10 de maig 2021
El segon Nosaltres omplirà de cultura els dijous d’estiu a Mataró. Capgròs
https://www.capgros.com/actualitat/mataro/segon-nosaltres-omplira-cultura-dijous-estiu-mata
ro_802932_102.html
11 de maig 2021
El segon Nosaltres omplirà de cultura els dijous d’estiu a Mataró. Capgròs
https://www.capgros.com/actualitat/mataro/segon-nosaltres-omplira-cultura-dijous-estiu-mata
ro_802932_102.html
The Tyets, Suu i Ebri Knight encapçalen el cartell del Festival Nosaltres. Mataró
Audiovisual
https://mataroaudiovisual.cat/noticia/cultura/tyets-suu-i-ebri-knight-encapçalen-el-cartell-delfestival-nosaltres?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=20210511_MATARÓ_NO
TÍCIES_DIMARTS&utm_medium=email
Mataró Audiovisual - La Xarxa. Ona Maresme. Min. 15:30
http://mataroaudiovisual.alacarta.cat/ona-maresme/capitol/ona_maresme_tercera_part_11052
021
El ‘Nosaltres’ es consolida com a festival d’estiu a Mataró amb la seva comunitat com a
‘leitmotiv’. Cultura Mataró
https://www.culturamataro.cat/posts/el-nosaltres-es-consolida-com-a-festival-destiu-a-mataro
-amb-la-seva-comunitat-com-a-leitmotiv
El ‘Nosaltres’ es consolida com a festival d’estiu a Mataró amb la seva comunitat com a
‘leitmotiv’. La Clau
https://laclau.cat/el-nosaltres-es-consolida-com-a-festival-destiu-a-mataro-amb-la-seva-comu
nitat-com-a-leitmotiv/
12 de maig 2021
Les titelles de Binixiflat actuaran al Festival Nosaltres de Mataró a finals d’agost. Ràdio
Arenys de Munt
https://www.radioarenysmunt.cat/les-titelles-de-binixiflat-actuaran-al-festival-nosaltres-de-m
ataro-a-finals-dagost/
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El ‘Nosaltres’ es consolida com a festival d’estiu a Mataró. ILURO
https://www.revistailuro.com/mataro/el-nosaltres-es-consolida-festival-estiu-mataro/
80.000 entrades i nou escenaris per Les Santes 2021. ILURO
https://www.revistailuro.com/mataro/80-000-entrades-nou-escenaris-santes-2021/
25 de maig 2021
Mataró es prepara per viure un estiu ple d’activitat cultural per a tots els públics.
Cultura Mataró
https://www.culturamataro.cat/posts/mataro-es-prepara-per-viure-un-estiu-ple-dactivitat-cultu
ral-per-a-tots-els-publics

27 de maig 2021
El matí de Catalunya Ràdio. L’Apocalipsi. Min. 15:55
https://open.spotify.com/episode/6BireLSliPc5vJ5c5vggjA?si=4b44ae2f58db4abf
28 de maig 2021
Mataró programa tretze esdeveniments culturals fins al setembre, al marge de la festa
major. La Clau
https://laclau.cat/mataro-programa-tretze-esdeveniments-culturals-fins-al-setembre-al-margede-la-festa-major/
29 de maig 2021
Aquest estiu Mataró recuperarà l’activitat cultural als espais públics. La Veu de
Cerdanyola
https://www.laveucdm.cat/2021/05/29/aquest-estiu-mataro-recuperara-lactivitat-cultural-als-e
spais-publics/
10 de juny 2021
Newsletter TRESC
https://tr3sc.inboundmanagerpro.com/automationmanager/email/view/60c1dec285dd2
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El Nosaltres és el símbol de la retrobada, del recomençar, i sobretot, d'una manera
d'entendre la cultural local molt més reivindicativa, activa i en xarxa. Agenda TRESC
https://www.tresc.cat/f/75489/festival-nosaltres-2021/?iq=ase&utm_source=210610_Festival
sEstiu&utm_medium=email+marketing&utm_campaign=Butllet%C3%AD+10+de+juny+del
+2021

