
Any XXXVIII  De l'1 al 7 de juny de 2018  www.totmataro.cat

MATARÓ i M
A

R
ES

M
E

Número 1823

el

especial
TERRASSES
VIU L'ESTIU

ASCENS HISTÒRIC  
El bàsquet mataroní torna a categoria estatal

de la mà del Mataró Parc Dori Dori Boet 

PORTADA EL TOT 1823.indd   1 30/05/2018   13:34



Motorsol
Ctra. Nacional II, km. 643 - Tel. 937 552 627 - 08349 Cabrera de Mar www.motorsol-volkswagen.es

Gamma del nou T-Roc: consum mitjà (l/100 km), de 5,1 a 6,8. Emissió de CO2 (g/km), de 117 a 153.

#SoloUnoUnico

NOMÉS UN D’ÚNIC.
Tens raó, és un crossover. I sí, també és un SUV compacte. Si t’inspira un caràcter 
únic, vas pel bon camí. I la motllura cromada li proporciona aspecte de cupè, és 
veritat. Semblava impossible concentrar tot això en un mateix model, però som 
davant d’una naixement nou, autèntic i original. Es diu Volkswagen T-Roc.

Vas néixer  
per obrir camí.
Nou T-Roc.
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¿VEN EL SEU PIS?
...DONCS JA TÉ UN REGAL

SOLS PER ENCARREGAR-NOS 
LA SEVA VENDA LI REGALEM:

CÈDULA d’Habitabilitat.
CERTIFICAT Energètic.

...HERÈNCIES??

Ho fem tot nosaltres!
Sols per ENCARREGAR-NOS la 

venda, fem GRATUÏTAMENT tots 
els TRÀMITS NOTARIALS per 
registrar-ho tot a nom seu.

...DONCS JA TÉ 
UN ALTRE REGAL!!

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

Pl. Cuba, 48, Mataró • info@sucasa.es
Tl. 93 757 12 82 

..HERÈNCIES??

...DONCS JA TÉ 
UN ALTRE REGAL!!

aicat 4129

137.950€

OCASIÓN POR TRASLADO
Ref. 12884 JTO. CTRA. MATA: De las mejores 
ocasiones. Vivienda 95m2, alto con ascensor, 
buena imagen. 4 dor. Salón comedor. Balcón. 
Gran cocina office. Baño comp + aseo. Suelos 
gres. Carp. aluminio. Arm. empotr. Calefacción. 

T 212.000€

BUENA OCASIÓN
Ref. 12901 SEMI CENTRO-JTO. C/BIADA: 
Buena ocasión. Impecable, 108 m2 + aparc., 
exterior, 3 dor .amplios. Salón 24m2, balcón 
13 m2 sol. Cocina, galería 10 m2. 2 baños, 1 
suitte. Suelos parquet. Calefacc y Aire Acon-
dicionado. Parking incl.

T

265.000€

EXCELENTE COMPRA
Ref. 12900 VIA EUROPA-PARC CENTRAL: 
Vivienda exterior 3 dor. (2 dobl). Salón com. 
soleado. Balcón terracita. Cocina, galería, 2 
baños. Calef. y Aire Acond. Suelos parquet. 
Ext. aluminio. Pl. aparc incluida. 

T

119.000€

PISO ALTO BIEN ORIENTADO
Ref. 12903 CENTRO- ALAMOS - JTO. ALFON-
SO X: Ascensor. Bien distribuido. Salón come-
dor ampliado con 1 habit. Balcón sobre calle 
tranquila. Cocina original. Galería. 2 dorm (antes 
3) Baño. BUENA INVERSIÓN!!

T

155.000€

OPORTUNIDAD!
Ref. 12906 SEMI CENTRE - Z./JUZGADOS: 
Jto entrada Mataró/autopista. Vivienda 86m2 
muy alto, ascensor. Vistas. 3 dor. (antes 4). Sa-
lón comedor. Balcón. Gran cocina office. Galería 
Aire Acond. bomba frío y calor. BUEN PISO.

T

73.500€

OPORTUNIDAD POR CARACT. Y PRECIO!
Ref. 12869 CERDANYOLA: Piso de 1/2 altura 
entrar a vivir. Calle tranquila y poco tránsito. 2 
dor. amplios. Salón comedor luminoso. Cocina 
óptimo estado, galería. Baño con ducha. Suelos 
gres. Vent. aluminio. Carp. madera. barnizada.

T 96.000€

IDEAL INVERSORES
Ref. 12812 LA LLANTIA: Frente parque, vistas 
despejadas. Piso tipo apart. 1 dor. Ideal personas 
solas. 37m2. Comedor, cocina americ. Baño con 
ducha. 1 dor. A/A bomba calor, Balcón. Muy so-
leado. Año 2005. Buena compra inversores!!

T

233.500€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12910 CENTRO-JTO. ESTACIÓN: Jto. 
puerto, 85m2 impecable. Muy alto, exterior, 4 
habit. actual 2 dobl. Salón com. balcón/terracita 
Cocina 2 amb., office. Baño y aseo. Suelos par-
quet. Aire Acondic. Calefacción eléctrica.

T 368.000€

INCOMPARABLE
Ref. 12873 ARENYS DE MAR: Lugar privile-
giado. Máxima tranquilidad. Casa unifam. 4 vient. 
1 sola planta. Parc. 760m2. Jardín, solarium, bar-
bacoa, Gran salón com. Cocina. 4 dorm. dobles. 
2 baños. Terraza/solarium.

T
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A 2  minuts de Mataró ParkA 20  minuts de Barcelona

Preus des de

499.000€

Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2

Parcel·les de 200 a 550m2

CASES A MATARÓ
de 4 a 6 habitacions
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Preus des de

499.000€

www.maresmed.com
comercial@maresmed.com

Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2

Parcel·les de 200 a 550m2
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 ciutat
La plantada de Creus es fa, 
simbòlicament, amb roba

 ciutat
Dissabte de dues manifestacions 
de signe contrari a Mataró

 amb empenta
Tot un mes per parlar de 
l'Economia Social i Solidària

 esport
Èxit del Triatló Ciutat de Mataró

 cultura
Els Capgrossos celebren els seus 
22 anys de castells

 perfi l
Arnau Aymerich,
mestre, músic i regidor
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Aprendre a 
no fer res

L’ENQUESTA

Quants cops vas a la Fira, 
normalment?

37,1% Un
32,2 % Dos
15,8% Més de tres
14,4% Tres

BOET FEMENÍ

LA PREGUNTA

T'incomoda la divisió social  
en qüestió nacional?

TENSIÓ POLÍTICA

APLAUDIT:  L'ascens culmina una 

trajectòria exemplar i ratifi ca el que 

ja se sabia: que el Boet com a club 

està en un moment més que dolç,  

el millor de la història.

CASTIGAT: Respectant la llibertat 
d'expressió de tots, és obvi que no 
és una imatge agradable la d'en-
frontaments, polarització i fronts 
enrocats a nivell polític i social.

VOTA L'ENQUESTA A:

Opinió: Laia Mulà

 ‘Fa uns dies, mentre comprava quatre coses ben ràpid al super-
mercat, vaig trobar-me una amiga. Tot i que les dues teníem pressa, 
ens vam parar a comentar la jugada. Mentre resumíem les nostres 
vides amb quatre frases i les mans carregades de bosses, em va 
explicar que havia hagut de portar la seva fi lla al metge perquè 
tenia marejos i no acabava d’estar fi na. Després d’examinar-la i 
fer-li quatre preguntes el metge ho va veure clar: la seva fi lla esta-
va estressada. Això no seria destacable si no fos perquè la petita 
no deu tenir més de 10 anys. I m’he recordat de quan jo era ado-
lescent i amb només 14 o 15 anys tenia atacs d’ansietat perquè el 
meu ritme de vida i els estudis em superaven. I no era perquè no 
tingués una família fantàstica que em cuidava i m’ajudava, igual 
que la fi lla de la meva amiga, sinó perquè la societat i el món en el 
qual vivia – i visc– m’empenyien a fer moltes coses, no parar mai 
i buscar sempre l’excel·lència en tot el que feia.

Abans l’estrès era poc freqüent, però amb el ritme de vida actual, 
gairebé tothom en pateix. Anem tot el dia amunt i avall, intentar 
arribar a l’hora a les mil obligacions que nosaltres mateixos ens 
imposem, intentant assolir tot allò que ens hem proposat, procu-
rant mantenir les expectatives i sense abaixar la guàrdia. I quan 
parlem amb algun amic, no hi ha dia que no comentem com de 
cansats estem i quantes coses encara hem de fer.

I és que, des de ben petits, no ens ensenyen a gaudir del temps 
lliure i a no fer res, a descansar, a pensar, a somniar. Ens omplen 
les tardes de deures i exàmens a estudiar, ens diuen que hem de 
treure bones notes i que hem d’aprofi tar el temps. I cada vegada 
juguem menys a la plaça, cantem menys cançons, llegim menys 
llibres, dormim menys i riem menys. La societat ens empeny a ser 
productius i, a mesura que ens fem grans, les obligacions creixen.

Potser la solució de tot plegat seria, simplement, prendre consci-
ència de la importància de tenir temps per nosaltres. Parar el mo-
tor una estona cada dia, buscar temps per fer allò que ens agrada. 
Provar la meditació, el ioga, el mindfulness o qualsevol d’aquestes 
activitats que ajuden a sentir benestar. O potser el millor és, sim-
plement, aprendre a no fer res.

Davant de tot
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SUBCAMPIONES
El CNM eltot.cat fa patir el Sabadell a la fi nal de la 
Divisió d’Honor femenina
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MOW: Cap de setmana 
d’ofertes, cultura i compres
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 Foto antiga Les portades

El Látigo dels anys 50

l'Emma Badia, la Carmen Cazorla 
i la seva cosina Mari Àngels Lladó. 
És de la fi ra de l'any 1957 o 1958 i 
s'hi veu un dels carros del 'Látigo' 
quasi idèntic a com és ara.

L'Emma Badia recorda que lla-
vors la fi ra era molt més petita que 
el que és ara, amb els cavallets, la 
nòria i algunes atraccions més. 
Una de les seves preferides era la 
nòria, que tenia dues versions: la 
gran i la petita, per als més petits 
i les més petites. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

 La Fira 2018 ja és història. Entre 
diumenge i dilluns les diferents 
atraccions ens van acomiadar dels 
mataronins fi ns a la segona Pasqua 
de l'any que ve, quan tornaran a la 
ciutat. Una de les atraccions que 
segur que no faltaran a la cita serà 
el popular 'Látigo' que, de fet, és 
una de les peces més veteranes i 
històriques, amb dècades de pre-
sència continuada a Mataró.

En dona bona fe la foto antiga 
d'aquesta setmana on apareixen 

Foto antiga 1823.indd   1 30/05/2018   11:23



en totes 

les ulleres de sol 

en totes 

les ulleres graduades

Vine i aprofita el Pla Renove a

30 % dte. en la compra de noves ulleres graduades (muntura+vidres), ulleres de sol o ulleres de sol graduades per a membres del programa  Privilege fins al 6-1-2019. Possibilitat de 
combinar muntures i/o vidres ja rebaixats (amb un descompte superior al 30 %), cas en el qual no s’aplicaria cap descompte addicional. PVP Targeta Privilege: 18 €.

C/ Barcelona, 8 - C.C.  Mataró Parc
MATARÓ
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Daniel Ferrer

on?quan?
¿saps on hi caben el concert del cap de setmana, el monòleg de demà, el 
proper acte cultural, la presentació del llibre que vols, la propera obra de 
teatre, l’exposició que vols veure i el següent espectacle de dansa?

fàcil! a www.totmataro.cat/agenda

Creus de roba a la platja i de fusta per Mataró 
La jornada de protesta per l’alliberament dels presos polítics acaba sense incidents i 
enmig d’una altíssima expectació mediàtica

Societat: Redacció - ACN

  El darrer diumenge de maig del 
2018 es recordarà a Mataró com el 
dia de les creus grogues. De les fe-
tes de roba, per unes 150 persones, 
per burlar la prohibició de les de 

fusta, durant més de tres hores a la 
Platja del Varador i de les creus de 
fusta, repartides i fotografiades per 
tota la ciutat, aglutinades moltes 
d’elles davant de la Laia l’Arque-
ra. Sota un intens desplegament 
policial i enmig d’una altíssima 

expectació mediàtica, no hi va ha-
ver incidents importants pel que 
l’Alcalde va fer una bona valoració 
de la jornada en la seva atenció als 
mitjans de comunicació. 

El moviment va començar ben 
d’hora a la platja del Varador. Ben 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 creus.indd   2 30/05/2018   17:03



Daniel Ferrer

Creus de roba a la platja i de fusta per Mataró 

aviat les xarxes socials escampaven 
queixes i imatges de com la Policia 
Local registrava cotxes per evitar 
l’accés de creus de fusta a la platja. 
El registre, en molts casos, es feia 
a participants de la Triatló local 
que com a esdeveniment feia de 
convidat de pedra de la polèmica. 
El bullici 2.0 de l’independentis-
me va funcionar pocs minuts més 
tard de les vuit del matí quan ja 
es veien els primers concentrats 
i es desvelava com operarien: la 
plantada de creus a la platja seria 
amb tovalloles de teixit, tovalloles 
grogues esteses a l’arena. No era 
l’objecte de prohibició prèvia ni 
vigilància. A les nou del matí eren 
unes 150 les persones congregades.

Petit incident
Un home va irrompre al Varador 
quan els congregats estaven a punt 
d'iniciar una gimcana. L'home va 
intentar desfer les creus arrosse-
gant els peus i un grup de persones 
el va encerclar per frenar-lo. Entre 
crits de 'Som gent de pau' i 'No el 
toqueu', l'home es va queixar que 
li havien clavat cops i pessigades 
en començar a conversar amb una 
de les dones entre un núvol de cà-
meres. Poc després van intervenir 
els Mossos i la policia local, que 
se'l va endur escortat de la sorra. 
L'home va retreure als organitza-
dors de l'acte que ho haguessin ti-
rat endavant malgrat que Territori i 
Sostenibilitat havia advertit que un 
acte sense autorització de l'Estat 

podia comportar una sanció. En 
marxar, l'home va llançar insults 
i, entre d'altres, va assegurar "no 
estar detingut com els xoriços 
d'Estremera".

