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MATARÓ

El Centre

El Centre

Els centres de les ciutats acostumen 
a ser la part més idiosincràtica, allà 
on es concentren els espais com-
partits més nostrats. És així d’ençà 
que els romans van començar a 
pensar com organitzaven les seves 
localitats a partir de dues artèries 
principals i un creixement sostingut 
des de l’encaix entre totes dues. A 
Mataró aquesta empremta es nota 
en un Centre històric ampliat a tot 
el que seria el barri del Centre que 
exerceix, en efecte, de cap i casal 
de tota la ciutat.

Més que un barri, que ho és, el Cen-
tre és el nucli a partir del qual creix 
i funciona la ciutat. 

Els altres epicentres ho són per 
llunyania amb la força motriu que 
desprèn La Riera o les places de 
Santa Anna o de les Tereses com a 
nusos a la vegada viaris que socials. 
Les coses importants, a Mataró des 
de l’època dels romans, passen al 
Centre que fa, de facto, de barri 
capital del a capital en si mateixa, 
que és Mataró.

La capital dins la capitalbarri a barri
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El “plató” preferit de La Riera, que s’acaba

Els mataronins que van i vénen pel 
Centre, especialment pels carrers a 
cavall de Santa Maria i Can Xammar, 
així com també altres localitzacions 
com el carrer homònim, ja s’han 
acostumat a veure com graven La 
Riera al seu barri. Una estampa que 
s’acaba.

Després de sis anys en antena, la 
telenovel·la dels migdies de TV3, ‘La 
Riera’, s’acomiadarà dels telespecta-
dors al fi nal d’aquesta temporada. La 

fi cció televisiva dirigida per Esteve 
Rovira ha comptat amb un notable 
seguiment al llarg d’aquests anys, 
que es tradueix en un 23% de quota 
mitjana de pantalla, essent sempre 
un dels programes més vistos del dia i 
liderant la seva franja horària, segons 
xifres de la televisió pública. 

Les portes de Can Riera, la fonda 
familiar que dóna nom a la sèrie, tan-
caran defi nitivament el pròxim mes 
de juny, al fi nal de la setena tempo-
rada d’aquesta fi cció televisiva. El 
propi destí del convuls restaurant, 
al voltant del qual s’han desenvo-

BARRI A BARRI
CENTRE REDACCIÓ

A l’estiu posarà punt fi nal 
una sèrie de rècord gravada 
majoritàriament al barri

lupat moltes de les trames de la 
sèrie, l’ambició de la Lídia (Anna 
Sahún), els embolics de La Pineda, 
l’equilibri emocional de la Mercè i 
les evolucions respectives dels seus 
quatre fi lls, es resoldran en el que 
resta de temporada. La fi delitat dels 
espectadors ha estat un dels motors 
de ‘La Riera’, com demostren les xi-
fres d’audiència que ha facilitat TVC. 

Molts mataronins han fet d’extres en 
les escenes gravades que, en clau 
mataronina, afegeixen l’encant de 
localitzacions familiars per a tothom. 
És com tenir un plató al barri.

barri abarri Centre
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*Compres superiors a 60€

Servei a Domicili Gratuït a Mataró i rodalies*
Truca’ns!  937 903 040

c/ Nou, 27. Mataró   
Horari de 9 a 21h. 
De dilluns a dissabte

L’alimentació bio o ecològica és 
una opció imprescindible per als 
qui volen dur una vida saludable i 
participar d’un entorn sostenible.

Els productes ecològics són més 
saludables i proporcionen a més una 
aportació nutricional més completa 
que els convencionals. 

Al supermercat Veritas situat al 
carrer Nou, 27 de Mataró, hi po-
dràs comprar tot el que necessites: 
pa, fruita, verdura, carn, begudes 
vegetals, proteïna vegetal, produc-
tes d’higiene, alimentació infantil, 

cosmètica, perfumeria i alimentació 
en general.

El nostre assortiment inclou 
4.500 productes diferents, amb 
certifi cació de producció 100 per 
cent ecològica. D’aquests productes, 
400 són de la nostra pròpia marca 
“Veritas”, seleccionats entre els mi-
llors per la seva relació qualitat-preu

BARRI A BARRI
EL CENTRE

REDACCIÓ

El supermercat ofereix 4.500 
productes diferents i cent per 
cent ecològics

El teu Nadal a Veritas
També t’oferim la possibilitat de 
fer paneres de Nadal a mida. Vine i 
nosaltres t’ajudarem! A més a més, 
el nostre establiment compta amb 
personal especialitzat i format en 
nutrició que us ofereix assessora-
ment nutricional específic per a 
cada cas.

