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MATARÓ

PREMIÀ DE DALT

El comerç obre una botiga
virtual per vendre estocs
a Set establiments del centre posen en marxa una plataforma a internet per

comercialitzar productes d’altres temporades a uns preus més econòmics
Ll. Martínez

El teatre de la societat Sant Jaume, a Premià de Dalt, s’ha
anat deteriorant darrerament ■ G.A.

MATARÓ

El petit comerç de Mataró
ha decidit fer el salt definitiu a la xarxa i des d’ahir al
vespre ven, a través d’una
botiga virtual, estocs de
temporades anteriors. La
iniciativa és de l’empresa
Insitu, que ha estat l’encarregada de crear la plataforma, batejada amb el
nom de La Rue Privée. Els
clients que hi entrin podran trobar fins a un miler
de productes a preus
d’outlet. Tot i que de moment només s’hi han adherit set botigues, l’objectiu dels promotors és afegir-n’hi més i fomentar així el comerç de proximitat
també a internet.
Xavi Coma, responsable del projecte, explica
que si bé la majoria dels establiments que formen
part d’aquesta botiga en línia ja disposaven de plana
web pròpia, cap s’havia
atrevit a comercialitzar
els productes a través de la
xarxa. Però per Coma, el
principal
atractiu
d’aquest portal pioner a la

Sant Jaume ja
té finançament
per fer el teatre
La botiga Rosita de Mataró és un dels establiments adherits al projecte ■ EL PUNT

La xifra

—————————————————————————————————

7
botigues del centre de Mataró són les que inicialment
s’han afegit al projecte de
vendre a través d’internet.

ciutat és el fet que es pugui
comprar a una botiga “de
confiança còmodament
des de casa i amb totes les
garanties”. “A banda de
portar-ho a casa, també

ens ocuparem de possibles
devolucions i com que es
tracta de comerços molt
coneguts els clients poden
acostar-se a la botiga si tenen algun problema”, defensa el responsable d’Insitu.
Els descomptes, que poden arribar fins al 80%, no
estan associats a tares, sinó que els productes que
s’ofereixen són, segons els
promotors del projecte, de
primeres marques amb
l’únic objectiu de treure
excedents d’altres temporades que ara es troben als

magatzems de les botigues. Els establiments que
s’han afegit a la iniciativa
són Nins, Pell Tolrà, Picon
& Prats, Saterra, Ximenes, Pepa Pagès i Rosita.
“Hem començat pel comerç del centre de Mataró, però estem oberts a
qualsevol altre”, defensa
Xavi Coma, que admet que
ja hi ha més establiments
interessats a afegir-se a La
Rue Privée no només de
Mataró, sinó també de la
resta de la comarca, del
Vallès Oriental o fins i tot
de la ciutat de Barcelona.

MEDI AMBIENT

crèdit de 300.000
euros per reformar la
instal·lació

Gerard Ariño
PREMIÀ DE DALT

La Societat Cultural Sant
Jaume ja té diners per reformar el teatre, que en els
darrers anys s’havia deteriorat molt. L’Institut Català de Finances ha aprovat aquest mes la concessió d’un crèdit a interès zero de 300.000 euros, que
l’entitat haurà de tornar
en els pròxims 15 anys.
“Amb aquests diners

modernitzarem el teatre”,
explica el vocal de la junta,
Daniel Iglesias, que afegeix que el projecte ja està
fet. Es canviarà l’escenari,
el cortinatge, la il·luminació i l’equip de so, i s’adequarà el sistema de climatització, el revestiment de
parets i sostres, les sortides d’emergència i el sistema antiincendis. A més,
s’acabarà de renovar el pati de butaques. Les obres
començaran tan bon punt
la societat ingressi els diners, i duraran entre sis i
vuit mesos. Per contracte,
el nou teatre s’ha d’inaugurar abans de novembre
del 2011. ■

MALGRAT DE MAR

Tordera vol obrir el camp
de tir a finals d’any
a El ple aprova el

canvi d’ús de la nova
ubicació, als terrenys
de Can Peyra

T.M.
TORDERA

“Ha estat un treball lent,
laboriós i complex, però la
nova ubicació del camp de
tir és la millor”. La regidora d’Urbanisme, Rosa Salarichs (CiU), va confirmar ahir que l’aprovació
provisional en el ple del
canvi d’ús dels terrenys de
Can Peyra, on ha d’anar
l’equipament, obre les portes a la legalització defini-

a L’entitat obté un

Els terrenys de Can Peyra s’estan condicionant per
convertir-se en el camp de tir municipal de Tordera ■ EL PUNT

tiva de l’activitat i a la seva
posada en marxa “abans
de final d’any”. L’adequació de la zona, que també
ha aixecat veus crítiques,
permetrà desenvolupar

amb normalitat la pràctica de tir després que
aquesta hagués d’abandonar l’espai al costat del riu
Tordera per ordre de la Generalitat. Salarichs va

puntualitzar que, tot i ser
un espai municipal, el
camp de tir el gestionarà
l’associació de caçadors, i
que el condicionament
dels terrenys preveu també mesures per minimitzar el soroll de les escopetes. “Hem de fer arribar
l’aprovació plenària a Urbanisme perquè ens doni
el vistiplau, però estem
convençuts que el tràmit
se superarà sense problemes perquè disposem dels
permisos favorables de totes les administracions
implicades”, va assenyalar. L’associació de caçadors, segons la regidora,
serà l’encarregada de decidir si deixa fer ús de les instal·lacions als socis del
club de tir La Gaviota de
Malgrat, que van anunciar
que a principi d’any tancaven el camp del costat del
riu Tordera. ■

Catorze grups
participen en el
Festival de Bandes
a El parc del Castell i

la plaça Santa Anna
de Mataró, novetats
de l’onzena edició

T.M.
MALGRAT DE MAR

El Festival Internacional
de Bandes de Malgrat, el de
més tradició del Maresme,
ja s’ha posat en marxa amb
la participació de 14 grups
d’arreu d’Europa i un total
de 740 músics i majorets.
Amb onze anys d’història,
el festival arriba amb novetats com ara la celebració
de concerts al parc del Cas-

tell i a la plaça Santa Anna
de Mataró, i un lliurament
de premis l’últim dia del
concurs amb l’actuació de
totes les formacions musicals. El festival s’estructura en dues categories: la de
concert, la competició de
la qual es farà fins al 10
d’octubre, i la de show
marching bands and majorettes, que tindrà lloc de
l’11 al 17 d’octubre. Aquesta vegada, les bandes provenen d’Itàlia, Txetxènia i
Alemanya, i de diferents
ciutats de l’Estat espanyol.
L’acte de benvinguda es farà divendres a la plaça Anselm Clavé. ■