Una hora després un altre home 
va travessar per la sorra entre les 
creus de tovallola davant la pro-
testa dels organitzadors, que va 
durar pocs segons. El van acomi-
adar amb cants de 'passi-ho-bé'. 

La idea de les tovalloles
Una de les persones que va parti-
cipar de l'acte reivindicatiu, l'Eu-
làlia, explicava que després que es 
fes públic que la plantada de creus 
"no es podria fer", la gent "es va 
trencar el cap" per pensar com 
podien "defensar els drets de les 
persones que viuen a Catalunya". 
Per això, en el seu cas va comprar 
unes teles grogues amb què va fer 
la forma d'una creu a la sorra de 
la platja. Una altra assistent a l'ac-
te, la Maria Carmen Sánchez, ho 
va reivindicar com una activitat 
de llibertat d'expressió i advertia 
que sense aquest dret "no hi ha 
res". "Anem enrere, a mi em fa por 
on estem anant. Hem aconseguit 
tota una sèrie de drets i d'un dia 
per l'altre sembla que ja no hi ha 
res", lamentava.

De gimcana per la ciutat
La rotonda de la Laia l'Arquera, a 
l'entrada de Mataró, va ser l'últim 
escenari de l'acció reivindicativa en 
defensa de la "llibertat d'expressió" 

i de l'alliberament "dels presos 
polítics" Els organitzadors s'hi van 
concentrar amb les creus grogues 
de fusta en mà, després de dur a 
terme una gimcana en diferents 
punts del municipi. L'activitat ha-
via arrencat a mig matí després que 
la policia local de Mataró aixequés 
acta de l'estesa de creus de roba.

Durant la gimcana, els grups 
participants col·locaven mo-
mentàniament creus en alguns 
punts emblemàtics del municipi 
i en feien fotos que després pen-
javen a les xarxes amb l'etiqueta 
#MataroSenFaCreus. 

Després de recórrer en gimcana 
per diferents espais, el col·lectiu es 
va reunir a l'entrada del municipi 
amb creus de fusta amb lemes com 
'llibertat', 'la democràcia ha mort', 
'drets' i 'cultura' i es va llegir un 
manifest. Una de les portaveus del 
col·lectiu, Anna Brun, assegurava 
que estan satisfets de la resposta a 
l'acte i que s'hagi dut a terme "de 
manera cívica, pacífica i d'acord 
amb el nostre tarannà". 

Arran de la polèmica a primera 
hora, Brun assegurava que "ente-
nen i respecten" qui no compar-
teixi els seus "ideals". "Però tenim 
clar que tal com està organitzada i 
representada la societat no hi es-
tem d'acord", va reblar. Van optar 
pel canvi de format perquè "no feia 
falta entrar en més conflictes". "No 
busquem confrontació", va dir. Els 
organitzadors van assegurar no ser 
membres del CDR.

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1823 de l'1 al 7 de juny de 2018
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Pluja de crítiques a Bote per la plantada 
PXC denuncia els fets i les joventuts del PP exigeixen la dimissió de l'Alcalde,  
que valora positivament que no es produïssin incidents

Societat: Cugat Comas

  La plantada de Creus simbò-
lica de diumenge està costant a 
l'Alcalde David Bote i al govern 
municipal una pluja de crítiques 
per part de l'espanyolisme local. 
Les Noves Generacions del Partit 
Popular demanen la dimissió de 
l'Alcalde així com saber "per què 

la Policia Local no va rebre l'ordre 
d'impedir la plantada o de retirar 
les creus que embrutaven un espai 
públic". En el comunicat, els popu-
lars arriben a titllar als concentrats 
de diumenge com "aprenents de 
kale borroka". 

El grup municipal de PxC a 
Mataró ha presentat una de-
núncia administrativa contra els 

promotors de la plantada de creus 
per la llibertat a la platja de la capi-
tal del Maresme. La regidora de la 
formació, Mónica Lora, també ha 
sol·licitat informació al consistori 
per "si existeixen responsabilitats 
en tot això per part de l'equip mu-
nicipal". En un comunicat, recor-
den que l'estat espanyol hauria 
d'haver garantit que l'acte no es fes 

Daniel Ferrer
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L'alcalde de Mataró, David Bote, va celebrar diumenge que l'es-
tesa de tovalloles reivindicatives en forma de creu a la platja de 
Mataró per reivindicar la llibertat dels "presos polítics" s'hagués 
desenvolupat "sense enfrontaments rellevants". El batlle va agrair 
a la ciutadania que hagin escoltat la crida que va fer la setmana 
passada al "seny, la convivència, el respecte i la pluralitat". Bote 
va explicar que la Policia Local havia aixecat acta i que havien 
revisat els maleters dels vehicles que accedien a la zona marí-
tima "per garantir la seguretat" perquè simultàniament a l'acte 
reivindicatiu se celebrava una prova esportiva.

Bote: no hi ha hagut   
"enfrontaments rellevants"

Llic. Mònica Centeno Ortega
Rda. Alfons X el savi, 18-20

08301 Mataró

 937 961 491

 648 185 724

Obert de 9 a 22h 365 dies l’any

Llic. Noemi Nogueras Escorça
C/Almeria, 77

08304 Mataró

 937 985 008

 626 802 030

Obert de 9 a 22h 365 dies l’any

C.C. Mataró Parc, local 133

08304 Mataró

 937 414 406

 671 634 902

C/Barcelona, 27

08301 Mataró

 937 907 835

 606 464 037

www.farmafree.es ·  · 

Més info
escanejant
codi QR

perquè les platges són competèn-

cia seva i perquè, encara que "no 

ho sembli", l'aplicació de l'article 

155 segueix vigent en els Mossos 

d'Esquadra. 

Cal recordar que l'autorització 

d'accions, com la de manifestaci-

ons, no és una competència mu-

nicipal sinó autonòmica. 

Els Segadors del Maresme, orga-

nització convocant de la manifes-

tació de dissabte que ve, també va 

reaccionar airada al que consideren 

permissivitat amb la protesta de 

diumenge. Asseguren que "les di-

ferents administracions i cossos de 

seguretat han permès que uns pocs 

es facin amos de l'espai de tots i es 

burlin de la seguretat". El grup asse-

gura que "no podem tornar a confiar 

en l'actuació dels responsables de 

mantenir l'ordre i la convivència". 

CiU critica els registres

Les crítiques a Bote venen, tam-

bé, del sector sobiranista. El grup 

municipal de CIU vol saber si l’al-

calde va donar l’ordre als agents 

locals per escorcollar els vehicles 

que accedien a la Platja i amb qui-

na base jurídica es van fer. En un 

comunicat asseguren que "Una 

vegada més hem de lamentar 

que Mataró, amb el seu alcalde al 

capdavant, s’hagi convertit aquest 
cap de setmana en l’abanderada 
de les prohibicions i les limitaci-
ons a la llibertat d’expressió". Els 
convergents volen saber "qui va 

donar l’ordre a la Policia Local de 
revisar i escorcollar els cotxes, si 
va venir dels comandaments po-
licials o si, per contra, va ser una 
ordre de l’alcalde o un regidor". 
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 La trobada de vaixells centenaris i històrics al 
Maresme, organitzada per Varador 2000, arriba aquest 
mes de juny. Sota el nom de Maresmar – Trobada de 
Centenaris 2018, l’esdeveniment permetrà visitar al-
guns dels vaixells històrics i centenaris encapçalats 
pel Santa Eulàlia i el Sirius, dues embarcacions cen-
tenàries que encara naveguen. També hi participaran 
altres vaixells històrics com el llaüt Sant Ramon, el 
Far Barcelona i el Bon Temps, entre molts d'altres. 
Les embarcacions es podran visitar gratuïtament 
entre el 7 i el 9 de juny, de 10 del matí a 8 del vespre, 
a Mataró Marina Barcelona. A més, els més petits 
podran gaudir d’un espectacular vaixell pirata que 
s'instal·larà al Port de Mataró, on podran fer simulaci-
ons d'abordatges, enfi lar-se a les veles, gaudir d'una 
tirolina de 20 metres i diversos tallers de contes 

Els més petits podran gaudir d’un espectacular
vaixell pirata que s'instal·larà al Port de Mataró

Vaixells centenaris a 
Mataró i Arenys
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TRACTAMENTS 
CORPORALS

TRACTAMENTS 
FACIALS

COACHING en PNL
i FLORS de BACH

Estètica  Científica i Benestar

El millor Làser de Diode

S'ACONSEGUEIX UNA
DEPILACIÓ:

      Efectiva

      Duradora

      Permanent

Les evidències garanteixen
els seus resultats!

Depilació Làser

REFERENCE MEDICAL

Suport mèdic per:
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www.korrmataro.cat
Melcior Palau 8, Baix 1a   Mataró (Barcelona)   93 798 08 45 / 638 55 63 44  info@korrmataro.cat

Vols tenir una vida 
mes plena i felic?

TRACTAMENTS 
CORPORALS

TRACTAMENTS 
FACIALS

MAI ELS TEUS JEANS
T’HAVIEN AFAVORIT TANT!

MÀGIA O REALITAT?

COACHING en PNL
i FLORS de BACH

Microdermabrasió, fototeràpies,  
radiofreqüència i higiene facial. 

Personalitzem els teus tractaments facials     
segons les teves necessitats. Indicats per:

Rejoveniment

Arrugues 

Flaccidesa 

Taques 

Acne

Carles Sánchez
Expert en Flors de Bach 
i Coach Master en PNL

Remodelació corporal / Cel·lulitis / Flaccidesa

També tractem amb Radiofreqüència i 
pressoteràpia. 
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 El club SPAS promou el diumenge 17 de juny una 
jornada de voluntariat mediambiental dedicada al 
comptatge de posidònia. Aquesta activitat tindrà com 

El diumenge 17 l'SPAS organitza una matinal de voluntariat 
mediambiental dedicada al comptatge de la posidònia

Jornada de seguiment 
de l'Alguer de Mataró

a escenari l’estació 2 de la praderia mataronina, la 
més fonda de les quatre que estan establertes –pels 
volts dels 20 metres de fondària, i forma part del 

seguiment que es porta a terme 
de manera sistemàtica.

La jornada començarà a les vuit del 
matí al local del club organitzador, 
al Passeig del Callao, amb una xer-
rada en què es donarà informació 
sobre l’ecosistema vinculat a la 
posidònia i en què s’expliquen els 
diferents procediments que formen 
part de l’operació de comptatge.

En aquesta xerrada també es farà 
referència a les mesures de se-
guretat que cal tenir en compte 
mentre es fa immersió.

A les nou, els voluntaris es despla-
çaran a la part baixa del port de 
Mataró per canviar-se, embarcar 
i anar cap al punt d'immersió. Un 
cop feta la immersió, l’activitat 
acabarà amb el lliurament de les 
dades obtingudes i del material 
específi c que cal per al comptatge. 

Viu l'estiu
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 Per fomentar i dinamitzar les activitats socials i 
nàutiques al Port de Mataró l’Associació d’Usuaris 
del Port Esportiu de Mataró (AUPM) organitza la 
Gimcana Nàutica AUPM. Es tracta d’una jornada nàu-
tica amb activitats lúdiques que tindrà lloc aquest 
diumenge 3 de juny a l’espai del Port de Mataró. El 
recorregut tindrà una part per terra i l’altre per mar. 
L’esdeveniment compta amb la col·laboració d’altres 
entitats socials i empreses de l’entorn i acabarà amb 
un dinar al Restaurant El Doge, al Port de Mataró.

La Gimcana constarà d'una sèrie de proves amenes 
dintre del recinte del Port de Mataró, seguit d'una 
ruta marítima que s'haurà de recórrer navegant en 
una embarcació, per trobar unes boies fondejades 

El diumenge 3 de juny tindrà lloc una 
jornada amb proves divertides i amenes 

Una Gimcana Nàutica 
al Port de Mataró

al mar. El traçat d'aquesta ruta dibuixarà la lletra 
'M' de Mataró. L'activitat està oberta a tothom i hi 
poden participar embarcacions de vela o de motor.
La Gimcana Nàutica començarà a les 10h del matí des 
de la carpa de l'AUPM, que estarà situada a l'esplana-
da d'aparcament. Per participar-hi és imprescindible 
inscriure cada embarcació i la seva tripulació abans 
de l'1 de juny enviant un correu electrònic a info@
aupmataro.cat o trucant als telèfons 661 377 364 i 
627 945 495. Els socis de l’AUPM i acompanyants 
hauran de pagar 5 euros per persona, mentre que 
el preu pels que no siguin socis és de 8 euros per 
persona. Per últim, cal destacar que l’activitat és 
gratuïta pels menors de 12 anys.

Tant les proves terrestres com les marítimes ator-
garan una puntuació a cada tripulació i a la seva 
embarcació per, d’aquesta manera, premiar les tres 
tripulacions amb les millors puntuacions. Es reparti-
ran regals entre totes les tripulacions participants 

Viu l'estiu
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TECNIFICACIÓ

Stick Estiu
MATARÓ 2018

Avinguda Corregiment 33, Mataró · T 937 997 587

CATEGORIES:
Escola - Prebenjamí Iniciació - Prebenjamí

DATES:
Del 25 al 29 de juny.

Del 2 al 6 i del 9 al 13 de juliol

PREUS: 70 euros de 9 a 13h. 
 110 euros de 9 a 16h.

Si veniu més de 5 membres per equip 
tindreu un 5% de descompte.
Els germans teniu 5% de descompte

PAGAMENT:
Mitjançant transferència al següent 
número de compte:
ES74 0073 0100 5405 4747 7118 
(OpenBank).