Veritas, garantia d’una bona alimentació

Disposem d’una àmplia gamma de torrons i neules sense gluten

La cosmètica bio és una 
alternativa molt recomanable 
per tenir cura de la pell i de 

la salut.

barri abarri El Centre
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C/Camí Ral, 498 · 08301 Mataró · Tel. 937 99 51 57

JOIES, LINGOTS, MONEDES D’OR, 
RELLOTGES D’OR, PLATA, COBERTERIES, 
DIAMANTS DE MÉS DE ½ Kt., I MÉS...

- PROFESSIONALS DEL SECTOR DE LA JOIERIA AL TEU SERVEI 
- ASSESSORAMENT I TAXACIÓ GRATUÏTA SENSE COMPROMÍS

- GARANTIM LES MILLORS CONDICIONS DEL MERCAT

NO VENGUIS EL TEU OR!
RECUPERA’L QUAN VULGUIS

DINERS
AL MOMENT
A CANVI DE LES TEVES

JOIES COM A GARANTIA

DINERS
AL MOMENTAL MOMENT
A CANVI DE LES TEVES

JOIES COM A GARANTIA

DINERS
AL MOMENTAL MOMENT
A CANVI DE LES TEVES

JOIES COM A GARANTIA

*Presentant
  aquest anunci
*Presentant
  aquest anunci

30€ DE
REGAL
PER VENTA
SUPERIOR 

A 20g D’OR*



barri abarri Centre

El vidre de confi ança al Maresme 

Vidres Mascarell és una empresa 
amb més de 65 anys d’antiguitat a 
Mataró, tots ells al Centre de Ma-
taró i els darrers 40 anys al Carrer 
de Lepanto. Mascarell no és una 
empresa vidriera més, sinó que és 
l’únic taller manufacturer de vidre 

del Maresme i Vallès Oriental. Això 
li permet liderar el sector des d’una 
posició de força i ser un nom amb 
el qual confi ar de forma integral en 
tots els serveis de vidreria, des de 
la fabricació a la transformació, la 
venda, la instal·lació o la reparació.

barri a barri
PUBLIrrePOrtAtGe redacció

Tots els serveis es fan al millor preu 
del mercat i amb un tracte de gran 
professionalitat.

Domini de l’ofi ci
Mascarell treballa el vidre, té ma-
quinària pròpia, l’estria, el bisella, el 
poleix, l’adapta, el talla, etcètera. Té 
una maquinària específi ca que cap 
altra empresa pot oferir, per la qual 
cosa els seus clients són tant els 
particulars com multitud de vidriers 
i metal·listes que precisen els seus 
serveis per a les seves instal·lacions. 
L’empresa es diferencia per aquests 
serveis integrals, que permet abastar 
molts trams de producció i abaratir 
preus comparats amb altres fi rmes.

Els terminis de lliurament són el 
gran fort de Vidres Mascarell, ja 
que poden respondre amb instan-
taneïtat a les necessitats del client. 
Tenen una gran velocitat d’actuació 
i resposta davant les necessitats 
específi ques dels seus clients, raó 
per la qual a tota la comarca se sap 
que si necessites res en qüestió de 
vidres amb qui has de confi ar és en 
Mascarell.
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La reurbanització de la Plaça de 
les Tereses i carrer de Cuba

Van costar sis mesos i alguns mal-
decaps als veïns, tot i que ara els 
comerços n’estan satisfets. Les 
obres de remodelació del carrer de 
Cuba i els entorns de la Plaça de les 
Tereses van finalitzar a principis del 
mes d’agost. El conjunt dels treballs 
d’urbanització van costar, segons va 
fer públic l’Ajuntament, un total de 

382.600 euros. Entre altres coses 
es van soterrar les línies elèctriques 
i les de telefonia i tot l’enllumenat 
públic d’aquestes zones van passar 
a ser amb llum LED.

Les obres van permetre pavimentar 
el carrer de Cuba a un únic nivell 
i es va donar prioritat als vianants 

barri a barri
centre

redacció

anul·lant tot l’aparcament de la via 
i facilitant l’accés comercial cap al 
carrer de Sant Benet i el carrer de 
Sant Josep. A la Plaça de les Tere-
ses també es va pavimentar a un 
sol nivell i es va reorganitzar l’espai 
destinat a estacionar les motos. A 
més a més es van reubicar els con-
tenidors de brossa i es va facilitar 
l’accés dels vianants a la plaça amb 
una nova vorera entre les rampes de 
l’aparcament subterrani.

Aquesta remodelació urbanística 
pretenia impulsar el comerç en 
aquesta zona i posicionar la ciutat 
com a una destinació comercial 
que ara, un cop finalitzades les 
obres, es confirma que com a mí-
nim en part, està funcionant. De 
fet, l’Ajuntament va engegar una 
campanya  de promoció i comu-
nicació de la zona per un total de 
100.000 euros.

