De
l
1
6a
l
2
2d
en
o
v
e
mb
r
ed
e2
0
1
8

Barri
a barri
Pla d'en Boet

T9

w

1

2

Tot barri 16 a 23.indd 2

14/11/2018 17:01

núm. 1843 del 16 al 22 de novembre de 2018
Fotografia

Un barri fet a si mateix
El Pla d'en Boet combina la seva part més històrica
i popular amb la irrupció del nou sector del TCM

ARACIÓ

AL

QUILER

REPARA TU COCHE O MOTO TÚ MISMO

15

€ con
asesoramiento
/h gratuito

·············

Alquiler
de box

Servicio de
taller
mecánico

30€

/h

Precios hora, IVA no incluido

EP

ciutat un barri popular, nascut com
l'eixample residencial obrer que
cosia la ciutat i la zona que posteriorment seria polígon industrial.
El Pla d'en Boet és aquests
dos barris en un. La irrupció de

N

R

"La ciutat està tendint cap al Pla
d'en Boet". Aquesta frase, explicitada per un polític amb referència a
l'obertura cap al Tecnocampus i el
Rengle, és exemplificativa, també,
de la importància que té per a la

la renovació del teixit urbanístic
ens presenta la zona per on Mataró
ha decidit créixer, l'encaix amb el
"districte Tecnocampus" d'economia i creixement, la zona que
atrau persones com formigues el
cap de setmana i, a més, una trama
comercial robusta que passa per
ser de les més autosuficients de
la ciutat. Un barri fet a si mateix,
per més que canviant.

T 93 798 84 38 · 649 13 45 70 · C/ Serra i Moret, 13 · Pol·Ind. Pla d’en Boet · Mataró
www.autoboxmataro.es · HORARIO de lunes a viernes de: 9 a 13h / 15 a 19h sábados de 9 a 14h
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Manel Fernàndez practicant aikido al pavelló Eusebi Millán

Cedida

"Està a l'abast de tothom"
Parlem amb Manel Fernàndez i Jaume Gelabert,
responsables d'Aikido Mataró, una entitat del barri
Com va arribar una art marcial japonesa al barri?
A Mataró va arribar a través del
senyor Eliseu Masafrets, de la

cooperativa COPP, que va portar
un professor del club Sant Jordi
de Barcelona l'any 1971. Després,
l'any 1986, un grup de practicants que vam sortir del COPP

vam decidir crear l’Aikido Mataró.

Com va ser la rebuda?
Ho vam rebre amb molt d'interès.
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El fet de no fer servir la força física
fa que estigui a l'abast de tothom,
sense distinció de sexe ni edat.

Com funciona el sistema de
dans i mestres?

Jaume Gelabert, mestre d'aikido

Cedida

És una art marcial no competitiva que aquí no coneixíem. Amb
molta dedicació, hem pogut realitzar cursos cada any, nacionals i
internacionals amb el nostre mestre Yasunari Kitaura, representant
de l’aikido japonès a Espanya.

L’aikido és una síntesi de les arts
marcials tradicionals japoneses,
sense competició, creada per
Morihei Ueshiba l'any 1940. La
traducció de la paraula aikido seria el 'mètode d’unificació del ki'
(energia).

Com definiríeu l’aikido?

Quins beneficis té practicar-lo?

Els dans (a partir del cinturó negre) són atorgats amb exàmens
que es fan anualment per un tribunal de mestres. Els dans de més
grau són atorgats per el mestre
Yasunari Kitaura. I llavors hi ha
el kius, que són els graus que van
del blanc al marró, i que són examinats pels mestres de cada club.

Què fa diferent el club mataroní? Com s’explica que tingui
tanta història?
Aikido Mataró és una associació
sense ànim de lucre que treballa per donar a conèixer aquesta
art marcial al nostre municipi de
forma totalment desinteressada.
Aikido Mataró pertany a l'Associació Cultural Aikikai Catalunya i a
l’Aikikai Espanya. Totes les persones practicants d'Aikido Mataró
estan involucrades i se senten part
de la institució, tinguin el grau
que tinguin, i això crea un tracte proper i una bona harmonia.
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La xemeneia de l'antiga Tintex, protegida per tanques

Daniel Ferrer

Tancada fins a nou avís
La part central de la plaça de l'Assemblea de Catalunya,
afectada per un temporal, segueix amb el pas barrat
Una antiga xemeneia fabril és
la icona més representativa de la
plaça de l'Assemblea de Catalunya.
Però ja fa dos mesos que aquesta
part de via pública està tancada.
En una carta que van difondre a
les xarxes socials, l’associació de
veïns denuncia també que, des
del dia 7 de setembre, la plaça
Assemblea de Catalunya està tancada per evitar accidents a causa
de possibles despreniments de la

xemeneia de l’antic tint Tintex, SL,
sense que a hores d’ara s’hi hagi
fet cap actuació.
L'Ajuntament reserva una partida del pressupost entrant per

arranjar aquesta xemeneia, motiu
pel qual no s'arreglarà properament. El perill de despreniment
va ser causat per les afectacions
d'un temporal.
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La "revolta dels punts
fluor" també s'estén
al barri