  Iniciar-se en el món de l’hoquei patins serà més 
fàcil amb el nou projecte del Club Hoquei Mataró: 
l’Apuntat a l’OK. La iniciativa neix com a projecte de 
col·laboració del club amb les escoles de Mataró a fi  
d’apropar l’esport de les vuit rodes als nens i nenes. 
Consisteix tant a oferir als centres educatius l’ho-
quei com activitat extraescolar, com facilitar que els 

El Club Hoquei Mataró impulsa 
l’Apuntat a l’OK, un projecte per apro-
par l’hoquei patins a les escoles mataro-
nines com a activitat extraescolar

L’esport de les 
vuit rodes a 
les escoles

escolars puguin accedir a l’es-
cola d’iniciació del mateix club.

L’hoquei patins és un esport molt 
complet que, amb comparació 

amb altres, requereix més mate-
rial, temps i esforços. Per a prac-
ticar-lo, cal comptar amb patins, 

estic i bola i cal que els jugadors 
aprenguin a patinar abans de poder 

començar a jugar. És per això, a més, 
que la seva pràctica federada acostu-

ma a ser més cara que altres esports. 
Per trencar totes aquestes barreres i 

facilitar l’accés a aquest esport a tots els 
nens i nenes, el Club Hoquei Mataró ha 

iniciat aquest programa oferint a les famílies practi-
car-lo a la mateixa escola i a preus molt competitius.

Un club de primera

Aquest projecte és un pas més en la feina de base 
que està realitzant el club, un treball que ha permès, 
per exemple, que l’equip femení Fem16 hagi guanyat 
el campionat de Catalunya i el d’Espanya. Cal des-
tacar, també, que el Fem14 s’ha emportat el títol de 
campiones de Catalunya, el Fem12 hagi arribat a la 
fi nal del de Catalunya i l’equip mixt d’Iniciació hagi 
guanyat campionat de Barcelona 
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Les més buscades

Mataró entra als mesos de més calor i més moviment amb cada cop 

més terrasses i més oferta gastronòmica a l'aire lliure

 Mataró és ciutat marítima. Mira al mar. Som persones mediterrànies i tenim uns 

mesos de molta calor en els quals vivim literalment a l'aire lliure. La ciutat, que 

econòmicament cada cop s'orienta més als serveis i el turisme, té en el sector de 

l'hostaleria un dels seus principals músculs. I en els mesos d'estiu, la seva època 

d'or. Avui repassem les millors terrasses de la ciutat!

taulataulaA taulataulataulataula
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Passeig Marítim,324. Mataró
T: 34 932 226 006

www.hotelateneaport.com

Cada dia, 
a totes hores,
gaudeix de la

nostra terrassa
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Bona valoració de 
l'ordenança
El Gremi d’Hostaleria i Turisme, 
en favor de l’ordenança reguladora 
de les autoritzacions de terrasses de 
Restauració i el seu mobiliari

 El Gremi d’Hostaleria i Turisme de Mataró i el 
Maresme ha manifestat la seva valoració positiva de 
la nova Ordenança de terrasses. De fet, el Gremi va 
presentar en primera instància fi ns a 12 al·legacions 
al projecte de nova ordenança de Terrasses, 5 de 
les quals es van aprovar. Cal destacar, a més, que 

4 d’elles es van clarifi car i 3 es van desestimar. Tot 
i això, la valoració global és positiva perquè consi-
deren que l’ordenança té en compte els espais de la 
ciutat i del centre i que dona més importància legal 
a l’hostaleria. A més, valoren positivament que la 
temporada d’estiu s’ampliï a 6 mesos, entre altres 
consideracions.

Valoracions genèriques
Des del punt de vista dels membres del Gremi, el text 
refl ecteix que l’Ajuntament ha entès la importància 
de les terrasses per transformar la ciutat i, en espe-
cial, el centre. Opinen que la nova ordenança obre 
expectatives de millora de l’entorn urbà i l’ocupació 

A especial terrassestaulataula
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L'ordenança de terrasses va ser fruit 

de diferents mesos de negociació i era 

la primera que regulava estrictament 

aquesta activitat

L'ordenança de terrasses va ser fruit 

Facilita més 
terrasses"

de la via pública amb elements atraients, donant 
suport a l’atractivitat de les zones on hi ha més im-
plantació de comerç.

També destaquen que, en el cas d’alguns locals que 
tenien problemes per tenir terrassa, la nova orde-
nança els permetrà estudiar el seu cas.

6 mesos d’estiu
Per altra banda, des del Gremi han manifestat di-
versos motius de caràcter tècnic que els porten a 
aquesta valoració positiva. Informen que el 
text facilita l’estudi per a la instal·lació de 
terrasses en zones d’aparcament o espai de 
calçada i que amplia la possibilitat de situar 
mobiliari per fer atractives les terrasses amb 
elements, com per exemple, jardineres i plantes, 
separadors, estufes de gas propà i elèctriques.
També amplia la temporada d’estiu passant 
de 5 mesos d’estiu i 7 d’hivern, a 6 d’estiu i 6 
d’hivern, permet apilar taules i cadires un mà-
xim de 48 hores al carrer, facilita en determinats 
casos la possibilitat d’obtenir terrassa en carrers 
més estrets i clarifi ca el sistema de sancions per 
incompliment de normativa, entre altres.
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Un entorn privilegiat
Els Jardins de l'Escorxa-
dor són un espai privile-
giat i tranquil, al cor dels 
barris de l'Havana, el 
Palau i l'Escorxador. Una 
extensa àrea amb zona 
de jocs infantils, gimnàs 
a l'aire lliure i bancs ideal 
per a famílies. 

Un espai ideal per 
a vermuts, vespres 
i grups
L'àmplia terrassa interior i la polivalència 
d'horaris i oferta són el gran actiu del 
Bar Capgrossos

 Cada cop són més els grups, amics i famílies que 
saben que Bar Capgrossos és un espai ideal per a les 
seves quedades. El bar situat al local de l'Escorxa-
dor s'ha consolidat com el lloc necessari per a tot 

A especial terrassestaulataula
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tipus d'ocasions. Obre cada dia, ofereixen un bon 
menú del dia econòmic i, a més, té una disposició 
d'espais que el converteixen en molt polivalent. Si 
tens fi lls, i fi lles valoraràs l'espai de jocs ideal per 
les famílies. Si busques un espai per a grups, pots 
escollir cadascun dels dos en què es divideix l'espai 
de Bar Capgrossos. Cadascun està equipat amb pro-
jector i pantalla: és normal que sigui el lloc preferit 
de nombrosos grups i entitats per a celebracions o 
àpats amb desenes de persones.

Un pati de tranquil·litat
La terrassa, que és el que ens ocupa, és el gran actiu. 
Connectada amb els Jardins de l'Escorxador, és un 
espai que sembla refugiat del brogit, una mena de 
reserva tranquil·la. És un espai de privilegi els ves-
pres d'estiu, la zona complementària d'un Bar que 
és més que un bar i manté una extensa agenda d'ac-
tivitats i concerts. Aquest dissabte, per exemple, el 
cantautor Marc Ràmia hi presenta el seu últim disc.

L'hora del vermut és, segurament, la millor per la 
terrassa de Bar Capgrossos. Amb una carta extensa 
de cerveses artesanes i un acord preferencial amb 
Espinaler hi podem fer l'aperitiu amb bon gènere i 
un bon entorn. Hi sabreu trobar l'ombra necessària 
per arrodonir, encara més, un bon migdia. En grup, 
en família o en parella.

Seu d'un nou cicle 
musical
La terrassa del Bar Capgrossos acollirà 
els concerts del nou cicle Sonic June de 
vermuts de música independent

 La terrassa del Bar Capgrossos passarà a ser aquest 
mes de juny un dels escenaris predilectes del nou 
cicle musical de concerts-vermut Sonic June que 
impulsa Aiguamoll Records amb la col·laboració 
de Moritz. Seran quatre els concerts d'aquest nou 
festival de música independent que tindran lloc en 
aquest espai, ideal per maridar la millor música amb 
l'aperitiu i la cervesa marca de la casa.
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Anem de tapes?
Calamars a la romana, xipirons, patates 
braves, croquetes i bunyols: són algunes 
de les tapes de més èxit que es poden 
menjar als bars i restaurants mataronins

 Amb l’arribada imminent de l’estiu, tots busquem 
una terrassa a la fresca on fer el vermut, desconnectar 
després d’un dia dur de feina, xerrar amb els amics i 
gaudir d’un bon refresc o cervesa. Què seria prendre 
una copa, però, sense una tapa que l’acompanyi? 

Ja sigui més senzilla, com unes olives o uns fruits 
secs, o ben elaborada: n’hi ha per tots els gustos i 
moments.

El pinxo
Es tracta d’un tipus de tapa nascut en zones del nord 
d’Espanya que sovint es troba sobre una llesca de pa. 
A damunt, hi pot haver des de xampinyons, fi ns a 
truita de patates, passant per salsitxes, xistorra, pebrot 
verd, ensaladilla russa i molt més. A més, és tradició 
que a moltes zones nòrdiques com, per exemple, el 
País Basc serveixin un pinxo amb qualsevol beguda.

A més de fer servir la tapa com un complement de la 
beguda, també podem optar per sopar de tapes. En 
aquest cas, podem anar als establiments d’hostaleria 
especialitzats en tapes per dinar o sopar: croquetes, 
calamars a la romana, musclos, bunyols de bacallà, 
pop a la gallega, gambes, tapes d’embotits, patates 
braves i molt més. 

sempre de moda
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El regne 
del peix fregit
Els secrets d'un dels elements més bus-
cats i valorats a les terrasses mataronines

 El peix fregit és una menja ideal, sobretot a la pri-
mavera i estiu, sigui com a aperitiu, com a entrant, 
inclús per esmorzar o per sopar i com a plat únic 
acompanyat d’una bona amanida i amb pa amb 
tomàquet. Però com l'hem de fer perquè realment 
no sigui "fritanga"?

No cal dir que el peix ha de ser ben fresc. 
No utilitzeu els coberts, no sigueu esnobs: 
el peixet fregit es menja amb les mans, igual 
que les gambes o les costelles. Les espècies 
més menudes es poden menjar senceres –cap 
i tot– i sense esmocar, les més grossetes caldrà 
netejar-les de la tripa abans de fregir-les i certa 
traça de llavis i dents per separar-ne les carns i 
esquivar les espines en cruspir-se-les. No us en 
esteu de xuclar-ne els caps i espréme’ls, sobretot 
dels rogers, si voleu degustar-ne la seva essència.

Els peixets també es poden arrebossar, passar per 
ou i farina, a la romana, amb tempura, però som del 
parer o bé de fregir-los, sense cap embolcall, com 
feien els pescadors, o bé d’enfarinar-los molt lleu-
gerament i espolsar-los ben bé, així aconseguim que 
no s’enganxin entre ells i la fi níssima capa de farina 
amb l’oli roent els protegeix que absorbeixin l’oli i 
resultin cruixents.

Al peixet fregit no li cal cap salsa ni 

afegitó, ni maionesa, ni tant sols la 

llimona, ja que el seu àcid ens 

emmascarà el seu gust i frescor

tomàquet. Però com l'hem de fer perquè realment 

més menudes es poden menjar senceres –cap 
i tot– i sense esmocar, les més grossetes caldrà 
netejar-les de la tripa abans de fregir-les i certa 
traça de llavis i dents per separar-ne les carns i 
esquivar les espines en cruspir-se-les. No us en 
esteu de xuclar-ne els caps i espréme’ls, sobretot 
dels rogers, si voleu degustar-ne la seva essència.
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Terrasses amb 
cultura
Diferents establiments aposten per 
concerts o iniciatives a l'aire lliure

 Les terrasses locals no només són per menjar i 
beure. Com que com a societat fem vida al carrer, és 
normal que aquests espais esdevinguin aparadors 
del que passa i, per tant, escenaris privilegiats per-
què la cultura arribi a més gent. Concerts, recitals, 
activitats diferents serà molt més fàcil que arribin a la 
gent si és en la comoditat i els serveis d'una terrassa 
a l'aire lliure que encapsulats en espais tancats. Amb 
aquesta lògica, sobretot els mesos de bonança, cada 

setmana podem escollir entre diferents propostes 
culturals que després, al gust, vulguem maridar. 
Des de concerts- vermut a obres de teatre o reci-
tals d'artistes emergents per acompanyar vetllades 
mentre el cel s'enfosqueix.

Tastets i concerts-vermut
Un bon exemple són els Tastets Culturals que van 
començar a la Plaça Gran amb la col·laboració del 
Petit Laru o els concerts-vermut que fa la Casa de 
la Música, un cop al mes, en diferents espais de la 
ciutat. Al cap i a la fi  no deixa de ser el model ines-
gotable de tantes i tantes festes que propicien que 
hi hagi quelcom de menjar i beure per acompanyar 
els artistes.

Les terrasses a l'aire lliure, exteriors 

o interiors són espais perfectes per a 

petits concerts o actes de tota mena

Un dels avantatges dels actes cultu-

rals que es fan al migdia o a mig 

vespre és, a més, que no ocasionen 

molèsties amb el veïnat, una fricció 

que sí que passa amb horari nocturn

A especial terrassestaulataula
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El petit Laru

Plaça Gran, 7, 1, baix 2a · Mataró
T 637 838 823 (Jordi)

2 anys junʦ amb el teu �mriure
grà�с a �ʦ!