L’obra la va finançar el Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional en un 
50 per cent, en un 25 per cent per 
part de la Diputació i en un altre 25 
per cent l’Ajuntament.
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ASSEGURANCES
DE SALUT
Des de 23€/mes

PER UNA VIDA MÉS TRANQUIL·LA

més enllà d’una mútua
T. 902 220 475 - 93 796 04 75

www.aliancamataro.cat
Plaça de les Tereses, 22   08302 Mataró

“Un fort impediment és no poder aparcar fàcilment”

Com estan les assegurances, negoci 
al qual us dediqueu?
Hi ha molta competència. Però per 
altra banda, el segell de l’Aliança 
de Mataró és molt conegut per la 
seva proximitat i com a entitat sen-
se afany de lucre. Fa tants anys que 
estem a la ciutat que és un valor que 
la competència no té.

La competència és un problema?
Evidentment. Però la diferència en-
tre nosaltres i la resta de mútues és 
el poder de decisió dels nostres as-
sociats. La nostra entitat sense afany 
de lucre repercuteix directament 
amb els associats perquè els guanys 
es divideixen entre ells.

Els negocis funcionen bé al centre?
Suposo que sí. Nosaltres ens man-
tenim bastant estables. Tot i la 
crisi econòmica que tots hem patit 
no hem tingut una gran davallada 
d’associats, ens hem mantingut.

Creus que els negocis del centre han 
de millorar en algun aspecte?
Els negocis del centre els veig poc 
arriscats. Penso que hem de fer més 
apostes per les noves tecnologies i 
hem d’entrar més en la presència a 
les xarxes socials, els portals digitals 
i les botigues online. Això facilita la 
vida al ciutadà que, en el fons, no 
deixa de ser el nostre client.

D’on arriben els vostres associats?
Tenim molts associats de Mataró, 
com és normal. Però també d’altres 
zones de fora de Mataró, el que 
anomenem “la primera corona del 
Maresme”: Vilassar, Cabrils, Ar-

BARRI A BARRI
CENTRE REDACCIÓ

Parlem amb Joan Calleja, 
gerent de la Nova Aliança 
Mataronina

gentona, Llavaneres, Sant Vicenç i 
Arenys. Tenim una tercera part dels 
nostres associats que són de fora 
de Mataró.

Arriben fàcilment al centre els que 
són de fora?
Depèn. Un fort impediment és no 
poder aparcar fàcilment. De fet, 
més que no aparcar és el cost que 
representa aparcar en aquesta zona. 
L’accés al centre de la ciutat és molt 
difícil i molt complex i això fa que 
la gent opti per anar directament 
als centres comercials on aparcar 
acostuma a ser gratuït i ho tenen 
tot centralitzat.

La reforma de la Plaça de les Tereses 
ha ajudat a negocis com el vostre?
Ens ha ajudat a tenir molta més visi-
bilitat. Abans la majoria d’atencions 
als associats les donàvem per te-
lèfon i ara hem passat a donar-les 

barri abarri Centre
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ASSEGURANCES
DE SALUT
Des de 23€/mes

PER UNA VIDA MÉS TRANQUIL·LA

més enllà d’una mútua
T. 902 220 475 - 93 796 04 75

www.aliancamataro.cat
Plaça de les Tereses, 22   08302 Mataró

“Un fort impediment és no poder aparcar fàcilment” de forma presencial, la majoria, i 
a través del nostre portal web. Les 
noves tecnologies i la reforma de la 
Plaça ens hi han ajudat molt. Estem 
molt satisfets.

Què li manca al barri?
Crec que li falta més llum a la nit. 
Molta més il·luminació. Una altra 
mancança crec que és la senyalit-
zació, crec que s’hauria de millorar 
tant pels vehicles com per als via-
nants. Si no vens de Mataró i vens 
de fora has de saber quin pàrquing 
està buit o ple per facilitar l’accés 
a la zona i anar directament allà on 
saps que podràs aparcar. També 
trobo a faltar més informació de les 
activitats lúdiques i culturals que es 
fan al centre.
 
Què en destacaries del centre?
Destacaria la gran oferta de proxi-
mitat que existeix al centre. Crec 
que és un barri tranquil i humà. 
Quan dic humà em refereixo a què 
sempre hi ha molta gent. Hi vinguis 
a l’hora que hi vinguis o caminis a 
l’hora que caminis sempre et sents 
protegit. Crec que és un barri segur.

www.totmataro.cat
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“És una zona molt tranquil·la 
per viure-hi”

Quina és la vostra especialitat?
La nostra especialitat són les motos 
de gran cilindrada. A les grans mar-
ques històriques – Honda, Yamaha, 
Suzuki i Kawasaki- cal sumar-hi 
també la capacitat de treballar amb 
la màxima fi abilitat amb altres mar-
ques com la novedosa Kymko o les 
KTM, Triumph, Ducati o BMW. Més 
enllà de la marca de les motos el 
que ens fa diferents és la confi ança 
que ens diposita la gent.