14 de juny 2021
Nosaltres consolidada com a festival d’estiu a Mataró. La Veu de Cerdanyola
https://www.laveucdm.cat/2021/06/14/nosaltres-consolidada-com-a-festival-destiu-a-mataro/
17 de juny 2021
Informatius Mataró Ràdio. Min. 18:51
https://mataroaudiovisual.alacarta.cat/informatiu-radio/capitol/informatiu_edicio_migdia_170
62021
Torna el Festival Nosaltres de l’1 de juliol al 26 d’agost. Mataró Audivisual
https://mataroaudiovisual.cat/noticia/cultura/torna-el-festival-nosaltres-de-l’1-de-juliol-al-26d’agost
Mataró Audiovisual. El Mirador. Min. 42 https://mataroaudiovisual.alacarta.cat/el-mirador
22 de juny 2021
El festival ‘Nosaltres’ inaugura l’estiu cultural de Mataró. ILURO
https://www.revistailuro.com/mataro/festival-nosaltres-inaugura-estiu-cultural-mataro/
28 de juny 2021
Mataró Audiovisual. El Mirador
https://mataroaudiovisual.alacarta.cat/el-mirador/capitol/el_mirador_28062021_16248672160
01
30 de juny 2021

1

Ràdio 4. Territori Clandestí (Cultures de Resistència)
https://www.rtve.es/play/audios/territori-clandesti/
Els noms propis del festival Nosaltres. Capgròs
https://www.capgros.com/actualitat/mataro/noms-propis-festival-nosaltres_803493_102.html
Torna el Nosaltres, el festival d’estiu de Mataró. Capgròs
https://www.capgros.com/actualitat/mataro/torna-nosaltres-festival-estiu-mataro_803492_102
.html
1 de juliol 2021
Mataró Audiovisual. Traç de Cultura
https://mataroaudiovisual.alacarta.cat/trac-de-cultura/capitol/trac_de_cultura_01072021
Mataró Audiovisual. Ona Maresme. Min. 32:35
https://mataroaudiovisual.alacarta.cat/ona-maresme/capitol/ona_maresme_segona_part_0107
2020
El ‘Nosaltres’ de Clack es consolida com a festival d’estiu a Mataró. Tribuna Maresme
https://www.tribunamaresme.com/clack-consolida-festival-destiu-mataro/
2 de juliol 2021
Tret de sortida a la 2a edició del Festival Nosaltres. Mataró Audiovisual
https://mataroaudiovisual.cat/noticia/cultura/tret-de-sortida-la-2a-edició-del-festival-nosaltres
El festival ‘Nosaltres’ 2021 arranca en Mataró con teatro, circo y una sesión de DJ. El
Periódico
https://www.elperiodico.com/es/mataro/20210702/festival-nosaltres-2021-arranca-mataro-11
879384
7 de juliol 2021
La cantant Carola Ortiz encapçala la triple proposta del Nosaltres. Capgròs
https://www.capgros.com/actualitat/quedem/cantant-carola-ortiz-encapcala-triple-proposta-no
saltres_803572_102.html
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13 de juliol 2021
El ‘Nosaltres’ de Clack es consolida com a festival d’estiu a Mataró. Tribuna Maresme
https://www.tribunamaresme.com/clack-consolida-festival-destiu-mataro/
14 de juliol 2021
Flamenc, debat i animació al tercer dijous del Nosaltres. Capgròs
https://www.capgros.com/actualitat/quedem/flamenc-debat-animacio-tercer-dijous-nosaltres_
803661_102.html
21 de juliol 2021
La proposta íntima i acústica de la Suu aterra al Nosaltres. Capgròs
https://www.capgros.com/actualitat/quedem/proposta-intima-acustica-suu-aterra-nosaltres_80
3743_102.html
L'experiència del músic Quico Pi de la Serra deixa empremta al Nosaltres. Mataró
Audiovisual
https://mataroaudiovisual.cat/noticia/cultura/lexperi-ncia-del-m-sic-quico-pi-de-la-serra-deixa
-empremta-al-nosaltres
22 de juliol 2021
“Dansacomuna” s’estrena en la segona edició del Festival Nosaltres. Mataró Audiovisual
https://mataroaudiovisual.cat/noticia/cultura/dansacomuna-s-estrena-en-la-segona-edici-del-f
estival-nosaltres
23 de juliol 2021
Suu repeteix al Festival Nosaltres exhaurint totes les entrades. Mataró Audiovisual
https://mataroaudiovisual.cat/noticia/cultura/suu-repeteix-al-festival-nosaltres-exhaurint-totes
-les-entrades
24 de juliol 2021
El festival Nosaltres encara la seva recta final. Mataró Audiovisual
https://mataroaudiovisual.cat/noticia/cultura/el-festival-nosaltres-encara-la-seva-recta-final
1