Les terrasses a l'aire lliure, exteriors 

o interiors són espais perfectes per a 

petits concerts o actes de tota mena

Un dels avantatges dels actes cultu-

rals que es fan al migdia o a mig 

vespre és, a més, que no ocasionen 

molèsties amb el veïnat, una fricció 

que sí que passa amb horari nocturn
que sí que passa amb horari nocturn

Un altre exemple serà diumenge 10 a la Plaça 
de la Peixateria. Aquest espai, un dels més 
encantadors i on a vegades costa de trobar 
lloc a les terrasses, celebrarà el Tast de Tapes 
de Comerç Just i un concert acústic en petit 
format dels Hotel Cochambre. S'emmarca 
dins els actes dels 20 anys del projecte de 
Solidaritat i Cooperació d'aquest espai. 
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A baix a mar és 
garantia
L'encant d'estar al litoral propicia un en-
canteri especials

 LAl Maresme som gent de mar. El tenim i el notem, 
fi ns i tot sense necessitat d'anar-hi. El Mediterrani 
ens banya i ens propicia una costa que, en termes 
d'oci a l'aire lliure, ens converteix en persones privi-
legiades. El mar té un encanteri que escampa amb la 
brisa agradable que es nota sobretot de vespres, per 
tota la zona més baixa de la ciutat. No és una màgia 
única de les guinguetes de platja, sinó que té un radi 

d'extensió ampli que abraça des de la zona del Port 
a les moltes terrasses d'èxit ja creuada la barrera que 
conformen nacional i via del tren. Tot el front de mar 
beu de la proximitat del mar i irradia activitat fi ns i 
tot fora del calendari estrictament de platja. 

El clima és majoritàriament benèvol, i anar a sopar o 
fer una copa ben a la vora de l'aigua o amb l'onatge 
de banda sonora és una pràctica comuna al llarg de 
quasi tots els mesos del calendari. 

estiu, platja...

El litoral de Mataró segueix essent poc 

conegut i aquest és un aspecte valorat 

pels mateixos mataronins

A especial terrassestaulataula
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Amb regust de 
tradició pescadora
La major part de l'oferta gastronòmica 
del litorial mataroní manté la vinculació 
amb el mar a través del peix: fregit, 
arrossos, paelles...

 Si la brisa es nota per temperatura, els més ro-
màntics també noten la salabror en l'olfacte, que 
sens dubte acompanya a que molta de l'oferta gas-
tronòmica de la zona begui precisament del mar. 
No és una relació amb causa i efecte de mo-
del present, ja que de pesca pràcticament no 
en queda a Mataró. Però davant el gran pont 
de mar blava del mediterrani és moment de 
menjar peix, en les seves múltiples varietats. 
Des del fregit més populista a les simfonies de 
cassola o paella.

Això fa que la zona sigui gastronòmicament 
d'excepció. Un dels capítols del conegut Joc de 
Cartes de TV3 busca aquesta temporada una bon 
restaurant de platja a la comarca. A Mataró hi ha 
per escollir. Des de noms amb dècades d'histò-
ria a les cuines sovint privilegiades que amaguen 
des de xiringuitos a restaurants de primera línia, ja 
a l'altra banda. 

Tot el front de mar és zona cotitzada, els caps de 
setmana, per trobar taula a l'aire lliure. A qualsevol 
hora. Sempre s'hi està bé.

sens dubte acompanya a que molta de l'oferta gas-
tronòmica de la zona begui precisament del mar. 

Des del fregit més populista a les simfonies de 

Això fa que la zona sigui gastronòmicament 
d'excepció. Un dels capítols del conegut Joc de 
Cartes de TV3 busca aquesta temporada una bon 
restaurant de platja a la comarca. A Mataró hi ha 
per escollir. Des de noms amb dècades d'histò-

Sempre s'hi 
està bé
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Fer el vermut, 
moda generacional
La maduresa i l'ampliació familiar provoca 
un canvi d'hàbits horaris cap al migdia

 Fent-ho de manera generalista: quan som petites 
quedem al parc després de l'escola. Quan som joves 
de tardes i mirem d'allargar al vespre. Quan el jovent 
tendeix a més tarambana es converteixen en animals 
nocturns de primera ordre. I quan la maduresa can-
via els paràmetres de vida, de cop, es descobreixen 
els migdies. I amb ells els vermuts.

L'hora del vermut és un patrimoni col·lectiu de gran 
valor relacional. No implica la rigorositat d'un àpat 
de coberts i en el rellotge està situada en una hora 
de màxima confl uència. 

També entre setmana
Podem pensar en el cap de setmana però fi ns i tot és 
comú, entre setmana, que les terrasses s'omplin pels 
volts del migdia. Picar, beure i xerrar. Relacionar-se 
a la mediterrània manera, podria dir-se.  Diuen que 
el vermut és una moda però, en defi nitiva, és una 
expressió genuïna de com ens agrada seure plegades 
al voltant d'una taula 

A especial terrassestaulataula
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El vermut ja és 
important
En pocs anys, la beguda homònima ha 
agafat popularitat com a alternativa 
a la cervesa

 Moltes famílies senceres s'apleguen a fer el ver-
mut cada cap de setmana. Patates i olives, escopi-
nyes, daus de formatge... el que sigui. Petits i grans 
i una beguda homònima del propi acte compartit 
que en pocs anys ha passat d'anècdota a actor 
protagonista. 

El vermut, que quasi havia caigut en desús, 
és avui en dia objecte quasi de culte. Blanc o 
negre, amb sifó o sense. D'un tipus o d'un al-
tre. De marques històriques o emergents. On 
abans hi havia el vi de sopar, ara el vermut. I 
potser, qui sap, el grup seu a la mateixa terrassa 
però 10 hores abans.

Patates xips amb salsa
Si el got de vermut ha agafat popularitat recent-
ment, hi ha un element que és intrínsec dels 
vermuts i que travessa dècades i és la salsa que 
acompanya les patates xips o les escopinyes. Un 
producte que abans cada bar feia a la seva mane-
ra i que ara, per norma general, és d'alguna de les 
dues grans cases mare de Vilassar que dominen el 
negoci dels aperitius a casa nostra. Igual que el gust 
del vermut, sense el sabor de la salsa els migdies no 
serien el mateix. 

Vermuts casolans, de marques 

històriques de tot el territori català han 

relegat la marca coneguda que, fa més 

d'un lustre, semblava l'única del mercat

i una beguda homònima del propi acte compartit 
que en pocs anys ha passat d'anècdota a actor 

tre. De marques històriques o emergents. On 
abans hi havia el vi de sopar, ara el vermut. I 
potser, qui sap, el grup seu a la mateixa terrassa 

Si el got de vermut ha agafat popularitat recent-
ment, hi ha un element que és intrínsec dels 
vermuts i que travessa dècades i és la salsa que 
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Patis amb encant 
propi
Les terrasses interiors són ideals per a tro-
bades disteses de parelles o grups petits

 Quan pensem en terrasses és normal que ho fem 
en clau de taula llarga, a l'aire lliure, davant de l'es-
tabliment. Guarida o reservada, segons convingui. 
En un xamfrà o parterre. D'ençà de l'adveniment de 
la llei anti-tabac, els bars i restaurants van ampliar 
instal·lacions i les seves parts exteriors han passat 
a ser un dels actius més buscats. Sovint pensem en 

terrasses en vespres allargats o migdies de cap de 
setmana. L'hora de "prendre alguna cosa" o també 
"fer el vermut". Però hi ha una altra classifi cació 
d'aquests espais que defuig, en part, el propi con-
cepte de terrassa. 

Estem parlant d'aquells espais interiors, també oberts 
i a l'aire lliure, que ens propicien la mateixa fresca 
però una mica més d'intimitat. Patis o terrasses inte-
riors en les que, també, les taules queden a resguard 
de mirades de passejants.

Més íntim
Els patis interiors tenen vida i caràcter propi. Ideals 

en parella...

A especial terrassestaulataula
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Molts establiments s'han revaloritzat 

gràcies a repensar els seus espais interi-

ors en clau de chill out, on fugir del brogit 

del carrer i buscar l'escenari ideal per una 

conversa o un sopar en parella

gràcies a repensar els seus espais interi-

ors en clau de chill out, on fugir del brogit 

del carrer i buscar l'escenari ideal per una 

per grups petits o directament dissenyats per a la 
parella. Per una trobada habitual o per una de fur-
tiva. Qui no ha escollit expressament el lloc d'una 
quedada pensant en el seu entorn. Com si es trac-
tés d'una obra de teatre, l'escenografi a ha d'ajudar.

L'encant de les cases de cos
Tenen caràcter propi els patis de nombrosos esta-
bliments de Mataró que s'ubiquen en cases de cos. 
De la mateixa manera que a partir de la primavera 
vetllem per fer vida a l'aire lliure, també recobren 
importància aquests espais més tancats i especials. 
Més íntims.

Un bon exemple d'aquests pot ser el Pati 
Guanyabens del carrer de Barcelona. Una 
casa d'aires modernistes amb un pati que 
fi ns i tot pot semblar de casa de nines. Altres 
restaurants, fi ns i tot, habiliten aquests patis 
com a zones de més relax, allò que moderna-
ment se'n diu 'chill outs'. No són les terrasses 
de cadira d'alumini. Són un espai més genuí 
per a ocasions més especials. 
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Les artesanes 
demanen torn
La cultura de la cervesa està cada cop 
més estesa i ja motiva l'elecció d'un o un 
altre establiment

 -Què voleu prendre?
- Quines cerveses teniu?

Aquesta conversa seria del tot inversemblant fa pocs 
anys i, en canvi, és avui en dia la cançó de l'enfadós 
a moltíssims establiments. Fins i tot els restaurants 

de més nivell, que sempre havien associat l'alta 
cuina a un maridatge oportú en forma de vi estan 
obrint-se a l'eclosió de la cultura cervesera. La cer-
vesa artesana ja no és l'anècdota d'un establiment 
sinó un reclam més a l'hora d'escollir a quina ter-
rassa mengem o prenem alguna cosa. I és que en 
paral·lel a la popularitat que ha agafat aquest món 
de les artesanes, més persones han pogut conèixer 
les diferents varietats i tipologies i, amb ella, trobar 
un tipus de cervesa adient per cada hora, gust o fi ns 
i tot estat d'ànim.

Les persones cerveseres saben de qui s'han de refi ar. 
Fins fa poc l'acte de mirar-se la informació d'una 

A especial terrassestaulataula
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etiqueta s'associava o a experts paladars de vi però 
ara aquest hàbit també és propi dels cervesers. De 
què està feta. De llúpol? És una IPA o una APA. De 
blat? Torrada? Negra? Té tocs àcids. El quadre de 
gustos i tipologia és quasi més extens que en cap 
altra comparació. I fi ns i tot les cerveseres comer-
cials han hagut de moure fi txa i les grans marques 
intenten promocionar les versions menys conven-
cionals o especials. Que la marca més important del 
país faci propaganda sobre el procés de creació de 
la seva cervesa, és indicatiu d'això.

Però tornem a la conversa. I als establiments. El 
sector és conscient que hi ha aquesta pe-
culiaritat en la demanda i les distribuïdores 
també. Per això l'antiga associació clàssica 
d'un establiment a una sola cervesa ha passat 
a la història. I es poden recitar les cerveses de 
la mateixa manera que s'enumeren les postres 
d'un menú.

Novetats, excepcions, tiradors
Els més avesats a les artesanes segur que sa-
ben quines són les millors terrasses per trobar 
la marca preferida, aquelles edicions limitades. 
La confi ança entre l'establiment i els clients es 
reforça. Hi ha establiments amb molts tiradors 
de cervesa artesana que la serveixen a doll, com 
a producte de temporada. I, molt important: Una 
bona gastronomia que asseguri que al segon got 
no quedis estabornit completa una oferta inci-
pient: la dels punts especialitzats. Tapes, racions, 
entrepans, hamburgueses. Val la pena fer coixí o la 
terrassa es mourà sola 
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Territori de Patates 
Braves
Sens dubte és un dels aperitius sense 
el qual costaria entendre el menjar 
a l'aire lliure

 De beure, el que ens vingui de gust. Per picar, algu-
na coseta. Però sobretot braves. Posi'm unes patates 
braves. La d'aquest plat és, sens dubte, una de les 
demandes més escoltades a les terrasses mataroni-
nes i de tot l'Estat. Unes braves que, sovint, són el 
barem amb el que s'analitza el lloc on anem. Braves 

que són carta de presentació. Patates que et poden 
cremar a la boca si ets massa impacient i que, a més 
propicien el debat etern sobre si són millors amb la 
salsa homònima o amb all-i-oli. 

Tapes comunes a tot l'Estat
Les patates braves són una de les tapes més comu-
nes, sobretot del sud. Normalment no es prenen 
com a plat fort, sinó que es mengen com a aperi-
tiu. Socialment són motiu de trobada entre amics 
a cerveseries o llocs de tapes. És per això que es 
prenen acompanyades d'una cervesa o canya en un 
ambient informal. Es dona la paradoxa, però, que 
essent una tapa que no es pot considerar de cuina 

un clàssic!
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Tot i que a Mataró s'ha imposat la patata 

amb all-i-oli i pebre com a referència, en 

teoria les patates braves es fan amb la 

salsa homònima que és bàsicament pi-

cant gràcies a contenir tabasco

Tot i que a Mataró s'ha imposat la patata 

amb all-i-oli i pebre com a referència, en 

teoria les patates braves es fan amb la 

salsa homònima que és bàsicament pi-

sinó més aviat bàsica, ha generat tota una cultura al 
seu voltant. Són nombroses les classifi cacions que 
es fan a internet o en xarxes especialitzades de les 
millors braves de cada localitat o barri o, també en 
aquests portals d'opinió col·lectiva, analitzar quants 
dels comentaris funcionen sobre les pròpies braves.

Passa, en aquest sentit, una cosa similar a la de la 
croqueta. Elements bàsics i populars de la gastro-
nomia que generen quasi un corrent d'adscripció 
cultural a favor. 

Les dues salses
El nom de Salsa Brava es deu a la salsa pi-
cant que acompanya a les patates fregides. 
Aquesta salsa està elaborada bàsicament amb 
un sofregit de tomaca, tabasco i de vegades 
maionesa, tot i que s'hi poden afegir d'altres 
ingredients com pebre o d'altres espècies. Als 
Països Catalans de vegades se serveixen amb 
salsa brava i salsa allioli i a Mataró de forma 
singular aquesta última versió té molta pràc-
tica. Hi ha versions menys contundents amb 
alliolis que semblen maionesa o salsa brava que 
semblen salsa rosa. 
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AA taula

DE  TEMPORADA

NespreNespreNespreNespre
L’aigua és el component més abundant del 
nespre, una fruita originària de la Xina. Es 
tracta d’un fruit que s’ha de menjar madur, 

però amb la carn ferma, per tal que no resul-
ti indigesta. Justament és durant els mesos 

d’abril, maig i juny quan trobem els nes-
pres en la seva millor qualitat i amb el grau 
de maduresa òptim. Els sucres, en forma de 
fructosa i glucosa, també hi són presents i 

són els responsables del seu gust i també de 
l’aportació calòrica de 46 calories per 100 

grams consumits.