A més a més de la venda oferiu man-
teniment, oi?
Sí. Dins de la nau industrial, que té 
més de 500 metres quadrats, hi ha 
quadre parts: la botiga, el taller, el 
magatzem de recanvis i consumibles 
i el magatzem de residus.

Funciona bé la venda de motos?
La venda de motos no. Des que 
va començar la crisi econòmica 
va baixar molt la venda. Tenim la 

sort que treballem molt en el tema 
de la reparació i el manteniment 
d’aquestes. Per sort però, ens fun-
ciona tant bé el manteniment que 
treballem molt.

La zona semi peatonal us ajuda en 
aquest sentit?
La veritat és que si estiguéssim en 
un carrer més de pas i que passes-
sin els cotxes creiem que ens aniria 
molt millor. Segurament tindríem 
més gent. Sort que fa molts anys que 
estem aquí i la gent ja ens coneix. 

Com és la relació entre veïns?
Molt bona. Ens coneixem pràctica-
ment tots. Uns vénen a saludar cada 
dia a la botiga, amb altres ens parem 
a xerrar pel carrer.

Els negocis funcionen bé?
No funcionen gaire. Hi ha molts 
locals buits i altres que estan en 
constant rotació. Obre un negoci i el 
tanca el cap de poc temps. És una 
zona molt tranquil·la per viure-hi i 
treballar-hi però perquè et funcioni 
el negoci, no. 
 

BARRI A BARRI
CENTRE

Parlem amb Octavi Torné, 
propietari del taller-botiga
Gomma Motors

Quina creus que és la principal man-
cança del barri?
Principalment la injecció d’energia 
al comerç. Si preguntem a la gent 
que hi viu segurament ens dirà que 
ja li va bé. De fet, no sé si la solució 
passa per més actuacions munici-
pals ni tampoc sé si ja està bé que 
aquesta zona estigui més parada 
comercialment. Però tot hi afecta.

barri abarri 

Octavi 
Torné

Centre
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MENÚ DE SANT ESTEVE

PRIMERS
• Amanida mesclum, mango, pernil

i vinagreta de pinyons.
• Pernil de glà amb pa de coca (supl. 3€).
• Canelons típics de Sant Esteve.
• Eriçons al cava (4 peçes).
• Cassoleta de cues de gambes i carxofes.

SEGONS 
• Pollastre típic de Sant Esteve.
• Entrecot de vedella amb guarnició.
• Magret d’ànec amb salsa de fruits
vermells i puré de poma.

• Suquet de rap (supl 5€).
• Calamarcets a la planxa amb guarnició
d’arròs negre.

POSTRES
• Carpaccio de pinya amb crema
cremada.

• Gelat de torró.
• Inclou pa, beguda i copa de cava.

Preu 30€
Menú infantil 12’50€

 

MENÚ DE REIS

PRIMERS
• Amanida mesclum amb codony,
pernil d’ànec i vinagreta de mel.

• Pastís de full amb ceba confi tada,
pera caramel-litzada i foie fresc amb 
reducció d’oporto.

• Crep de peix i marisc.
• Canelons d’espàrrecs i bolets.
• Cassoleta de cues de gambes i carxofes.

SEGONS 
• Entrecot de bou amb salsa de ceps
o café parís.

• Costelletes de cabrit arrebossades.
• Calamarcets farcits a l’estil antic.
• Bacallà amb cigrons, panses i pinyons.
• Orada farcida amb verduretes,
trompetes de la mort i pernil de glà.

POSTRES
• Tortell de reis.
• Pastís individual.

Preu 30€
Menú infantil 12’50€

MENÚ ANY NOU

PRIMERS
• Amanida del Celler (mesclum,
ceba confi tada, panses, foie...).

• Poma amb capes de foie caramel-litzat
i reduccio de vi ranci.

• Crema d’escamarlans amb crudité
de verduretes.

• Eriçons al cava (4 peçes).
• Minifavetes amb xipirons i cruixent
de pernil.

SEGONS 
• Entrecot de bou amb salsa de ceps.
• Costelletes de cabrit arrebossades.
• Filet de llobarro sobre crema de ceba
i crosta de fastucs.

• Arròs caldòs amb escamarlans.
• Broxeta de rap i cua de gambes (3€ supl).

POSTRES
• Macedonia natural de fruites tropicals.
• Pastís individual.