Gestiona els teus

TRÀMITS DE VEHICLES

La "revolta dels punts
fluor" va començar l'estiu
passat a Cerdanyola i
consisteix en la pràctica
d'identificar amb pintades
d'esprai fluorescent les
deficiències en voreres o
altres elements de la via
pública, per senyalitzar
el perill que representen.
Aquesta pràctica també ha
arribat al Pla d'en Boet, on
ja hi ha senyalitzats perills,
forats, esquerdes i altres
elements. Es denuncia
amb colors el perill que
suposen.

La queixa, ja reiterada, la va
fer pública l'Associació de Veïns
de Torre Llauder, que a través de
les xarxes socials és molt crítica
amb l'Ajuntament per l’estat en
què es troben els carrers del barri.
Els veïns mostren el seu malestar
tant pel que fa a l’estat de les voreres i calçades com pel que fa a
la neteja.
Alguns veïns de la zona se senten agreujats en el tracte. Així,
la Marta assegura: "Dubto molt
que si aquesta xemeneia estigués en un altre punt de la ciutat
s'hagués passat tant temps així,
amb tanques".

Tot barri 16 a 23.indd 7

al moment, amb seguretat
i estalviant diners
� Canvi de nom i de domicili del vehicle.
� Distintiu ecològic de la DGT.
� Informe de vehicles: titular anterior,
càrregues pendents, etc.

� Baixes: definitives, temporals, per robatori,
d’exportació.
� Matriculacions.
� Recursos de sanacions.
� Duplicitats de la documentació per pèrdua
o sostracció.
� Direcció Electrònica Vial (DEV).

La teva gestoria administrativa
� Sense esperes ni cues.
� Amb totes les garanties i per menys del
que t’imagines
� Som experts en vehicles.

ASSESSORIA FISCAL
ASSESSORIA LABORAL
ASSEGURANCES
Ronda President Francesc Macià, 58 · Mataró
T 937 576 292 · info@finquesmontalt.com
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El Centre Cívic del Pla d'en Boet, un dels més potents de la ciutat

D.Ferrer

Part de l'EMMM,
al Centre Cívic
L'Escola concentra a les dependències del Pla d'en Boet
l'administració i les classes de matí
L'activitat al Centre Cívic del Pla
d'en Boet és constant al llarg de
tota la setmana però és cert que,
d'ençà del trasllat de Mataró Ràdio
a un altre punt, que no deixa de ser
el barri –al Tecnocampus–, hi havia
uns espais de ciutat que no tenien ocupació. Des de fa setmanes,

però, s'ha recuperat part d'aquesta
centralitat d'aquest equipament
amb la instal·lació de l'Escola
Municipal de Música de Mataró.
Concretament, són els despatxos
i les classes diürnes les que de
forma temporal s'han instal·lat
al Centre Cívic.

Escola de Ciutat
L'Escola Municipal de
Música de Mataró és un
cas d'èxit en l'aprenenatge
musical públic, amb centenars d'usuaris.

LLOGUER DE
MAQUINÀRIA
CONSTRUCCIÓ

JARDINERIA

TREBALLS
EN ALÇADA

I MOLT MÉS

ESTEM A MATARÓ
Camí de Sant Crist, 2
935 951 095
www.toolquick.es
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La jornada de la Ferreteria Arenys

Cedida

Portes obertes el dia 23
La Ferreteria Arenys convoca una jornada festiva,
amb descomptes i regals, per donar a conèixer producte
La Ferreteria Arenys fa aquest
23 de novembre la seva segona
jornada de portes obertes, un esdeveniment que serà com una fira

expositora amb descomptes en
la compra de productes, amb regals per volums de compra i que
comptarà amb una food-truck amb

servei de càtering i begudes per
esmorzar i dinar.
El divendres 23 de novembre entre les 11 h i les 17 h es podrà gaudir de la primera jornada de portes
obertes de la Ferreteria Arenys. Sis
hores d'ambient festiu amb expositors, nous productes i marques,
regals i altres sorpreses. Es proposen que aquesta iniciativa, típica
en aquest sector, pugui convertir-se en una cita anual perquè els
clients estableixin contactes amb
els proveïdors i descobreixin les
novetats del sector en productes
i marques.
Algunes de les marques exposades en aquesta petita fira expositora seran Stanley, Blum, Tesa,
Festool, Klein, Spax i moltes altres
de material de primera qualitat en
fusteria i ferreteria.
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Hola Mataró!