Ou mollet 
amb miques de
calamarset
Espinaler

Av. del Progrés, 47 Pol. Ind. Els Garrofers. 08340 Vilassar Mar  

 937 502 521

Pop a la planxa
amb hummus 
de cigró i pil pil
de pebre vermell
 de la Vera

LA RECOMANACIÓ DE:

Platja del Callao s/n - 08301 Mataró

Reserves |  +34 600 850 601 - +34 617 339 012 

LA RECOMANACIÓ DE:
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cuisinedumon

guanya
el premi de
el pati guanyabens

"Muffi ns de chocolate para desayunar"

clubclorofi la

guanya
el premi de
FOGONS

"Ensalada de sandía, queso feta i 
aceitunas negras"

roxsacristan

guanya
el premi de
ESPINALER

"Mousse de cítrics amb 
xocolata blanca"

aceitunas negras"

saludablemidori

guanya
el premi de
la boheme

"Breakfast healthy"

CONCURS

#totataula

Opta a menús a:Aquesta setmana 5 premis més!

el Concurs dels igers gastronòmics se-
gueix batent rècords i ja acumula. més 

de 2.000 fotos amb l'etiqueta i optant als 
premis que hi ha. Participar-hi és molt fàcil: 
només cal  penjar fotos dels teus plats a 
Instagram i etiquetar-les amb #totataula 

Aprofi ta l'etiqueta per fer públics els teus 
tresors culinaris, compartir receptes o 
descobertes i fer créixer la comunitat iger 
#totataula

*És imprescindible seguir l'instagram del 
@totmataro per optar als premis

AA taula
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Ingredients

• 150 g de polpa de síndria madura

• 340 g de tomàquets madurs

• 130 g de cogombre

• 60 ml d’aigua

• 1 gra d’all

• 1 cullerada de vinagre d’umeboshi

• 1 cullerada de vinagre de poma

• 1 cullerada sopera d’oli d’oliva verge

• 1/2 cullerada de sal

Elaboració

1. Talla a trossos petits els tomàquets, la síndria i 

el cogombre prèviament pelat, i posa’ls a a gerra 

de la batedora.

2. Afegeix-hi el gra d’all pelat, l’oli, els vinagres, 

l’aigua i la sal i bat-ho fins a obtenir una textura 

homogènia. Rectifica-ho se sal si és necessari.

3. Serveix-ho molt fred i decora-ho amb dauets 

de cogombre.

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

GASPATXO DE SÍNDRIA

La síndria, dolça, sucosa i refrescant, ens 
aporta un gran nombre de vitamines i altres 
nutrients pràcticament tan beneficiosos com la 
millor de les medicines. El vinagre d'umeboshi 
proporciona un toc especial a aquest gaspatxo 
estiuenc, ideal com a aperitiu o entrant. Només 
cal recordar preparar-lo amb antelació perquè 
tingui temps de refredar-se.

Recepta patrocinada per: 

LA RECEPTALA RECEPTA
DEDE

6

Quan arribem a un supermercat, sempre trobem una 
gran quantitat d’aliments frescos disponibles per 
comprar. Escollir quin és més bo, menys processat 
o més sa, no és fàcil. Amb Harvest, una APP que 
ajuda a escollir el millor producte, aquest problema 
es resol amb facilitat. 

L’aplicació informa sobre quines són les fruites i 
verdures de temporada, mostra el nivell de pesti-
cides de cada aliment i dóna eines per distingir les 
millors fruites i verdures disponibles.

App per triar 

HARVEST
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Recull d'imatges de l'acció amb creus grogues de diumenge

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer
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Societat: Redaccio

 Els carrers de Mataró seran 
aquest dissabte escenari de la ter-
cera manifestació en pocs mesos 
dels partidaris de la unitat d’Espa-
nya. L’eslògan de la manifestació 
convocada per la Plataforma per 
Tabàrnia i el grup 'Els Segadors del 
Maresme' és  “Tornem a ser la lo-
comotora d’Espanya!” pel que els 

La tercera manifestació a la ciutat en mig any per la unitat d'Espanya arriba aquest 
dissabte després de la polèmica plantada de Creus

organitzadors volen que Mataró 
esdevingui referent territorial de 
l’espanyolisme i jugaran amb la 
fi gura del primer ferrocarril i el seu 
impulsor, Miquel Biada. La marxa 
començarà de la plaça dedicada a 
l’impulsor del tren el 1848 i es farà 
una ofrena fl oral a la seva fi gura. 
També anuncien un minut de si-
lenci per les empreses que han 
marxat de Catalunya que segons 

Pols de mobilitzacions als carrers de Mataró

Serà la tercera manifestació d'aquest signe en pocs mesos a Mataró Daniel Ferrer

els càlculs de l’organització de la 
marxa ja són més de 4.000. S'espera 
una assistència important.

La manifestació compta amb el 
permís atorgat per la Generalitat i 
en la Junta local de Seguretat , que 
va abordar l'operativa d'aquest dis-
sabte, l'Alcalde Bote va assegurar 
que es muntaran els dispositius 
necessaris per garantir la segure-
tat dels ciutadans.

El solar de la Via Sèrgia on podria alçar-se el macroprostíbul Arxiu 

Hores abans de la manifestació de 'Els Segadors del Maresme, per aquest mateix dissabte el 
Comitè en Defensa de la República ha fet una convocatòria en sentit contrari. "Mataró per a totes" 
és l'eslògan de l'acció que encara està per definir i per la qual el CDR convoca a les 15:30h davant 
de l'Ajuntament de Mataró. D'aquesta manera conviuran a la ciutat dues marxes o convocatòries 
de signe clarament oposat. En la convocatòria feta pública pel CDR local s'explicita que la con-
vocatòria és "contra el feixisme, el racisme i la xenofòbia". 

El CDR convoca una acció 
"antifeixista"
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no ens allunyi dels valors demo-
cràtics que compartim".

Tractar policialment la convo-
catòria de la plantada de Creus 
desespera als grups. Juli Cuéllar 
de la CUP acusa Bote "de fer d'al-
taveu d'Enric Millo per impedir 
símbols sotmetent-se a un suposat 
principi de neutralitat". El cupaire 
assegura que "veiem que s'apel·la 
a la convivència, que mai s'ha vist 
alterada en cap manifestació in-
dependentista mentre grups ultres 
d'extrema dreta han fet agressions 
i insultat, actuant encaputxats i de 
nit per atemorir la ciutadania".

"Tornem a ser notícia"
Per CiU, Quim Fernàndez va la-
mentar que "a Mataró tornem a ser 
notícia abanderant la lluita contra 
les llibertats: posar creus, posar 
llaços, posar pancartes és demo-
cràtic", va reblar mentre Montse 
Morón, de Volem, va voler posar 
d'exemple el Ple de Canet, amb 
un text unànime de condemna als 
incidents de la platja i va retreure 
al PSC que no convoqui la junta de 
seguretat "per temes que realment 
preocupen als com és la proble-
màtica del tràfi c de drogues"  | CC

 La roda de premsa és anterior 
a diumenge. Seuen rere la taula 
els portaveus de CiU, ERC, CUP 
i Volem. Una foto, i per tant una 
aliança, repetida i reiterada els 
darrers mesos. Compareixen per 
fer públic que censuren d'arrel 
l'actuació de l'Alcalde que hores 
abans ha tractat les convocatòri-
es de protestes en una Junta local 
de Seguretat. La frase del titular 
la diu Quim Fernàndez: "Volem 
que Mataró recuperi la dignitat 
democràtica perduda". I afegeix 
"se'ns diu que estem dividits en 
blocs però és que al bloc demo-
cràtic hi hauríem de ser tots". Els 
quatre partits mantenen la seva 
operativa per separat però acorden 
coordinació de cara al pròxim Ple 
Municipal. S'hi debatran propostes 
en contra del 155 i per la llibertat 
d'expressió.

Als representants de 12 dels 
27 regidors locals els sembla que 
David Bote no està conduint bé 
els últims dies. "Ha exercit més 
com l'Alcalde d'un partit que no 
pas com a garant dels valors de 
ciutadania", explica Francesc 
Teixidó que afegeix, en to de sú-
plica, "que tot el que està passant 

CiU, ERC, Volem i la CUP fan pinya criticant que l'Alcalde 
"no garanteix els drets i els valors de la ciutadania"

"Volem que Mataró recuperi la 
dignitat democràtica perduda"

 El passat diumenge 27 de maig 
l'Escola Marta Mata va comme-
morar el 10è aniversari de la seva 
creació. Durant la jornada, van 
tenir lloc diverses activitats com, 
per exemple, una obra de teatre a 
càrrec de mestres i pares i mares 
del centre, tallers infantils, una bo-
tifarrada i exhibicions d'activitats 
extraescolars. A més, cal destacar 
la trobada gegantera que van or-
ganitzar amb el seu gegant, Mart 
el guepard, i els gegants i gegan-
tes Gemma, Franxesco, Crossi i 
Xanet-Xaneta.

Una nova imatge
El plat fort del dia va ser la pre-
sentació ofi cial de la nova imatge 
dels patis de l'escola. Els murals 
són obra de Mateo Lara, artista de 
grafi t mataroní i representen, en 
el cas del pati infantil, el gegant i 
capgrossos de l'escola, i pel que 
fa al pati de primària, els artistes 
que els nostres alumnes estudien 
al llarg de la seva etapa a Marta 
Mata. Els mateixos infants van triar 
quines obres de cada artista volien 
que estiguessin representades i han 
seguit de prop el procés creatiu de 
Mateo Lara. | Red

Amb tot un dia d'activitats, 
diumenge passat

Celebració dels deu 
anys de l’Escola 
Marta Mata

Roda de premsa dels quatre grups sobiranistes

Un moment dels actes Cedida 

Cedida 

Ciutat

Tot 3 ciutat grups + marta mata.indd   2 30/05/2018   11:09



Societat: Redacció

  Un mataroní  va ser detingut 
dilluns al migdia després que la 
Policia Local l’hagués vist pre-
sumptament fent un grafi ti de 
grans dimensions al pas subterrani 
de Sant Simó. Una patrulla policial 
l’hauria vist pintant un llaç groc 
per la llibertat dels presos polítics 
i, posteriorment, un altre vehicle de 
la Policia l’hauria localitzat a prop 
de casa seva. Els agents, segons 
explica l’Ajuntament, van instar 
l’home a identifi car-se després 
de notifi car-li que la pintada era 
constitutiva d’una falta administra-
tiva. En negar-se, segons la versió 
policial, es va procedir a la seva 
detenció. L’Ajuntament assegura 
que l’home va oposar resistència 
i els agents el van haver de redu-
ir i emmanillar. Els fets, al carrer 
de Rafael Carreras de Rocafonda, 
van motivar de seguida reaccions.

L’home va demanar la revi-
sió mèdica pels danys causats 
durant la intervenció policial. 
L’Ajuntament assegura que un 
agent també va requerir d’aquest 
protocol mèdic per la mateixa 
acció. 

La Policia Local el deté per no identificar-se, el redueixen i hores després queda en 
llibertat amb càrrecs de resistència i desobediència  

El mataroní, Blai Manté va sortir 
fi nalment en llibertat a dos quarts 
de deu de la nit. El jutjat va de-
cretar càrrecs de desobediència i 
resistència contra Manté pels fets 
que van motivar una concentració 
de solidaritat de desenes de per-
sones mentre passava a disposi-
ció judicial. A través de les xarxes 

Detingut després de pintar un llaç groc

La detenció va motivar una mobilització davant dels jutjats durant la tarda de dilluns Daniel Ferrer

Manté va explicar que no es va 
negar a acompanyar els agents de 
la Policia Local i és crític amb les 
maneres i agressivitat de la seva 
detenció. Denuncia que va ser ti-
rat a terra i immobilitzat durant 
dos minuts amb un genoll pres-
sionant-li la cara contra l'asfalt 
bo i estar emmanillat.

El solar de la Via Sèrgia on podria alçar-se el macroprostíbul Arxiu 

"Si pintar un llaç a una paret és motiu per estar detingut, és 
que realment estem ben malament". La reflexió la feia en veu 
alta Pau Manté, el germà d'en Blai. El portaveu es confessava 
"com tothom, entre la sorpresa i la indignació" i apunta que 
"en aquest país pots acabar detingut per fer un tuit, per fer 
una pintada o simplement per ser sospitós de qualsevol de 
les dues coses".

"Pintar un llaç groc no és motiu 
per a una detenció"

núm. 1823 de l'1 al 7 de juny de 2018

Tot 4 ciutat detingut.indd   2 30/05/2018   11:10



LA REVISTA DE TOT L’ALTRE ESPORT

www.fosbury.cat/paper

VENDA i SUBSCRIPCIONS A:

ANYS

INFANTS

1a12

Cursets intensius 
de natació - Estiu 2018

Des d’iniciació a perfeccionament, cursets 
de tots els nivells per a infants d’1 a 12 anys 

Del 25 de juny al 20 de juliol
Horaris de matí i tarda

Consulteu nivells, horaris i preus a: 
www.mataro.cat/piscinamunicipal
Av. del Velòdrom, 25. Mataró / Telèfon 93 741 61 61 
piscinamunicipal@ajmataro.cat
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Nou èxit d'organització del Centre Natació Mataró 
a la 18a edició del Ciutat de Mataró

núm. 1528
De l'1 al 7 de Juny de 2018

totel Esport
www.eltotesport.com

TRIATLÓ MULTITUDINARI

A

C/ Estrasburg 5, Local 109B
OBERT CADA DIA FINS A LES 04:00H (DARRERE DELS CINEMES)
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Màxima golejadora de 
l'equip i peça clau en 
l'ascens del Mataró

Opinió Ferran Àngel
Col·laborador el Tot Esport

Aquest últim cap de setmana, sens 
dubte, ha estat magnífic per al bàs-
quet de la ciutat amb l'ascens del 
Mataró Parc Dori Dori Boet a Lliga 
Femenina 2. Així doncs, Mataró 
recupera el bàsquet femení en ca-
tegoria estatal, una circumstància 
que fa onze anys s’havia perdut 
quan la UE Mataró va perdre la 
categoria.