Preu 30€
Menú infantil 12’50€

El celler d’en Marc  Menús de Nadal

M. 652 115 063 · Muralla de Sant Llorenç 14 bis, Mataró
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Reyman: nuvis de tendència 

Reyman és el nom propi, la referèn-
cia dels vestits de nuvi a Mataró. Ja 
fa més de mig segle que aquesta 
botiga situada a La Riera és el mi-
llor recurs per encertar la imatge del 
nuvi en un dia tan important com és 
el del casament. 

Present en totes les fi res nupcials 
de Catalunya amb estands i desfi -
lades, Reyman té una àmplia oferta 
de vestits de cerimònia i col·labora 
amb les cases més prestigioses, lí-
ders en el sector com Giovanni Valdi, 
Maestrami, Javier Arnaiz i Altarocca. 

BARRI A BARRI
PUBLIRREPORTATGE REDACCIÓ

Però, a més a més, Reyman 
t’ofereix un servei i una atenció per-
sonalitzats per trobar el millor vestit, 
perquè t’ofereix la possibilitat de 
convenir hores, servei de sastreria 
i camiseria a mida. En defi nitiva, 
un servei personal i experimentat 
incomparable amb altres botigues. 

Espai de tendències
Reyman és, sens dubte, un espai 
especialitzat en nuvis però on, 
evidentment, els acompanyants i 
convidats també hi trobaran tot el 
que necessiten per escollir el millor 
conjunt per a un dia tan especial 
com el d’unes noces.

I és que no només estan especia-
litzats en vestits, sinó que també 
tenen una àmplia gamma de com-
plements com camises, armilles, 
corbates, sabates o roba interior, 
entre altres perquè l’elegància sigui 
més que present.  

Posar-se en mans d’aquest es-
tabliment plenament consolidat és 
sinònim d’obtenir un tracte amable 
i personalitzat que et permetrà lluir 
com tu vols i vestir com el nuvi que 
tu desitges.

barri abarri Centre
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“La sala” sota la Plaça Gran seguirà oculta 

Els últims mesos del mandat passat 
van estar marcats, al Centre, per la 
recerca infructuosa de la famosa 
“sala” subterrània sota el subsòl de 
la Plaça Gran. Diversos testimonis 
orals de fa dècades situen a sota 
de l’actual plaça un espai de grans 
dimensions que segons algunes hi-

pòtesis podria ser una gran cisterna 
amb diversos segles d’història. El 
fet és, però, que aquesta “sala” no 
va passar de llegenda o comentari 
compartit per alguns veïns a qües-
tió prioritària fi ns al mandat passat.

Aprofi tant plans d’ocupació i a rebuf 
d’Agàpit Borràs, arquitecte i estu-
diós mataroní que feia lustres que 
reivindicava la necessitat de cercar 
aquest gran espai plantejant, fi ns i 
tot, que fos una resta arqueològica 

BARRI A BARRI
CENTRE REDACCIÓ

de primer abast i que Mataró pogués 
explotar com a actiu turístic.

Amb el canvi de govern ha desapa-
regut de la nit al dia l’obsessió per 
trobar aquesta suposada sala. No 
és cap secret que va ser l’impuls 
personal del regidor Ramon Reixach 
i de l’Alcalde Joan Mora el que va 
convertir en prioritària una recerca 
que va suposar diferents accions 
d’avaluació i excavació del subsòl de 
la part més antiga del barri.

Amb el canvi de govern s’ha 
deixat de prioritzar aquesta 
recerca

barri abarri Centre
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Karezza: llar de bellesa i benestar 

Karezza perruqueria i estètica Ale-
jandra és l’espai amb què sempre 
havies somiat: un racó de relax on 
s’acaricien els sentits i mimar-se és 
molt fàcil. I és que al cor de Mata-
ró hi trobaràs el racó que combina 
la bellesa, el benestar i el respecte 

pel medi ambient millor que ningú 
pel tracte personalitzat, per l’ampli 
catàleg de serveis de perruqueria i 
estètica i per l’exclusivitat dels seus 
productes, tots ells naturals. 

Si tens ganes de canviar de look, 
a Karezza hi trobaràs tot el que ne-
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cessites. Només arribar gaudiràs 
d’un ritual d’aromateràpia, per des-
prés escollir el que més et convé: 
des d’un tall de cabell pensat per 
a tu, fi ns a un canvi de color amb 
tints d’Aveda, 98 per cent naturals 
i creats perquè es pugui aconseguir 
el to que més t’agradi. Però si el que 
necessiten els teus cabells és un 
tractament, no deixis escapar el de 
keratina natural Agave, d’extracte de 
cactus o el d’aroma de lavanda 99 
per cent natural, que et farà recu-
perarà la brillantor dels teus cabells.

