cicle de música
en viu Maresme Sound, una iniciativa engegada per Aiguamoll

Música, associació cultural nascuda a Mataró, i Dòria Llibres. De
fet, tots els concerts programats
tindran lloc en aquesta llibreria
emblemàtica del número 24 del
carrer d'Argentona.

El primer concert entre llibres
El cantant barceloní Ramón
Rodríguez aterrarà a l'escenari
de Dòria Llibres aquest dissabte,
dia 23 de novembre, a les 20 hores. Ho farà per presentar el seu
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darrer disc, que porta per títol Una
canción de cuna entre tempestades (BMG, 2018). En aquest disc,
The New Raemon revisita el passat i torna a apostar per les cançons amb un fort toc de melangia.
En aquest sentit, són 11 els temes
que formen el seu últim treball (la
mateixa quantitat d'anys que porta sobre els escenaris), entre els
quals hi ha: "Cíclope", "Charlestón
(Flores y Dolores)", "Wittgenstein"
o "Un posible final" (on fusiona el
seu estil indie amb el flamenc de
Rocío Márquez).
Qui és The New Raemon?
Nascut a Barcelona el 1976, Ramón
Rodríguez va liderar durant força temps el mític grup Madee
abans d'engegar el seu projecte
en solitari. La seva discografia està
formada per prop d'una vintena
d'àlbums, entre els quals hi ha
col·laboracions amb Dani Llamas,
Manos de Topo, Maria Rodés, Javier
Álvarez o Ricardo Lezón, cantant
de McEnroe. | Red.

Les pròximes cites musicals
a Dòria Llibres
El cicle Maresme Sound vol acostar els músics al seu públic més fidel
i és per això que el de The New Raemon és el primer d'una llarga llista
de concerts a Dòria Llibres. La pròxima cita està prevista per al 20 de
desembre, quan Game of Tones trepitjaran l'escenari, seguit de Ran
Ran Ran (el 25 de gener), Exceso (el 22 de febrer), Carles Duart (el 21
de març), Ferran Palau (el 23 de maig) i, per últim, Espacea (el 12 de
juny). Queda clar que no fa falta esperar a l'estiu per poder gaudir de
bona música en directe.
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nombre d’associats, als quals no
incrementem la quota per edat.
L’experiència que ens dona haver estat tants anys com a asseguradors i també com a actors de la
sanitat privada en moments de
la nostra història ens serveix per
aportar el coneixement de tots
aquests anys adaptat als moments actuals. Per això, en els darrers anys hem ampliat la nostra

Barri Centre 13 i 14 Aliança.indd 3

cobertura tant a nivell nacional
com internacional, per donar l’assistència sanitària als nostres mutualistes allà on siguin.

Les nostres propostes
d'assegurances
Totes les assegurances inclouen telèfon d’atenció mèdica
24 h, tant al nostre país com a
l'estranger.

ESPECIALISTES
Metges i especialistes, exploracions complementàries, anàlisis de
sang, radiologia, TAC, ressonàncies magnètiques, etc., des de 24,75
euros/mes per persona.
HOSPITALITZACIONS
Hospitalitzacions, intervencions
quirúrgiques i rehabilitació. Des
de 63,29 euros/mes per persona.
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Pablo Mármol, a la seva clínica del centre de la ciutat.

D. Ferrer

“Del centre m'agrada l'ambient i que és un punt
de trobada per a molts mataronins”
Parlem amb Pablo Mármol, propietari de la Clínica Dental Mármol al centre de Mataró
Publireportatge: Redacció

Pablo Mármol és el propietari
de la Clínica Dental Mármol, empresa que va obrir la seva primera
consulta al centre de la capital del
Maresme l'any 1998. Bon coneixedor de la zona, aquest odontòleg té
dues clíniques més: una ubicada a
Premià de Mar, i l'altra, a l'Hospital
de Mataró. Parlem amb ell sobre

els serveis que ofereixen i la visió
personal que té del barri.
Per què vas decidir ubicar la
teva primera consulta al centre de la ciutat?
El 1998 vam obrir la consulta al
centre de Mataró perquè es tracta
del nucli neuràlgic de la ciutat, un
lloc emblemàtic per on passa molta
gent, i nosaltres teníem l'objectiu

d'arribar com a més gent millor.
Què és el que més t'agrada
del barri?
El que més m'agrada és l'ambient.
Al centre sempre es fan diversos
actes socials on la gent es reuneix,
i tot això fa que el barri no només
sigui el centre de la ciutat, sinó també el punt de trobada per a molts
mataronins.
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El centre és el nucli
neuràlgic de la ciutat,
un lloc emblemàtic”