5 d’agost 2021
El Festival Nosaltres programa fins a finals d'agost. Mataró Audiovisual
https://mataroaudiovisual.cat/noticia/cultura/el-festival-nosaltres-programa-fins-finals-dagost
6 d’agost 2021
“The Tyets” torna a Mataró un any i mig després amb el festival “Nosaltres”. Mataró
Audiovisual
https://mataroaudiovisual.cat/noticia/cultura/tyets-torna-matar-un-any-i-mig-despr-s-amb-el-f
estival-nosaltres
11 d’agost 2021
La poesia i un espectacle familiar, protagonistes d'aquesta setmana al Nosaltres. Mataró
Audiovisual
https://mataroaudiovisual.cat/noticia/cultura/la-poesia-i-un-espectacle-familiar-protagonistesdaquesta-setmana-al-nosaltres
13 d’agost 2021
La poesia pren el vespre del Nosaltres. Mataró Audiovisual
https://mataroaudiovisual.cat/noticia/cultura/la-poesia-pren-el-vespre-del-nosaltres
18 d’agost 2021
Quatre projectes emergents en clau femenina faran vibrar demà el 'Nosaltres'. Mataró
Audiovisual
https://mataroaudiovisual.cat/noticia/cultura/quatre-projectes-emergents-en-clau-femenina-far
an-vibrar-dem-el-nosaltres
20 d’agost 2021
Les dones, protagonistes en el festival Nosaltres. Mataró Audiovisual
https://mataroaudiovisual.cat/noticia/cultura/les-dones-protagonistes-en-el-festival-nosaltres
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25 d’agost 2021
Dansa i el maridatge de rumba i jazz en l’últim dijous de Nosaltres. Capgròs
https://www.capgros.com/actualitat/quedem/dansa-maridatge-rumba-jazz-en-ultim-dijous-nos
altres_803945_102.html
26 d’agost 2021
Concert. Yumitus Hernández & Gerard Nieto Quartet. Festival Nosaltres. Mataró
Audiovisual (retransmissió en directe)
https://mataroaudiovisual.alacarta.cat/especials-mataro/capitol/concert-yumitus-hernandez-i-g
erard-nieto-quartet-festival-nosaltres-26082021
27 d’agost 2021
Els mataronins Yumitus Hernández i Gerard Nieto posen el punt final al Nosaltres.
Mataró Audiovisual
https://mataroaudiovisual.cat/noticia/cultura/els-mataronins-yumitus-hern-ndez-i-gerard-nieto
-posen-el-punt-final-al-nosaltres
1 de setembre 2021
El festival 'Nosaltres' de Clack acomiada la seva segona edició posant en valor el talent
local de Mataró i el Maresme. Clack
http://www.clack.cat/cat/noticies/122/el-festival-nosaltres-de-clack-acomiada-la-seva-segonaedicio-posant-en-valor-el-talent-local-de-mataro-i-el-maresme
2 de setembre 2021
El doble d’espectadors i l’aposta pels grups locals reforcen l’èxit del Festival Nosaltres.
Capgròs
https://www.capgros.com/actualitat/mataro/doble-espectadors-aposta-grups-locals-reforcen-e
xit-festival-nosaltres_803999_102.html
3 de setembre 2021
El festival Nosaltres acaba amb 1.700 assistents, el doble que l’any passat. Capgròs
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https://mataroaudiovisual.cat/noticia/cultura/el-festival-nosaltres-acaba-amb-1700-assistentsel-doble-que-l-any-passat
5 de setembre 2021
El festival ‘Nosaltres’ acomiada la seva segona edició. La Veu de Cerdanyola
https://www.laveucdm.cat/2021/09/05/el-festival-nosaltres-acomiada-la-seva-segona-edicio/
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