Cuidar els sentits
A més a més, Karezza també ofereix 
una llarga llista de serveis d’estètica, 
entre els que destaquen la depilació 
làser, diversos tractaments corpo-
rals i massatges relaxants. Sense 
oblidar, tampoc, la cura del cutis, 
amb neteges, líftings facials i tints 
permanents de pestanyes. Una bona 
opció a les portes de Nadal, moment 
ideal per regalar-te un caprici amb 
la promoció del ritual de rosa ma-
cena corporal i facial. Karezza és, 
sens dubte, la llar de la bellesa i 
el benestar.  
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La joieria de confi ança

Si busca una joieria de confi ança, 
escullin aquesta. A Tot Joia es 
dediquen a la venda de tot tipus 
d’articles del ram com la venda de 
joies de bijuteria, de plata bàsica, 
de plata de gamma alta, de rellotges 
de tot tipus, d’articles de regal com 
marcs de plata bàsics, de noces, 
de nadons i elegants bolígrafs i es-
plèndides copes per a nuvis i altres 
esdeveniments. És però la venda de 

joies d’or i de brillants la seva espe-
cialitat, on destaquen notablement 
les aliances per a nuvis. A més de 
la venda, també ofereixen servei de 
taller de joieria, clavats, gravats i ta-
ller de rellotgeria, on reparen peces 
de tot tipus.

La seva trajectòria ha anat de menys 
a més. Van començar venent a domi-
cili i han acabat, després de gairebé 
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Tot Joia ofereix un tracte proper i personal com a tret distintiu

vint anys al servei dels seus clients 
al lloc de sempre, al carrer Lepanto 
de Mataró cantonada amb Gravina.
La política de preus es basa en donar 
més per menys amb la màxima qua-
litat, i així ha estat des de sempre, 
amb la creació de carnets de client, 
o vals de descomptes permanents 
entre d’altres per tal de fi delitzar i 
familiaritzar els clients i donar-los 
els millors preus. També ofereixen 
la possibilitat de reservar les peces 
i pagar-les còmodament i de forma 
pausada.

El tret distintiu de Tot Joia està en el 
tracte que ofereixen als clients. Un 
tracte molt proper, sempre pendent 
del client, d’allò que anhela, de no 
tenir mai un no com a resposta sense 
haver descartat totes les possibilitats 
en aquelles reparacions, transforma-
cions o dissenys de les seves idees. 

Tenen whatsapp a la disposició del 
client per consultar totes les seves 
inquietuds, creant-se en molts ca-
sos, una relació d’amistat. Al cap i 
a la fi , Tot Joia es resumeix ràpida-
ment: la joieria de confi ança.

barri abarri Centre
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Un espai on tu ets el més important:
ideal per trobar l’equilibri i la felicitat

Pocs noms de centres diuen tant 
del que es cou dins les seves 
instal·lacions com ‘Ekilibra’t!’, 
l’espai de teràpies alternatives i 
complementàries, activitats com 
ioga, pilates, meditació, o formació 
i tallers en àmbits com el Reiki i la 
Refl exologia. A Ekilibra’t! trobem 
més de 300 metres quadrats al ser-
vei del benestar de les persones, per 
a facilitar la recerca de l’equilibri i, 
amb aquest equilibri, la felicitat.

Ekilibra’t! va néixer el 22 de Març 
del 2012 i té, per tant, ja més de 
tres anys de vida durant els quals 
ha anat ampliant la seva oferta 
sempre amb el mateix propòsit: fer 
un espai on les persones trobin el 
seu moment de pau, consciència 
i creixement personal. Hi ha molts 
camins per trobar-ho, però l’objectiu 
és sempre el mateix: ser feliç.

A Ekilibra’t! busquen que la gent 
experimenti, triï i provi aquelles 
activitats que puguin ajudar-les 
més. Toquen un ampli ventall de 
disciplines entre les quals, segons 
preferència o experiència, es pot 
escollir, ja que cada persona és di-
ferent i vibra amb coses diferents.

Més que un cos
La directora d’Ekilibra’t! Berta Fà-
bregas explica que les persones 
som més que un cos físic. “Tenim 
diversos cossos, mental, emocional, 
espiritual i energètic, i per sentir-nos 
bé han d’estar tots equilibrats. Per 
això som  un  grup de professionals, 
cadascun amb una especialització, 
perquè puguis trobar el teu equi-
libri”. 

A Ekilibra’t! es pot experimentar 
amb diferents tipus de teràpies 
tant manuals com energètiques, 
corporals, orientals, ayurveda, natu-
rals, psicologia o coaching. També 
és important l’oferta que tenen 
d’activitats com el ioga en totes les 
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Ekilibra’t! ofereix teràpies, 
formació i activitats per al 
benestar

seves variants com: Integral, Kun-
dalini, Hatha, Nidra i Meditació, 
AfròIoga, IogAeri, Prenatal, Mares 
i nadons; o el pilates amb les va-
riants postural, amb Teles, Sènior o  
Abdominals Hipopressius. També 
fan Tai-txi, meditació transpersonal 
i entrenaments personals. 