CLÍNICA DENTAL MARMOL
més que una clínica

Pablo Mármol

Primera visita

Què creus que es podria
millorar?
Es podrien millorar moltes coses,
però això no està al nostre abast.
Especialment, s'hauria d'ajudar a
tots els comerciants, no només els
del centre, perquè puguin mantenir
les seves botigues obertes durant
molts anys i esdevinguin punts de
referència per a la població que viu
a la ciutat. A més de poder fer les
seves compres, estaria bé que el
barri fos un lloc on els consumidors poguessin parlar i trobar-se
mentre prenen alguna cosa en els
diversos establiments de restauració que hi ha.

GRATUÏTA

Dr. Pablo Marmol. Col. núm. 3244

DESEMBRE

Quins serveis oferiu a la
Clínica Dental Mármol?
En la consulta oferim tots els serveis
odontològics i estem especialitzats
en la part d'implantologia, d'estètica
i d'ortodòncia. En total, som unes 15
persones treballant en la consulta.

% dte.

Quin és el perfil del vostre
pacient?
El perfil del nostre pacient és molt
divers. Ve gent de Mataró i de municipis del voltant perquè som un centre de referència a tot el Maresme.
A principis de juny vau obrir
nova clínica a l’Hospital de
Mataró. Quina valoració fas
d’aquests primers mesos en
funcionament?
La clínica és com la del centre o
com la que tenim a Premià de Mar
i està en funcionament des del 3 de
juny. La valoració que faig d'aquests
primers mesos és molt positiva. I és
que per l'Hospital de Mataró passen
unes 4.000 persones al dia, i això
ens obre moltes portes a l'hora de
donar-nos a conèixer. | Red.
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EN TOTS ELS TRACTAMENTS
Excepte mútues

Hospital de Mataró:
Carretera Cirera 230 · Soterrani 1, Lletra H
T 93 799 28 68
Mataró Centre:
Camí Ral, 377 Entlo. 2ª · (Pl. Sta. Anna)
T 93 755 30 95
Premià de Mar:
C/ L’Eixample 80 (Pl. Sardana)
T 93 751 77 42
info@marmolclinicadental.com | www.marmolclinicadental.com |
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En la creació del 'Milcaps' hi van participar un centenar d'usuaris d'entitats de l'àmbit de la salut mental.

Cedida

L'Associació Centre Formació i Prevenció
celebra el 40è aniversari amb una festa
Els actes començaran dissabte al matí, dia 23 de novembre, a la plaça Santa Anna
amb una cercavila del projecte 'Milcaps', signat per l'artista Marcel·lí Antúnez
Barri a barri: Redacció

El Centre de Formació i Prevenció
continua celebrant els seus 40 anys

d'història amb una gran festa. La cita
tindrà lloc aquest dissabte, dia 23 de
novembre, a partir de les 11 hores i
arrencarà a la plaça Santa Anna amb

una cercavila molt especial. I és que el
protagonista d'aquest recorregut serà
l'escultura participativa 'Milcaps', obra
de Marcel·lí Antúnez (antic membre

22
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de la Fura dels Baus) en la qual han
treballat un centenar d'usuaris d’entitats de l’àmbit de la salut mental com,
per exemple, el Consorci Sanitari del
Maresme.
La peça està composta per caps de
totes les mides i colors que s’apilen
de forma endreçada sobre una estructura que recorda un pati de butaques. Cadascun dels col·laboradors
va treballar aquests retrats sota una
consigna autobiogràﬁca, afegint-hi
frases que pengen d’uns banderins
als laterals de l’escultura, relacionades amb la seva situació i vivències diàries.
Durant la cercavila, el Milcaps
comptarà amb un acompanyament
musical fet a mida per la Bandarra
de La Llàntia. | Red.
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Més actes
Al migdia, hi ha programada
una arrossada popular i, a la
tarda, els concerts d'Òscar
Torres Trio i d'Hotel Cochambre.
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Centre - Eixample
Centre-Eixample

Façana de la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena

Aj. de Mataró

Obres de millora estructural a la Fundació
Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena
Els treballs tenen un cost total de 300.000 euros, que han estat aportats per
l'Ajuntament de Mataró
Barri a barri: Redacció