Estem parlant d'una ciutat, la 
nostra, amb una gran història en 
l'esport de la cistella. Una ciutat 
que ha viscut grans partits de bàs-
quet, a primera divisió, contra el 
Barça, el Joventut, el Real Madrid, 
etc. I no només això, som una 
ciutat que havia rivalitzat amb 
Badalona, el conegut com a bressol 
del basquetbol, introduint el bàs-
quet al nostre país, Catalunya.

Sense oblidar el magnífic bàs-
quet base que es treballa a la ciutat, 
on Boet i Esportiva rivalitzen entre 
els clubs amb més equips en les 
categories de formació de tot el 
bàsquet català. Es diu aviat, però és 
evident que per aconseguir-ho cal 

molta gent disposada a deixar-hi 
moltes hores de feina.

I centrant-nos en el bàsquet 
femení, la feina de formació és 
més que evident. Tenim a Núria 
Martínez, un autèntic emblema del 
bàsquet del nostre país i escollida 
esportista de la ciutat en diverses 
ocasions, i Rosó Buch competint 
a primer nivell europeu a Girona. 
Laia Flores, a la Universitat de 
South Florida, disputant el torneig 
de la NCAA. Una universitat on fins 
fa un any també hi jugava Ariadna 
Pujol, ara al Cadí la Seu, també a 
Lliga Femenina 1. Totes elles s'han 
format a Mataró i agafen el relleu 
de les jugadores que, amb el CE 
Mataró, van guanyar tres vegades 
al títol estatal als anys setanta del 
segle XX.

Aconseguim, entre tots, poder 
gaudir del gran potencial i talent 
basquetbolístic que tenim a la ciu-
tat als mateixos equips de Mataró. 
Fem de la capital del Maresme una 
referència també al bàsquet estatal 
de primer nivell.

Mataró recupera entitat al bàsquet 
11 anys després el Boet torna la ciutat a categoria estatal

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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Les mataronines van ser les 
vencedores indiscutibles de la 
fase d'ascens a Andratx

El Mataró Parc Dori Dori Boet va 
disputar aquest passat cap de 
setmana la fase d'ascens a Lliga 
Femenina 2 a Andratx, Mallorca, 
després d'haver aconseguit el títol 
de Copa Catalunya tot just fa tres 
setmanes. I el resultat no podia 
haver estat millor, aconseguint la 
victòria clarament en els tres par-
tits, assolint així l'ascens de forma 
incontestable.

Exhibició per començar
Divendres, al primer partit, les ta-
ronges s'enfrontaven al CTEIB, el 
rival més jove i inexpert del grup. 
El partit no va tenir gaire histò-
ria perquè les jugadores de Jordi 
Vizcaíno ja van dominar des de bon 

principi, tot i que les balears es resi-
sitien a tirar la tovallola. Al descans, 
la diferència era de tretze punts 
(23-36). Va ser a la segona part 
quan les mataronines van trencar 
el partit, gràcies a una magnífica 
Jones –espectacular tot el cap de 
setmana– i l'aportació de Latorre 
i Gibert, fins al 47 a 78 definitiu.

4a victòria contra l'Almeda
A la segona jornada es va viu-
re la reedició de la final de Copa 
Catalunya contra el Basket Almeda. 

El partit va començar molt bé per 
a les taronges, però l'Almeda va re-
accionar trabant el partit, deixant 
el marcador en 33-19 al descans. 
A la segona part però, les groc-i-
negres van aconseguir retallar les 
distàncies, però no van poder su-
perar l'experiència del Boet.

El Boet, intractable a Mallorca. | FOTOS: @CARFERJU (INSTAGRAM) WWW.CARFERJUPHOTO.COM
Recital i ascens
El diumenge, a l'última jornada, 
s'enfrontava davant de l'amfitrió, 
l'Andratx, on una victòria signifi-
cava l'ascens. I des de bon principi 
va demostrar ser el millor conjunt 
present a Mallorca. Entre Jones, 
Ruano i Giménez van destrossar el 
conjunt mallorqui, aconseguint la 
victòria i l'ascens de la millor ma-
nera possible. Enhorabona! 

47 CTEIB

78 M. PARC DORI D. BOET

MATARÓ PARC DORI DORI BOET: La-
torre (11), Jones (23) , Gibert (11), Barbena 
(3), Graupera (2), Solé (9), Chacon (1), 
Ruano (2), Massuet (6), Vallès, Girabal (2) 
i Jiménez (8). 20/44 en tirs de 2, 9/23 en 
triples, 11/23 en tirs lliures

PARCIALS: 6-14, 17-22, 11-26 i 11-16.

www.eltotesport.com |  P. 8

FASE D'ASCENS A 
LLIGA FEMENINA 2
1a jornada
Almeda - Andratx ............................. 58-56
CTEIB - M. P. DORI D. BOET ............... 47-78

2a jornada
CTEIEB - Andratx................................ 33-51
M.P. DORI D. BOET - Almeda ............50-37

3a jornada
Almeda - CTEIB .................................. 85-36
Andratx - M.P.DORI D. BOET ............ 40-73

Classificació Final:

MATARÓ PARC DORI DORI BOET, 6; 
Almeda, 5; Andratx, 4; i CTEIB, 3.

50 M. PARC DORI D. BOET

37 BASKET ALMEDA

MATARÓ PARC DORI DORI BOET: 
Jones (19), Latorre, Gibert (8), Graupera, 
Solé (2), Chacón, Ruano (11), Massuet (4), 
Vallès, Girabal i Jiménez (6). 15 de 39 en 
tirs de 2, 3 de 17 en tirs de 3 i 11 de 15 en 
triples.

PARCIALS: 23-9, 10-10, 6-10 i 11-8.

El Mataró Parc Dori Dori Boet 
puja a Lliga Femenina 2!

Gran partit d'Olga Ruano. | @CARFERJU

40 ANDRATX

73 M. PARC DORI D. BOET

MATARÓ PARC DORI DORI BOET: 
Jones (21), Latorre (2), Gibert (9), Chacón 
(2), Barbena (6), Solé (2), Ruano (13), 
Massuet (4), Vallès, Girabal (2) i Giménez 
(12). 17 de 35 en tirs de 2, 5 de 22 en tirs 
de 3 i 24 de 35 en tirs lliures.

PARCIALS: 8-20, 9-18, 6-14 i 17-21.

www.eltotesport.com |  P. 3BÀSQUET
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Parlem amb l'estrella del club 
taronja, després d'aconseguir 
l'ascens de categoria

Heu fet una gran temporada 
que ha acabat amb l’ascens, 
com ho has viscut?
Sóc molt feliç. Només pensar on 
estava el Boet l’any Passat I on 
estem ara, dóna la sensació que 
es tracta d’una temporada màgica. 
Era la nostra primera temporada a 
Copa Catalunya I hem acabat amb 
l’ascens a Lliga Femenina 2. La ve-
ritat és que ha anat tot molt bé.

Com ha estat la relació amb les 
jugadores i el cos tècnic?
Molt bona, érem un equip que re-
alment ens preocupàvem els uns 
pels altres dins i fora de la pista. 
Des d’en Jordi, en Santi, passant 
per totes les companyes, la relació 
ha estat fantàstica, i això també 
s’ha vist reflectit a la pista.

Estadísticament has estat la 
jugadora més valuosa de la 
competició. Esperaves rendir a 
aquest nivell?
Honestament, crec molt en mi i 
en les meves possibilitats. Però 

és innegable que les més compa-
nyes d’equip m’han ajudat molt a 
poder rendir a aquest nivell. I el 
club facilitant-ho tot perquè només 
hagués de pensar en el bàsquet i 
poder entrenar i jugar dur, sent 
la jugadora que sé que podia ser.

Per què vas triar Mataró per 
venir a jugar?
Resulta que el meu últim any d’uni-
versitat em vaig lesionar i no vaig 
poder jugar. Llavors vaig decidir 
anar a una acadèmia a Girona i 
allà el Boet em va oferir la possi-
bilitat de jugar i donar-li una nova 
oportunitat al bàsquet. I, la veritat, 
és que va funcionar molt bé, per 
això vaig decidir tornar aquesta 
temporada que podríem dir que 
encara ha anat millor.

Com és la vida a Mataró per 
una americana?
Honestament, m’encanta Mataró. 
M’encanta la gent d’aquí, el Boet, el 
Mar. És un lloc magnífic per viure.

Trobes a faltar els Estats 
Units?
Evidentment que trobo a faltar 

Jones en acció aquesta temporada. | DANIEL FERRER

casa, sobretot quan ets fora per 
un llarg període de temps, però 
amb les tecnologies actuals estàs 
a una sola trucada de distància. 
Evidentment que no és el mateix 
que el contacte físic, però pots 
mantenir molt més les relacions 
amb els amics i la família. A més a 
més, les meves companyes d’equip 
m’ho han posat molt fàcil, ajudant 
en tot el que podien. Algunes d’elles 
també parlen anglès, que encara 
m’ho feia més fàcil. Això també em 
fa venir ganes de seguir aprenent 
idiomes, com el català i el castellà.

T’agradaria jugar al Boet la 
pròxima temporada, a Lliga 
Femenina 2?
És el que estic reflexionant ara 
mateix. Ho he de parlar amb el 
meu marit, perquè és una decisió 
que no només m’afecta a mi, però 
encara no he pres una decisió. El 
que està clar, és que si torno a 
aquí la pròxima temporada, serà 
per jugar al Boet.

Judy Jones: "Hem viscut una
 temporada màgica"

Torneig Inter. a 
l'Eusebi Millán

Aquest passat cap de setmana es 
va disputar a l'Eusebi Millán una 
nova edició de la Mediterranean 
Cup of Champions, que enfrontava 
el Mataró Parc Boet, una selecció 
de jugadors catalans, El Sheffield 
britànic i el Charivez americà.

Resultats:
Selecció Catalana - Sheffield ........... 60-71
Mataró Parc Boet - Charivez ..........98-104 
Charivez - Selecció Catalana ........... 76-73
Mataró Parc Boet - Sheffield ..........86-85
Charivez - Sheffield .......................... 80-75.

el Esporttot BÀSQUET

Partits d'alta intensitat. | D.F
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Es van disputar el passat cap 
de setmana els Campionats de 
Catalunya de proves combinades 
i l’atleta Marina Polo (GA Lluïsos) 
es va proclamar subcampiona en 
tetratló en la categoria sub-12. Va 
aconseguir 2033 punts amb unes 
marques de 9.67 (60 m tanques), 
6.82 (pes), 4.09 (llargada) i 8.85 
(60 m). També va participar la seva 
companya de club Mar Espartero 
que va quedar 12a amb 1671 punts.
En categoria sènior l’atleta del CA 
Laietània Martí Varela va quedar 
6è en decatló amb 5508 punts, 
amb marques de 11.71 (100 m), 5.72 
(llargada), 11.15 (pes), 1.79 (alçada), 
55.21 (400 m), 18.36 (110 m t), 32.95 
(disc), 3.90 (perxa), 42.29 (javelina) 
i 5:21.59 (1500 m).

Marina Polo plata 
sub-12 en tetratló

Ramos durant el seu partit contra Kukushkin. | ROLAND GARROS

Albert Ramos passa a la segona 
ronda de Roland Garros

El tennista mataroní Albert Ramos 
Viñolas va debutar al torneig de 
Roland Garros a París amb un tri-
omf força còmode, tot i que el partit 
es va allargar fins més enllà de les 
dues hores. Va derrotar en tres sets 
el kazak Kukushkin. Ramos que és 
cap de sèrie número 31 i està en 
el lloc 36è del rànquing, va poder 
desfer-se del seu rival que és el 
número 83 del rànquing.

El mataroní, que ha passat una 
mala època per molèsties físiques 
en els darrers mesos, debutava amb 
incertesa respecte a quin podria 

ser al seu rendiment. I en el primer 
set va haver de treballar durament 
per guanyar-lo en el "tie-break". 
Tampoc li va ser fàcil el segon que 
va guanyar  6-4. Però a mesura que 
va anar  agafant ritme i confiança 
en el tercer va trobar el seu millor 
joc i va guanyar per 6-1.

Ara a la segona ronda es tro-
barà amb el jove noruec Casper 
Ruud (19 anys i 157 del rànquing 
mundial) que va superar en cinc 
sets l'australià Jordan Thompson.

Recordem que en els dos darrers 
anys Ramos ha tingut una gran 

actuació en el torneig parisenc. 
Fa dos anys va arribar a quarts de 
final caient davant Wawrinka i l'any 
passat va arribar fins a vuitens de 
final caient davant Jokovic.

Martínez rep la copa de la mà de Roger Torrent. | RICARD ROVIRA / FCBQ

La selecció catalana absoluta de 
bàsquet femení va jugar el passat 
divendres a Fontajau un amistós 
davant de Montenegro. Un enfron-
tament que es van endur les de 
Fabián Téllez per un contundent 
83 a 57.

Al combinat català hi havia la 

Catalunya, amb Núria Martínez i 
Rosó Buch, bat a Montenegro

presència de les mataronines Rosó 
Buch i Núria Martínez, que juguen 
a l'Uni Girona, i Mariona Ortiz, for-
mada al Platges de Mataró.