A nivell de formació ofereixen Reiki, 
Flors de Bach, Refl exologia Podal, Ki-
nesiologia, Massatge,  Constel·lacions 
i es fan tallers de Creixement Personal 
i monogràfi cs diversos.

A més a més, el centre fa activitats 
gratuïtes cada dimecres, a partir de 
dos quarts de vuit del vespre. Són 
els dimecres solidaris, amb els que 
hom pot començar a experimentar i 
confi ar en l’ampli catàleg de pràc-
tiques, teràpies i activitats pròpies 
d’aquest centre.

La persona i el seu benestar, el seu 
equilibri i la seva felicitat són el més 
important en aquest espai al Centre 
de Mataró.

barri abarri Centre
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Torna la Fira de Pessebres i 
Ornaments de Nadal a Mataró

Torna a instal·lar-se a la Plaça de 
Santa Anna la Fira de Pessebres i 
Ornaments de Nadal a Mataró. Un 
any més el centre de la ciutat es con-
solida com a referent en l’inici de les 
campanyes de Nadal. Aquesta és la 
segona fi ra més important de Cata-
lunya tant pel seu emplaçament com 
per la qualitat dels seus productes.  
La mostra, que està organitzada per 
la Direcció de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Mataró tindrà 26 
parades de productes nadalencs i 5 
d’aliments típics.

Un dels elements més caracterís-
tics d’aquesta Fira de Pessebres i 
Ornaments és l’arbre de Nadal. En-
guany repeteix amb el de l’edició 
anterior: un arbre de fusta de més 
de 8 metres d’alçària dissenyat 
pel mataroní Jordi Bonnemaison. 
La novetat en aquest sentit serà la 
nova il·luminació que inclou aquest 
element tan esperat. L’arbre, patro-
cinat per Mataró Bus, comptarà amb 
la presència als seus peus del tió 
gegant que cada any l’acompanya.

Pantalla gegant i photocall
En aquest 2015 són dues les no-
vetats que inclou la Fira. Per una 
banda s’instal·larà, per primera ve-
gada, un ‘photocall’ de Nadal en el 
qual, tothom qui ho vulgui, es podrà 
fer fotos amb els amics, la famí-
lia i els personatges del pessebre. 

D’aquesta manera els visitants es 
podran guarnir amb diferents com-
plements per compartir la foto a les 
xarxes socials.

La segona novetat és la instal·lació 
d’una pantalla gegant els dies 19 i 
20 de desembre. En aquesta pan-
talla es retransmetrà, en exclusiva, 
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i amb la col·laboració d’M1TV la 
cantada de nadales de les escoles 
de Mataró, que aquest any també 
compta amb la participació dels 
casals dels avis. Com també és 
habitual, en una carpa específi ca, 
a més de les parades de venda, 
s’omplirà d’activitats de dinamit-
zació.

barri abarri Centre
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Casal de Vacances: el casal  
de Nadal del centre

Una de les grans preocupacions dels 
pares i les mares quan s’acosten 
dies de festa o vacances, és orga-
nitzar en quines activitats apunten 
els seus fills. Al centre de Mataró 
això està solucionat perquè Casal 
de Vacances organitza un casal per 
a nens i nenes de 3 a 12 anys, cada 
vegada que els nens tenen vacances 
en el període escolar.

Per Nadal hi tornen i ho fan al Pati 
de la Residència de Sant Josep de 
Mataró com fan en cada ocasió. Altra 
vegada compten amb la col·laboració 

de l’Ajuntament de Mataró, la Vella 
Verda, l’AMPA de l’escola Angeleta 
Ferrer i l’Associació de Pessebristes 
de Mataró. Amb aquests últims, els 
Pessebristes, s’elaborarà un gran 
pessebre popular amb tots els nens 
i nenes del casal que serà exposat 
a la seva nova seu al Carrer Alarcón.

 
Casal en totes les vacances
Tallers, gimcanes i molts jocs són 
els tres eixos de Casal de Vacances 
que pretén que tots els nens i ne-
nes s’ho passin pipa entretenint-se 
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i relacionant-se amb altres nens. A 
més a més del Casal de Nadal, que 
ja té les inscripcions obertes, Casal 
de Vacances organitza el Casal de 
Setmana Santa i el Casal de Setem-
bre. La cirereta del pastís és, com 
cada any, el Casal d’Estiu que en 
cada edició es fa girar entorn d’una 
temàtica concreta: pirates, països 
del món, Les Santes, etc. Els qua-
tre casals es fan plens de sorpreses 
i sortides per als més menuts.