La Fundació Hospital de Sant
Jaume i Santa Magdalena està d'obres.
L'objectiu dels treballs és millorar l'estructura de l'edifici, que ja té 375 anys
d'història. Per dur a terme aquesta
actuació han calgut 300.000 euros,
que han estat aportats íntegrament
per l'Ajuntament de Mataró.
Dues fases
En una primera fase, realitzada
de febrer a juliol del 2019, s’han
fet obres de consolidació estructural i actuacions per garantir les

condicions dels recorreguts d’evacuació i els sistemes de detecció i
extinció d’incendis.
Ara s'engega la segona fase de les
obres: és el torn de la reparació i el
manteniment de la façana lateral, la
del carrer de Sant Pelegrí. La finalitat
d'aquesta acció és reparar patologies i consolidar alguns elements que
formen la cornisa de la façana lateral
del complex. També s’aprofitaran
les obres per consolidar una part
de l’acabat exterior de l’edificació
en consonància amb les directrius
del Departament de Patrimoni del
consistori. Es preveu que les obres

La Fundació Hospital
de Sant Jaume i Santa
Magdalena celebra
aquest any el seu 375è
aniversari
estiguin enllestides durant el mes
de desembre. | Red.

servei tècnic totes les marques
Copiadores B/N
Copiadores Color

Quality Center
MFC - Fax - Impressores
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Més de 45 anys al teu servei

Contractes Graupera,
i oblida’t de la caldera!
Disposem de contractes de
manteniment perquè no t’hagis
de preocupar de res.
SERVEI TÈCNIC OFICIAL:

93 741 29 99
1P GRAUPERA 18XX.indd 1
Barri Centre 19 i 20.indd 3

www.egraupera.com
3/10/19 17:34
20/11/19 18:45
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El Tot Joia es troba al número 62 del carrer Lepanto.

D. Ferrer

Tot Joia, tota una garantia
Experts en aliances, rellotges i joies a tocar de Santa Anna
Publicitat

Fa gairebé 25 anys va
obrir les seves portes al
carrer Lepanto la joieria
Tot Joia. Situada en un excel·
lent punt a escassos metres de la
plaça de Santa Anna i el centre,
i molt a prop de l'N·II i l’estació
de Renfe, en aquest temps la seva
prioritat ha estat arribar a ser un
referent pel que fa al tracte i a la
qualitat dels productes i serveis

que ofereixen.
Especialitzats en el tema d’ali·
ances de noces, també són ex·
perts en rellotgeria i en tot tipus
de joies. Realitzen dissenys per·
sonalitzats de joies que creen
al taller.
A part de fabricar joies no·
ves, poden restaurar tot tipus
de peces antigues que els seus
clients puguin tenir, així com re·
parar tots aquells rellotges que
no funcionin. Ofereixen també

un servei a domicili per ajustar
tots rellotges antics de paret o
de saló que siguin impossibles
de transportar.
Tanmateix, segueix sent el trac·
te directe i cordial que ofereixen
a la botiga un dels trets distintius
d’aquest establiment, i una de
les virtuts que els ha fet perdu·
rar durant més de dues dècades
oberts al públic. Per això no dub·
teu a visitar·los sempre que en
tingueu necessitat. | Red.
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Nova donació al fons
documental de l'Arxiu
Municipal

Films en format 8 mm.