La Núria va aconseguir 9 punts i 
4 rebots en 23 minuts de joc, men-
tre que la Rosó va sumar 4 punts 
i 2 rebots. Imatges del partit. | RICARD ROVIRA / FCBQ

www.eltotesport.com |  P. 5POLIESPORTIU
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el Esporttot HOQUEI PATINS

NAC. CATALANA 
FEMENINA

En busca del tercer 
lloc que pugui donar 
dret a l'ascens

Play-off pel 3r lloc de
Nacional Catalana femenina
La victòria a la pista de l'Igualada deixa 
ben encarat aquest play-off pel Mataró, 
ja que guanyant a casa aquest cap de 
setmana acabarien en tercera posició de 
Nacional Catalana, en teoria amb dret 
a l'ascens a no ser que el campió trobi 
una fòrmula que els permeti vendre la 
categoria.

Partit decisiu aquest dissabte 
2 de juny a les 19:45h a Mataró
Una veritable final la que es viurà 
aquest dissabte al Jaume Parera i 
León, ja que la victòria de les locals els 
donaria la tercera posició. A la primera 
fase ja es van enfrontar a Mataró amb 
resultat favorable a les d'Albert Bou per 
4-1. Si es torna a veure la millor versió 
de les mataronines, ben segur que no 
s'escaparà el partit, però amb l'ajuda del 
públic mataroní encara augmenten més 
les possibilitats d'èxit.

L'equip d'Albert Bou va supe-
rar a les de l'Anoia a la tanda 
de faltes directes per comen-
çar amb bon peu 

Encara no es descarta que el tercer 
lloc de Nacional Catalana femenina 
pugui acabar donant dret a jugar 
la temporada vinent a OK Lliga 
femenina, i per tant és important 
que el CH Mataró guanyés a la pis-
ta de l'Igualada. Aquesta victòria 
obre la porta a tancar l'eliminatò-
ria per la tercera posició aquest 
cap de setmana. El partit va ser 

molt igualat, acabant amb empat 
a tres –amb dos gols de Florenza 
i un de Milla– després del temps 
reglamentari i també a l'acabar la 
pròrroga, pel que es va haver de 
decidir a la tanda de faltes direc-
tes. Amb gols de Canal, Florenza i 
Chiva les mataronines van ser mi-
llors des de pilota parada, ja que les 
locals només van poder transfor-
mar una falta directa, i van fer-se 
amb la victòria. Ara falta acabar 
per la via ràpida per no donar lloc 
a sorpreses, i esperar a veure si la 
plaça que guanyin o Voltregà B o 
Palau de Plegamans B realment 
acaba sent pel tercer classificat.

Tenen a prop el tercer lloc. | ARXIU

4  IGUALADA FHCP

6  CH MATARÓ

CH MATARÓ: Ariadna Escalas (p), 
Adriana Chiva (1), Júlia Canal (1), Anna 
Fontdeglòria, Marta Soler, Aina Floren-
za (3), Aina Lleonart, Judith Milla (1) i 
Marlena Rubio.

El Club Hoquei Mataró guanya el 
primer partit pel tercer lloc

En un partit instranscendent 
pel Mis Ibérica CHM, els ma-
drilenys van acabar guanyant 
per assolir l'ascens 

El CH Mataró havia perdut les seves 
opcions d'ascens, i per tant el par-
tit contra l'Alcobendas ja no tenia 
al·licient pels locals. Tot i això, es 
van avançar al minut set de par-
tit, quan Cantero va culminar un 
contraatac. Els visitants posaven 
a prova a Grané amb xuts llunyans, 
i finalment a dos minuts del des-
cans un xut fluix des del mig del 
camp va acabar entrant després 

d'un rebot (1-1).
Als 10 minuts de la represa va 

sortir Mañé a la porteria del Mataró. 
Els visitants van fer l'1-2, elevant la 
bola abans del remat. Poc després 
hi va haver un doble xut al pal ma-
taroní, i del possible empat es va 
passar a l'1-3 que sentenciava el 
partit quan quedaven poc menys 
de set minuts, amb un altre xut 
llunyà desviat. D'aquesta manera 
l'Alcobendas va fer-se amb el dar-
rer bitllet per a l'OK Lliga.

1  CH MATARÓ

3  ALCOBENDAS

CH MATARÓ: Sergi Grané, Eric Flo-
renza, Guillem Molist, David Montero, 
Oriol Lladó equip inicial; Àlex Cantero 
(1), Conrad Xicota, Jordi Bartrés, Bernat 
Romero, Àlex Martínez (ps).

L'Alcobendas puja a OK Lliga a Mataró  El Fem16, campió 
de Catalunya

Un cop més la base del Club Hoquei 
Mataró segueix demostrant el seu 
bon estat de forma, ja que després 
dels títols guanyats pel Fem16 –
campiones de Catalunya i d'Espa-
nya– tornen a donar alegries amb 
el Campionat de Catalunya assolit 
per l'equip Fem14, un nou èxit que 
augura un bon futur pel primer 
equip femení.

També l'equip Prebenjamí d'ini-
cació va destacar, tancant una gran 
temporada al guanyar el campionat 
de Barcelona sense haver perdut 
ni un sol partit.
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Gamma Nou Range Rover Velar: consum combinat 5,4-9,4 l/100 km, emissions de CO2 142-214 g/km.
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Cajón conCajón con
organizadororganizador
interiorinterior

Lateral 3cm de gruesoLateral 3cm de grueso

CONJUNTO
DE BAÑO
80cm

285€ /Ud.

Mueble
+ pica porcelana
+ espejo liso

NOVEDAD!

por sólo
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CONJUNTO
DE BAÑO
60cm

160€ /Ud.

Mueble
+ pica porcelana
+ espejo liso

NOVEDAD!

PLATO PIETRA
120X70 BLANCO

¡SIN LÍMITE
DE UNIDADES!

136€/Ud.

100% PERSONALIZABLE
ANTIDESLIZANTE · CLASE III
MASA COLOREADA
TACTO CONFORTABLE
ANTIBACTERIANO

· 120 x 80 Mismo precio.
· Disponible en más medidas.

por sólo

OFERTA!
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GIMCANA NÀUTICA, 
DINAR i MOLTES  
SORPRESES
L’AUPM et convida:
Diumenge 3 de juny
10.00 h: Gimcana nàutica.
14.00 h: Dinar al Restaurant El Doge
 
Participa amb el teu vaixell de vela o motor
Vine amb la família i els amics
Diverteix-te!
T’esperem!
 
Preus:
Soci: 5€ €
No soci: 8€ €
Menors de 12 anys: gratuït
 
Inscripcions fins a l’1 de juny:
info@aupmataro.cat
661 377 364 / 627 945 495

Associació d’Usuaris 
del Port Esportiu de Mataró

Col·laboren: 

Organitza:

S T I L  N A U T I CS T I L  N A U T I C
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Participa amb el teu vaixell de vela o motor
Vine amb la família i els amics
Diverteix-te!
T’esperem!
 
Preus:
Soci: 5€ €
No soci: 8€ €
Menors de 12 anys: gratuït
 
Inscripcions fins a l’1 de juny:
info@aupmataro.cat
661 377 364 / 627 945 495

Associació d’Usuaris 
del Port Esportiu de Mataró

Col·laboren: 

Organitza:

S T I L  N A U T I CS T I L  N A U T I C
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1   FUNDACIÓ HERMES

8  CE MATARÓ

CE MATARÓ:  Pol, Yustos, Kiku (Sergi 
46'), Tapha, Isma (Maldonado 46'), Parri 
(Dani 46'), Peque (Sergio L. 46'), Barga-
lló, Pedro (Ricky 60'), Youssef, Aitor.
GOLS: 5' AITOR (0-1); 22' ISMA (0-2), 
31' BARGALLÓ (0-3), 39' AITOR (0-4); 
40' YOUSSEF (0-5), 44' PEDRO (0-6); 
59' Mellado (1-6); 65' AITOR (1-7); 88' 
YOUSSEF (1-8).
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SEGONA
CATALANA

Durant molts minuts el Mataró 
va ser el segon classificat

El CE Mataró va fer la seva feina, 
però l'esperada carambola no es 
va donar. Durant molts minuts sem-
blava que seria possible, fins que 
l'Argentona, a poc del final, va fer 
el 0-1 al camp del Sarrià i es va fer 
amb el lloc de promoció d'ascens.

L'Argentona acaba 2n i 
jugarà la promoció

34a jornada (27 maig)

Parc - Montcada ........................................0-3
Sant Andreu Barca - Sant Adrià ............ 6-2
SANT POL - Llefià ........................................ 1-2
Sarrià - ARGENTONA  .................................0-1
Canyelles - Europa B ................................. 2-1
HERMES - CE MATARÓ ................................1-8
Guineueta - LLAVANERES ........................3-0
Piferrer - Besós BV .................................... 1-3
MASNOU - Districte 030 CE ..................... 4-2

Classificació final
Guineueta 75; ARGENTONA 70; CE 
MATARÓ 69; Europa B 65; Llefià 62; SANT 
POL 61; Sarrià 56; MASNOU 55; Canyelles 
49; Besós BV i Districte 030 CE 47, Parc 
41, Montcada 40; S.Andreu de la Barca 
38; HERMES 32; Piferrer 18; LLAVANERES 
16; Sant Adrià 7. 
La Guineueta puja, l'Argentona jugarà 
la promoció d'ascens i baixen els cinc 
últims a 3a Catalana, entre els quals el 
CE Llavaneres. 

El CE Mataró campió

26a jornada (27 maig)

Fontsanta-Fatjó - CE MATARÓ ................0-2
MOLINOS - Espluguenc............................. 2-2

Classificació
CE MATARÓ 68, UD MOLINOS 62, Marti-
nenc i Fontsanta-Fatjó 50, Young Talent 
Badalona Sud 49...
El CE Mataró a falta de dues jornades, és 
campió, ja que aquest proper diumenge 
sumarà els tres punts per retirada del 
seu rival. 
27a jornada (3 juny)
Bellvitge - UD MOLINOS (DG 17 h)
CE MATARÓ - Santvicentí ..... 3-0 (retirada)

El CE Mataró goleja... però acaba 
tercer i el premi és per l'Argentona

Aitor va fer un “hat-trick”. | ARXIU

El partit del Mataró no va tenir 
història. Aitor va marcar als 5', i 
abans del descans ja havien pujat 
5 gols més al marcador. La segona 
meitat va ser de tràmit. Al final els 
jugadors es van quedar al mig del 
camp escoltant la ràdio i esperant 
la possible carambola... però no es 
va produir.

2a Catalana fem.

El femení del CE Mataró puja a la 
Primera Catalana

Van guanyar per 0 a 2 davant 
del Fontsanta-Fatjó

En la jornada en què l'equip mas-
culí del CE Mataró es va quedar 
sense la promoció d'ascens, l'equip 
femení va donar una gran alegria 
al club, ja que va assolir l'ascens 
a 1a Catalana, guanyant per 0-2 al 

camp del Fontsanta-Fatjó.
En el partit jugat a Cornellà, el 

Mataró depenia d'ell per assolir 
l’ascens. I es va posar ben aviat a 
favor quan Jasmina Chamarro va 
fet el 0-1 als 9'. Després als 20' de 
la segona part la mateixa jugado-
ra va fer el gol de la tranquil·litat.

Van jugar en l'equip inicial: Ceney Fanlo, 
Sandra Blanch, Cristina Cerdà, Jasmina 
Chamarro, Olga Gómez, Ariadna Velasco, 
Sara Armoa, Cinthia Candelaresi, Laia 
Garcia, Rosario Espinosa i Lourdes Acuña. 
I després Andrea Álvarez, Gisela Gonzalvo, 
Judit Martínez i Vanesa Machado. Han 
jugat també Helena Roca, Dolores Torres, 
Verònica Espinosa, Dayanira Conza, Pau-
la González i Dori Apolo, que ha estat la 
màxima golejadora.

Les jugadores del CE Mataró celebren l'ascens. | @CE_MATARO

El Playo�  per a l'Argentona
La decepció del Mataró contrasta amb 
l'alegria del FC Argentona, que jugarà el 
play-off d'ascens a 1a Catalana contra el 
CE Bescanó. L'anada es disputa diumenge 
(17h) a Bescanó i la tornada es jugarà a casa 
diumenge 10 de juny (18h).
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5  LA LLÀNTIA

5  MATARONESA

LA LLÀNTIA:  Rubén Lloret, Hassan, 
Serrano, Llavero, Jordi Cano (Kanteh 
73'), Guedes (Chamarro 60'), Said, Ibu, 
Lamin (Delfín 53'), Bertolín, Yusupha.
MATARONESA:  Rabassa (Marcos 46'), 
Guti, Hidalgo (Palanco 46'), Navarro 
(Carlos 46'), Cobos (Sissoko 75'), Espín, 
Beltrán, Nogales, Miguel, Axel i Marcelo. 

1   UD CIRERA

1   POMAR

CIRERA: Toni, Ximillo, Carlos Gómez, 
Cristian Romero (Matas 69'), Álvaro 
Yustos, Izar, Albert Garrido (Isaac 60'), 
Joel, Othman, Pol, Aleix.

2  LA SALUT

1  PLA D'EN BOET

PLA D'EN BOET: Jairo, Marc Pérez 
(Carlos 64'), Lluc, Ordóñez, Carrasco, 
Valencia (Moreno 83'), Elías, Reyes, 
Valle (Eric 46'), Farro, Vela (Cortés 64').

TERCERA
CATALANA

Pla d'en Boet se salva i 
Rocafonda baixa a 4a
34a jornada (27 maig)
La Salut - PLA D'EN BOET ......................... 2-1
Cabrils - Young Talent ............................... 1-3
Santvicentí - Singuerlín ..........................0-4
CIRERA - Pomar ............................................ 1-1
MOLINOS - Lloreda .................................... 3-3
LA LLÀNTIA - MATARONESA .....................5-5
Premià Dalt - Calella..................................4-1
Vilassar Mar B - Arenys Mar ...................0-4
Poble Sec - ROCAFONDA ................ no jugat

Classificació 
Young Talent 85 (puja a 2a); Singuerlín 
82 (promociona); CIRERA 70; Cabrils 60; 
MOLINOS 60; Lloreda 56; MATARONESA  
53; Premià Dalt 44; Santvicentí 44; Poble 
Sec 43; LA LLÀNTIA 43; Arenys Mar 
38; Vilassar Mar B 37; PLA D'EN BOET 
34; La Salut 33; Calella 33; Pomar 32; 
ROCAFONDA 29. 