Un equip jove i amb molta ex-
periència en esplais, colònies i 
extraescolars són els encarregats 
de tirar endavant Casal de Vacances 
que inclou activitats noves, sorti-
des diferents i temàtiques creatives 
perquè tots els nens i nenes puguin 
tastar i conèixer noves activitats en 
cada ocasió.
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El Port, la sortida al mar del 
Centre, ara renova pantalans

El Port de Mataró és del barri del 
Centre. És obvi que aquest tipus 
de punts o infraestructures trans-
cendeixen d’una zona i són d’abast 
de tota la ciutat, sí, però també és 
geogràfi cament demostrable que el 
Port connecta amb el Centre de Ma-
taró i que els qui arriben per mar a la 
ciutat –igual que els que ho fan en 
tren– desemboquen en aquest barri.

El Port es troba en període de tran-
sició, amb un ambiciós projecte de 
reforma sobre la taula, amb realitats 
com l’Hotel Atenea cada cop més 
consolidades i amb la campanya 
de renovació de llicències i amarra-
ments. I també amb obres puntuals 
com les que s’iniciaran d’aquí a poc.

Renovació de pantalans
Aquest mes de desembre comença-
ran les obres de renovació dels 
pantalans del Port de Mataró, que 
seran sufragades pel Consorci. Seran 
sis mesos d’obres que consistiran en 
la retirada dels pantalans existents 
de formigó i la seva substitució 
per pantalans nous d’alumini es-
tructural marí amb un paviment 
tècnic. També s’instal·laran unes 

torretes de serveis noves d’alumini 
amb tele gestió i es renovaran les 
instal·lacions elèctriques i d’aigua.

Les obres de renovació comple-
ta dels pantalans arriben mesos 
després que l’enfonsament d’un 
pantalà provoqués l’enfonsament 
d’una embarcació i una polèmica 
entre usuaris i direcció sobre l’estat 
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de conservació i seguretat del Port. 

El Consorci s’ha adreçat als amarris-
tes assegurant que “el resultat serà la 
completa renovació i modernització 
dels pantalans per garantir la segu-
retat, la sostenibilitat, l’efi ciència i 
la qualitat de les instal·lacions por-
tuàries d’accés i amarratge de les 
embarcacions”.

barri abarri Centre
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Segona nit de Tapes al Mercat de 
la Plaça de Cuba 

Després de l’èxit de la primera “Nit 
de Tapes” al Mercat de la Plaça 
de Cuba, arriba la segona edició. 
Ho farà aquest cap de setmana, el 
dissabte 28 de novembre a partir 
de dos quarts de vuit del vespre. 

Es tracta d’una nit on els venedors 
de les diferents parades del Mercat 
enlloc d’oferir els seus productes 
habituals de forma íntegra, ho faran 
en format tapes.

És una iniciativa organitzada direc-
tament per l’Associació de Venedors 
del Mercat de la Plaça de Cuba i 
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compta amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Mataró, la Diputa-
ció de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya.

Funcionament similar
La gran acollida de públic en la 
primera edició durant l’estiu, va fer 
adonar a l’Associació del gran vo-
lum de vendes i funcionament de 
la iniciativa. Per aquest motiu es 
repeteix, de forma similar, el ma-
teix format. D’aquesta manera, els 
establiments oferiran tapes a base 
del que ja tenen a les seves parades: 
peix, carn, verdura, pollastre o baca-
llà entre altres productes.

Com a novetat en aquesta edició 
s’eliminarà la barra central que se 
situava al centre del Mercat de la 
Plaça de Cuba i on es podien obtenir 
diferents tipologies de beguda. En-
guany, els mateixos paradistes tenen 
l’autorització per distribuir i vendre 
les begudes ells mateixos a més, 
evidentment, de les pròpies tapes.

Sense tiquet previ
Les tapes per a aquesta “Nit de Ta-
pes” preparada, es podran obtenir 
comprant-les als mateixos paradis-
tes directament sense la necessitat 
de comprar abans cap tiquet. Tin-
dran un preu d’1, 2 o 3 euros.

Les tapes costaran 1, 2 
o 3 euros i s’obtindran 
directament als paradistes

DOSCUINERS
PLATS I POSTRES

T. 930 029 093 M. 609 385 123
Muralla Sant Llorenç 18. Mataró

www.doscuiners.com
...els sentits 
en una copa 

de vi
Horari:

de dimarts a dissabte de 13h a 15:30h
de dimecres a dissabte nit de 20:30h a 23h
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Som globals. Som locals

El primer Setmanari de Catalunya | El Diari Electrònic de Mataró i el Maresme

El món gira molt ràpid. La teva ciutat també. 
Llegint i compartint el Tot Mataró fas possible un mitjà 

local, independent i gratuït. Gràcies!
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