Aj. de Mataró

Es tracta de nou pel·lícules
dels anys 60 i 70 amb
valor històric local
L'Arxiu Municipal acaba d'ampliar
el seu fons amb una donació gratuïta
repleta de valor històric. Parlem d'un
conjunt de nou pel·lícules cinema·
togràfiques de Joaquim Illa Juandó,
que es van rodar entre els anys 60 i
70 en format 8 mm.
De fet, va ser el Ple ordinari de
novembre el que va aprovar per
unanimitat el contracte de donació
d'aquest fons documental, a causa
de la importància que té disposar
d'imatges en moviment de llocs em·
blemàtics de la ciutat.
En aquest sentit, els films de ficció,
alguns amb voluntat de documen·
tal, enregistren racons i situacions
amb molt de significat per a gran
part de la població mataronina com,
per exemple, els mosaics romans de
Can Xammar, la Capella dels Dolors
de Santa Maria, la processó de Les
Santes, la construcció de vaixells a
les Drassanes Xufré o el tren de la
bruixa de la fira d’atraccions.
Segons han informat des de l'Ajun·
tament de Mataró, aquestes pel·
lícules es dipositaran a la Filmoteca
de Catalunya, que és l’entitat que
té els mitjans tècnics per a la seva
reproducció, conservació i digita·
lització. | Red.
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Centre d’estètica & Benestar
Estàs cansat de fer-te tractaments estètics i no trobar el que
més s'adapta a les teves necessitats i tipus de pell?
Al nostre centre, oferim tractaments totalment personalitzats
amb productes cosmecèutics, avantguardistes i de luxe. Perquè
si hi ha 1.000 persones, hi ha 1.000 tipus de pell.
Gaudeix aquest Nadal, per només 250 € de tots els tractament
inclosos en els nostres packs:
Packs Estètica & benestar
Pack d'Or: tractament antioxidant amb vitamina C encapsulada
i amb la més alta concentració del mercat + Black Baccara
Dinàmic Booster 30% Vitamina C + 24K d'Or.
Packs Medicina Estètica
Pack reafirmant: 12 fils tensors + Black Baccara Dinàmic
Booster Youth + Crema antiaging bio-adaptive.
No dubtis, en apropar-te pel Maa a conèixer les necessitats
de la teva pell, i obtenir així, el teu diagnòstic personalitzat
i totalment gratuït.
C/ Sant Agustí, 18 | T 635 254 524 · 937 909 063

www.maaestetica.com
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A Esports Discovery trobaràs el material tècnic i de primera qualitat que necessites per aquest hivern.

D. Ferrer

La muntanya, al cor de Mataró
Esports Discovery és la botiga de referència per als amants dels esports de muntanya,
amb personal tècnic qualificat i atenció individual
Publireportatge

Esports Discovery va obrir l’octubre
del 2016 al centre de Mataró (plaça
Santa Anna) amb la mateixa essència i
personalitat que manté tres anys des·
prés. La botiga, amb una clara apos·
ta per les primeres marques relacio·
nades amb els esports de neu (com
Rossignol, Spyder, Protest, Dynastar
i Lange) i de muntanya (com Haglöfs
i Black Diamond), és avui dia l’única

referència especialista en aquest àmbit
a la ciutat i al Maresme. A més, treba·
llen amb marques que fomenten la
sostenibilitat i són respectuoses amb
el medi ambient.
Valor afegit
Més enllà de la qualitat dels seus pro·
ductes (material, calçat, tèxtil i comple·
ments), Esports Discovery pretén que
comprar esdevingui una experiència
agradable per als seus clients. Gràcies

als més de 20 anys de dedicació en el
sector i al coneixement tècnic dels seus
venedors, t’assessoraran i atendran de
manera personalitzada perquè trobis
el millor per a les teves necessitats.
Ofereixen, a més, un servei de cita
prèvia en horaris concertats.
I ara que ja tenim l’hivern a tocar,
has de saber que la botiga disposa
d'un servei de reparació d'esquís i
taules de snowboard i també ofe·
reixen lloguer de raquetes de neu.
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Trobaràs el Bar Lennon al número 50 de la ronda de la República.

Cedides

Bar Lennon, renéixer d'un històric a Mataró
Iniciem una nova etapa amb el local reformat, noves propostes gastronòmiques i
molts detalls per als nostres clients
Publicitat

Des de l'any 1982 a la cantonada
entre la ronda República (antiga
ronda Alfons XII) i el carrer Sant
Cugat, podem trobar un dels bars
més històrics de Mataró. Des de fa
poc temps, ha passat a mans de la
segona generació, però continua
fent el mateix que els últims 37
anys, amb molta més passió i il·
lusió que mai.

Estem especialitzats en esmor·
zars, tapes i vermuts de qualitat
per a totes les butxaques, amb un
ambient molt més que agradable.
Al matí, oferim diferents ofertes
d'esmorzars d'allò més variats: des
d'un americà, ous fregits amb pa·
tates i bacó, fins al més clàssic de
cafè i torrades.
Cap al migdia el local es transfor·
ma en un ambient de vermut. Per
cada beguda que es consumeixi,

obsequiem el client amb una gran
varietat de tapes d'acompanyament
a escollir.
També disposem d'una gran va·
rietat de més de vint cerveses per
poder fer un bon tast juntament
amb uns platets casolans. Tenim
des de la famosa truita de patates
fins a ales de pollastre marinades,
la nostra amanida russa, "callos",
embotits ibèrics, ous estrellats i
molt més! | Red.
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El veredicte es va fer públic dilluns a la nit a l’Ateneu de la Fundació Iluro.