Auto 88, el teu nou concessionari
i taller oﬁcial.
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Avinguda Maresme, 59
Tel. 93 131 66 44 - Mataró

www.auto88.com
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Plànol dels comerços
barri a barri
Pla d'en Boet
1 MOC

9 Rodamón

2 Marbres Nou Iluro

10 Taller Isaac

3 Autobox Mataró

Práxedes
11 Perruqueria

Batista i Roca, 2

Rda. Francesc Macià, 39

Pablo Iglesias, 20

Sant Cugat, 157

Serra i Moret, 13

Unió, 85

4 Cristalleria Castillo

12 Finques Montalt

Batista i Roca, 6

Rda. Francesc Macià, 58

5 Ferreteria Candau

13 Toolquick

Pablo Iglesias, 33-35

Camí de Sant Crist, 2

6 Aluminis Montper

14 Ferreteria Arenys

Carrasco i Formiguera,
2B

Carrasco i Formiguera,
19

7 Plàstics Boet

Missatgers
17 Sant Valentí

Sant Valentí, 30

Taller Mecànic
18 Miquel Villalba
Castaños, 141

19 Notario Aluminis
Sant Cugat, 107

20 Granja San Valentí
Sant Valentí, 42

21 Taller Pla d'en Boet
Pepeta Moreu, 4

22 Second Company
Pablo Iglesias, 24

15 Auto 88

Batista i Roca, 55

Avinguda Maresme, 59

8 Roca Advocats

16 Germans Homs

Pizarro, 42 - 2

Francesc Layret, 10

anunci tot mataro.pdf
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polígons de Mataró, en els quals
treballen més de 9.100 persones.

Cinc objectius

El polígon industrial del Pla d'en Boet

Arxiu

Injecció per al polígon
La Diputació inverteix 1,7 milions en els polígons del Pla
d'en Boet, les Hortes, el Rengle i Balançó i Boter
La Diputació de Barcelona va
concedir al juny al projecte de modernització de polígons 1,7 milions
d'euros, que l'Ajuntament destinarà a la millora de la mobilitat,

17

20

Tot barri 26,27 .indd 2

l'enllumenat i l'espai físic, així com
a instruments per a la seva reactivació econòmica. Els polígons
de ponent aglutinen un 76,4% del
total de les empreses ubicades als

18

El pla d'acció integral de millora
dels polígons està compost per
cinc objectius principals, entre els
quals hi ha la millora de l'accessibilitat i el foment de la mobilitat
sostenible, que adaptarà passos
de zebra, voreres i carrils bici; la
millora dels sistemes de seguretat
ciutadana i viària, amb la qual es
millorarà la senyalització i s'implantaran semàfors i càmeres de
videovigilància, i la naturalització
de les zones econòmiques en l'entorn urbà, mitjançant la millora
de la trama d'arbrat i substituint
l'arbrat envellit.
A part d'això, també està prevista
una modernització dels polígons
que inclourà la implantació de la
fibra òptica i wifi. La crida d'empreses als polígons industrials també
es fonamenten en la reactivació
del sector tèxtil de Mataró.
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Les instal·lacions al Pla d'en Boet de Second Company

Cedida

La firma de les segones oportunitats
La botiga Second Company del Pla d'en Boet va ser
la primera de les deu que actualment hi ha a Catalunya
La botiga Second del Pla d’en
Boet és l’orgullosa precursora,
no només com a primera botiga del grup Second Company des
del 1997, també com a pionera en
aquest model de negoci.
Avui, 21 anys després, compten amb un total de deu botigues
Second a ciutats com Terrassa,
Barcelona, Girona, Figueres,
Mollet, Vic i Mataró.
Vols comprar? A Second trobaràs

una àmplia selecció de productes
nous i de segona mà amb ofertes
increïbles. Busca la nova secció
2x1 en petits electrodomèstics i
aprofita per fer les teves compres
de dos en dos.
Vols vendre? Porta’ls aquell objecte que ja no utilitzes. Te’l valoren
i paguen a l’instant o et donen un
val de compra de més import per
gastar-lo a la botiga.
Vols vendre temporalment?

Si tens un imprevist i necessites
diners en efectiu, porta’ls el teu
objecte de valor, aconsegueix diners i recupera el teu objecte més
endavant.
Aprofita les diferents i continuades campanyes i promocions que
fan durant tot l’any, i ves a conèixer
la seva ampliada secció de joieria.
A Second Company trobaràs tot
allò que necessites!
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cros a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)

Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

23x120cm

1a calidad

10,65

Por sólo

2P GRESS ARGENTONA 1843.indd 2

€/m2
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1a calidad
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