Aj. Mataró

El premi Iluro torna a quedar desert
El jurat va decidir atorgar un accèssit a l'obra "Joan Pujol (Mataró, segle XVI) o la
poesia en el seu context", un dels tres treballs que optaven al premi
Entitats: Redacció

El jurat de la 61a convocatòria del
premi Iluro de Monografia Històrica,
Humanitats i Ciències Socials ha
acordat declarar desert el guardó.

Per segon any, les bases acceptaven treballs de l'àmbit de les humanitats i les ciències socials, a
part de la història. A més, no havien d’estar necessàriament centrats a Mataró o el Maresme, sinó

que podien fer referència a qualsevol àmbit territorial en què la
ciutat o la comarca hi tinguessin
una presència destacada o un interès especial.
Tot i els esforços per promoure
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En els últims sis anys,
el premi Iluro ha estat
declarat desert en
quatre ocasions (2014,
2016, 2017 i 2019)
la participació en el certamen, en
la 61a edició s'hi van presentar
només tres treballs. Els títols que
optaven al premi, per ordre de recepció, eren: "Joan Pujol (Mataró,
segle XVI) o la poesia en el seu
context", "Redescobrir la pintora catalana Maria Fiter Sarriera"
i "Retrat d’un poeta".
Altres reconeixements
No va haver-hi un guanyador, però
el treball "Joan Pujol (Mataró, segle
XVI) o la poesia en el seu context",
de Pep Valsalobre (Universitat
de Girona) i Eulàlia Miralles
(Universitat de València), va rebre un accèssit que té com a premi
la publicació de l’obra. El treball
estudia la producció de Joan Pujol,
un poeta d’origen mataroní fins ara
poc conegut en la literatura del
segle XVI per escriure en català.
El jurat el van integrar els Drs.
Josep Maria Fradera Barceló
(Universitat Pompeu Fabra), que
el presidia, Jaume Dantí i Riu
(Universitat de Barcelona), Oriol

Premi Iluro 2018
Durant l’acte es presentà la publicació de l’obra guardonada amb
el premi Iluro 2018, de Joan Giménez i Blasco, editada (en dos
volums) a la Col·lecció Premi Iluro, amb el títol "Mataró 1936-1945.
De la revolució a la repressió", i amb pròleg del president del jurat,
el Dr. Josep M. Fradera Barceló. Els dos volums ja són a la venda
en llibreries pel preu de 35 euros.

Olesti Vila (Universitat Autònoma
de Barcelona), Flocel Sabaté i Curull
(Universitat de Lleida), Alexis
Serrano Méndez (Arxiu Comarcal
del Maresme), i la Dra. Roser Salicrú
i Lluch (Consell Superior d’Investigacions Científiques i Fundació
Iluro).

En l'acte, Fradera va reflexionar
sobre com el sistema universitari
actual allunya els joves estudiants
i investigadors de la història local.
Per això, va encoratjar l’aposta de
continuïtat i de futur que, malgrat
les dificultats, li dona la Fundació
Iluro. | Red.
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Percúdium aterrarà a Mataró expressament per la cloenda del 23 de novembre.

Cedida

Música i molta percussió per tancar l'exposició
dels Mestres del Gai Saber
L'entitat ha organitzat un acte de cloenda per posar fi a la mostra "10 anys fent cultura", ubicada a l'ateneu de la Fundació Iluro de Mataró
Barri a barri: Redacció

L'ateneu de la Fundació Iluro de
Mataró diu adeu a l'exposició "10 anys
fent cultura" d'una forma força original:

amb música i molta percussió. Ho farà
aquest dissabte, dia 23 de novembre, en
un acte de cloenda en què, a partir de
les 18 hores, actuarà el grup barceloní
Percúdium. Fins ara, la seva trajectòria

els ha portat a actuar en festivals de
música i festes tradicionals com La
Mercè i a participar en actes esportius
com la celebració de diferents títols del
FC Barcelona.

P S I C Ò L O G A - P S I C O T E R A P E U TA
EXPERTA EN PSICOGERIATRIA
T E R A P E U TA FA M I L I A R
MINDFULNESS- EMDR
Qui no ha necessitat
mai ajuda?
39
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Ball Al'kor
El grup és un dels
convidats a la cloenda
i fusiona el ball amb la
música
El torn de la fusió
Quan finalitzi la cercavila hi ha previst un segon concert a càrrec del
grup Ball Al’kor, a les 19.30 hores a
la Riera (cantonada amb el carrer
Bonaire). Es tracta d'un duet musical creat a la capital catalana que
fusiona el ball tradicional europeu i
la sonoritat africana. Amb diferents
trajectòries personals i professionals,
un portuguès i un polonès s’uneixen
per donar cos a aquest projecte en
què el ball és el component principal,
i l'acordió diatònic i la kora, els dos
instruments imprescindibles.
Una exposició per mostrar la
seva tasca
Els Mestres del Gai Saber van inaugurar l'exposició "10 anys fent cultura" el 24 d'octubre a l'ateneu de la
Fundació Iluro. L'objectiu de la mostra, oberta fins aquest diumenge, 24
de novembre, és "mostrar, transmetre i compartir un bocí de tot el que
l'entitat fa en benefici de la cultura
tradicional". | Red.

Una dècada en marxa
L'entitat Mestres del Gai Saber es va fundar el 25 de juliol del
2008 amb la voluntat de dur a terme la recuperació del Ball
de Gitanes de Mataró. Durant el 2015, tenint en compte l’èxit
d’aquest espectacle de dansa tradicional presentat al públic
el 2 de maig del 2010, es va posar en marxa un altre projecte
de ciutat: la recuperació de la resta de balls tradicionals del
municipi, amb el nom de Mataró Dansa.
A partir d’aquest moment l’associació no ha parat de créixer
amb propostes diverses de dansa i cultura tradicional catalanes
amb el denominador comú d’esdevenir “projecte de ciutat”, aspecte que els va portar a convertir-se en l’Esbart Mataró el 2017.
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Plànol amb les adreces dels comerços
Centre-Eixample

14

Nou Perruquers
Carrer Nou, 24
Centre d'Estudis
Progressa
Mossèn Fornells, 24

28

Bolsos Ruz
Barcelona, 49

29

El Cau Grillat
Pujol, 13

30

Chic Estilistes
Montserrat, 30

31

Equimar
Tomàs Viñas, 14

32

Graupera
Melcior de Palau, 9

33

Tot Joia
Lepanto, 62

1

Autoescola Mataró
El Torrent, 25-27

2

Espai de Diàleg
Sant Josep Oriol, 19

16

Fotografia Batlle
Pujol, 33

Ferreteria Blanquer
Tetuan, 21

17

Soltana Spa & Hamam
Rda. Alfons X el Savi, 88

Padilla & Moldero
Santa Maria, 1

18

Gomma Motors
Jaume Ibran, 18

La Tua Pelu
Carme, 93

19

Mascarell
Lepanto, 64

Aliança
Plaça de les Tereses, 22

20

35

Costa
Sant Josep, 52

Oliver Òptics
Plaça Cuba, 1

Esport Discovery
Camí Ral, 423

21

36

Clínica Dental
Dr. Diaza Rendón
Meléndez Valdés, 11 local

Clínica Mármol
Camí Ral, 377

Bar Lennon
Rda. de la República, 50

22

Joguines Somnis
Camí Ral, 442

37

La Selva
Plaça de la Peixateria, 57

9

Som-Ink Colors
Jaume Isern, 79

23

L'Altre
Xammar, 6 bis

38

Ferreteria Colomer
La Riera, 4

10

Ferreteria Tapias
Portal de Valldeix, 26-27

24

11

Re-Read
Plaça Cuba, 19

3

4

5

6

7

8

12

13

15

Escola Belles Arts
La Pedrera
Camí Fondo, 4

25

Onacústica
Centres Auditius
Rda. Prim, 67-69

Portada Estilistes
Sant Cirstòfor, 12

26

Mim's Cafè-Costura
Muralla de la Presó, 7

Servitec
Iluro, 10

27

Gibernau Vidriers
Rda. Prim, 65

34

39

40

41

42

MAA
Centres d'Estètica
Sant Agustí, 18

Lloguer de despatxos
de consulta
Palmerola, 12
Cal Franc
Port de Mataró
Desig Bocateria
Avda. Maresme, 341
Home Us
Pujol, 33
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Et trobem el teu pis
a la teva mida.
Finançament fins el 100%
C. Pujol 43, Mataró · T 93 512 91 39
hola@homeus.cat · www.homeus.cat ·
Horari: 9:30 a 19:00h
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