El Cirera "rei dels derbis"
Aquesta temporada han jugat 30 derbis 
locals a 3a Catalana i la UD Cirera ha 
estat l'absolut dominador, guanyant-ne 
9 dels 10 que ha jugat, cedint només per 
1-0 al camp del Molinos. La classificació 
del "campionat local" seria aquesta: UD 
Cirera 27, Molinos 21, Mataronesa 15, La 
Llàntia 12, Rocafonda 10 i tancant el Pla 
d'en Boet, que només ha pogut fer un 
punt dels 30.

L'últim dels 30 derbis és un empat 
amb festival golejador 

Pluja de gols a la Llàntia. | D.F

Partit entretingut i amb festival golejador 
per tancar la temporada entre dos equips 
que ja ho tenien tot fet i que acaben en 11è 
i 7è lloc.

Dos gols d'Ibu i un de Said van posar un 
clar 3-0 al marcador a la mitja hora de joc, i 
es va mantenir fins al descans. A la represa 
el golejador Marcelo Luna (amb un doblet), 
un gol en pròpia porta i un de Nogales, van 
capgirar el marcador. Ibra Kanteh va tornar 
a empatar. I ja acabant els gols de Sergio 
Gutiérrez i Ibu, completant un "hat-trick" 
van acabar establint el 5-5 definitiu.

Partit sense transcendència per a l'equip 
local, però el resultat del qual era impor-
tant per altres equips, inclòs el seu rival.
Després d'una primera part sense gols es 
van avançar els badalonins, amb un resul-
tat que complicava la permanència del Pla 
d'en Boet, però de seguida Izar va empatar 
de vaselina i el Cirera va resistir al final da-
vant els atacs visitants.

El Pla d'en Boet, tot i la derrota i gràcies a les 
ensopegades de Calella i Pomar, va aconse-
guit mantenir la categoria, amb un sol punt 
d'avantatge sobre el primer equip que baixa. 
El partit jugat a Badalona es va complicar 
ja que l'equip local, que també s'hi jugava 
la salvació, va marcar primer. I a més el Pla 
d'en Boet va patir l'expulsió de Lluc Pera. A 
la segona part va reduir Eric Jiménez, però 
La Salut, a qui només li valia el triomf, el va 
acabar aconseguint, i d'aquesta manera tam-
bé va obtenir la permanència a 3a.

3  MOLINOS

3  LLOREDA

MOLINOS: Dani Gómez, Marc, Abel Mo-
reno (Manrique 58'), Héctor (Uri Martín 
46'), Carmona, Roca, Javi Bustos, Au-
gusto Campos (Gorka 65'), Keita, Óscar 
(Rubén Moreno 46') i García Mesa.

Partit força tranquil entre dos equips que 
ja tenien la permanència ben assegurada 
i no tenien opcions de poder jugar promo-
ció d'ascens, i que es van dedicar a gaudir 
marcant gols. El Molinos sempre va anar 
per davant, amb un "hat-trick" de Javier 
García Mesa, però els badalonins van anar 
replicant, empatant tres vegades, i privant 
l'equip blanc-i-blau de la possibilitat d'acabar 
en el quart lloc final.

Dojo
Cervantes

Dojo Cervantes: Francesc Macià,1-3 • Mataró
Tel 93 798 40 93 • 639 781 674

info@wigchunmataro.com
www.wingchunmataro.com

Sifu Carlos Rodríguez
(Más de 30 años de experiencia)

Horario
Martes y Jueves de 19 a 20:30h

C
DEFENSA PERSONAL

WING CHUN - KUNG FU
“El eficaz arte de defensa, que inspiró a Bruce Lee”

Personajes del Wing ChunPersonajes del Wing Chun
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3A NACIONAL
GRUP 1
Isur i Ripollet pugen 
a 2a Divisió B
30a jornada (26 i 27 de maig)
PREMIÀ MAR - Arrels .......................... 4-10
Montsant - S. JOAN VILASSAR ............5-1
Fund. Esp. Grama - Lliçà d'Amunt ..... 5-2
Ripollet - Castellar ................................ 8-2
Montcada - Lloret ..................................5-4
Isur - Sant Cugat ................................... 3-2
Vallseca - SPALL MATARÓ ....................3-4
Arrahona - Vacarisses ....................... 10-4

Classificació Final 
Isur, 74; Ripollet, 71; Montcada, 55; Fund. 
Esp. Grama i Montsant, 52; Arrels, 48; 
Vacarisses, 45; SPALL MATARÓ i Vallseca, 
48; Arrahona, 39; S. JOAN VILASSAR, 38; 
PREMIÀ, 34; Sant Cugat i Lloret, 30; Ll. 
Amunt, 22; i Castellar, 11.

El conjunt mataroní ha acabat en la 
vuitena posició, en un grup on el Llo-
ret serà el tercer equip que baixarà.

3  VALLSECA

4  SPALL CFS MATARÓ

SPALL CFS MATARÓ: Pol Piñol (p), Àlex 
Alvàrez (1), Adrián De-Gea (1), Lluís Macias 
(2), Javier Capilla, Albert Carmona, Abel 
Rangel, Sergio Vivas i Ivan Tejedor (ps).

quan De-Gea aconsegui superar 
el porter local i sumar la victòria.

Victòria per tancar la primera 
temporada a Tercera

La plantilla de l'SPALL. | CEDIDA

L'SPALL CFS Ciutat de Mataró 
va guanyar el seu últim partit de 
la temporada a la pista de l'Estel 
Vallseca per 3 a 4.

Va ser un partit ple d'alternati-
ves, on els mataronins van alinear 
tres juvenils. L'enfrontament va 
arribar empatat a l'últim minut, 

Va igualar l'eliminatòria en el 
darrer minut i va guanyar a la 
tanda de penals

L'equip de l'AEiLL Cerdanyola ha 
aconseguit l'ascens a 3a Catalana 
després d'un partit dramàtic, ju-
gat a Sabadell, davant el Marina 
Can Gambus. L'equip mataroní va 
saber patir fins al final per igua-
lar en el darrer minut del temps 

L'AEiLL Cerdanyola aconsegueix 
l'ascens a 3a de forma agònica

La plantilla del AEiLL Cerdanyola que ha aconseguit l'ascens. | D.F

havia guanyat per 0-1 al Camí del 
Mig i això obligava a la remunta-
da cerdanyolenca. Però no calia 
fer cap gran esforç. Només calia 
defensar amb ordre i fer un gol. I 
l'equip de José Antonio Palanco i 
Demián Pérez ho va saber fer. Va 
estar ben posicionat en defensa, 
i ja sobre el temps reglamentari 
Javier Carrasco va fer el gol que 
igualava l'eliminatòria, portant el 
partit a la pròrroga.

En el temps extra, va haver-hi 
molta tensió i el Cerdanyola AEiLL 
va resistir en inferioritat per expul-
sió d'Oriol Llop. Ja a la tanda de 
penals van aconseguir estar més 
serens i fer-se amb l'ascens amb 
espectaculars aturades del porter 
Lolo Moreno. Enhorabona!!

Van jugar: Manuel Moreno, Sergi Her-
nàndez, Aitor Valero, Javier Molina, Aitor 
Almirón, Oriol Llop, Sergi Mas, Pol Delgado, 
Javier Carrasco, Antonio Muñoz, Aitor 
Fernández. També van entrar en joc Víctor 
Gonzàlez, Jalal Zitouni i Aitor Ricis. Acbaven 
de completar la convocatòria Pedro López i 
Adam Loukhiar.

reglamentari i fer-se amb l'ascens 
a la tanda de penals.

L'equip vermell reemplaçarà el 
CF Rocafonda en la 3a Catalana, 
en la qual s'afegirà la temporada 
vinent a UD Cirera, UD Molinos, UD 
Mataronesa, AD La Llàntia i Pla d'en 
Boet, mantenint la representació 
mataronina en sis equips.

Recordem que l'equip sabadellenc 
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a les 21:15 hores també a casa con-
tra el BM La Roca. L’equip de Jordi 
Fernàndez, que en l’altre partit va 
perdre 24-23 a Esplugues, ha de 
guanyar com a mínim de 3 gols per 
quedar primer de grup i passar a 
quarts de final. Això és degut a que 
La Roca va guanyar 25-21 a l’Esplu-
gues el passat dissabte.

Encara vius a la Copa Federació
L’equip sènior B masculí del JH 
Mataró va eliminar l’Ègara en els 
quarts de final de la Copa Federació 
de 2a Catalana derrotant-lo per 25-
27 a la seva pista. Aquest dissabte 
a les 20 hores juguen a la pista del 
Sant Fost la semifinal.

També l’equip sènior femení del 
Llavaneres-Caldes d’Estrac juga la 
tornada de les semifinals de la Copa 
Federació de 1a Catalana a la pista del 
Cerdanyola (diumenge 17h) després 
d’haver guanyat a casa per 22-20.

El Joventut Handbol Mataró femení 
va tancar el passat dimecres la 1a 
fase de la Copa Catalana amb un 
altre triomf, completant el 5 de 5. 
I com a primer de grup és cap de 
sèrie els quarts de final, cosa que 
ja se sabia abans d'aquest últim 
partit, en el qual va derrotar de for-
ma molt còmoda el Palautordera, 
demostrant clarament la diferència 
de nivell entre un Plata i un equip 
de Lliga Catalana.

Va ser un partit sense història i 
al descans l'equip local ja dominava 
per 17-11. La novetat del partit va ser 
el retorn de Clara Poo, després de 
la seva experiència a les Canàries 
per disputar, finalment sense èxit, 
la fase d'ascens a Divisió d’Honor 
amb el Lanzarote.

El diumenge (12:30h) reben 
el Sant Joan Despí
El matx va servir per preparar els 
quarts de final, que l'equip mataroní 
disputarà aquest pròxim diumen-
ge 3 de juny a les 12:30 hores al 
Pavelló Teresa Maria Roca, davant 
el Sant Joan Despí. El Joventut, 
ara dirigit per Kike Fernández, té 
moltes ganes de fer un gran pa-
per en aquesta Copa. I fins i tot 
vol lluitar per un títol que l'equip 
mataroní va guanyar fa 34 anys, la 
temporada 1983-84, derrotant a la 
final el Castelldefels, quan aquest 
equip estava a la Divisió d'Honor. 

El masculí rep La Roca
I l’equip masculí juga l’últim partit 
de la 1a fase el divendres al vespre 

38 JOVENTUT MATARÓ

23 PALAUTORDERA

JOVENTUT MATARÓ: Laia Argelich 
i Noemí Pérez porteres; Ona Muñoz 
(6), Sara Ruiz, Isa Latorre (4), Sandra 
Fargas (7), Zara Verdugo (2), Ivet Ro-
dríguez (2), Clara Poo (4), Maria Murillo 
(6), Marina Seda, Irene Hernàndez (2), 
Saray Romero (5).

El Joventut Mataró femení arriba 
imbatut als quarts de final

Clara Poo va retornar al Joventut per aquest partit. | ARXIU

L'equip del Centre. | CEDIDA

El passat dissabte dia 26 es va dis-
putar a Guadalajara el Campionat 
d’Espanya de Mitja Distància 

(1900m nedant, 90km en bicicle-
ta i 21km de cursa a peu), en una 
competició que era també pun-
tuable per al rànquing estatal de 
clubs, i que va ser una prova molt 
dura per la distància i el desnivell 
en els dos sectors de bici i córrer.

Van participar-hi sis triatle-
tes del Centre Natació Mataró: 
Quim Iturralde, Luís Diogo, Oriol 
Bruguera, Clàudia Luna, Judit 
Zaragoza i Viky Roura.

El més destacat de l’equip del 
Centre en categoria masculina va 

ser Quim Iturralde que va acabar 
24è en la cursa d’elit amb un temps 
de 4:24:23. Luís Diogo va quedar 
en 29è lloc amb 4:29:33 i Oriol 
Bruguera va ser 27è en el grup 
d’edat de 25-29 anys amb 5:17:21. 
Per equips es van classificar en 
el lloc 14è.

En categoria femenina la millor 
classificada va ser Clàudia Luna que 
va acabar 14a en la prova elit amb 
5:09:57. Judit Zaragoza va quedar 
25a amb 5:36:08 i Viky Roura va 
quedar 4a en el grup d’edat de 50-
54 anys amb 6:15:26. Per equips les 
noies del Centre van quedar en un 
excel·lent 5è lloc.

El femení del CN Mataró cinquè 
a l'Estatal de Mitja Distància
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La sortida del Triatló Ciutat de Mataró, a la platja davant del CN Mataró. | DANIEL FERRER

S'hi disputava el Campionat 
de Catalunya de Clubs en mo-
dalitat esprint, que va ser per 
al CN Minorisa i Prat Triatló

El passat diumenge a les 9 ho-
res era la cita de la 18a edició del 
Triatló “Ciutat de Mataró” i una 
vegada més va ser tot un èxit es-
portiu i d’organització, amb més 
de 700 participants a la sortida. 
Aquest any, a més, s’hi disputava el 
Campionat de Catalunya de Clubs, 
en la modalitat esprint, amb recor-
reguts de 750 m de natació, 20 km 
en bicicleta i 5 km de cursa a peu.

El guanyador absolut indi-
vidual va ser Genís Grau (Prat 
Triatló 1994) amb un temps de 
55:19, per davant de Jordi Delats 
(CN Montjuïc) amb 55:27 i Alexis 

Dupuy (TriCBM- Calella) amb 55:39.
El campió de Catalunya per clubs 

va ser el CN Minorisa de Manresa, 
per davant de FastTriatlón-CN 
Montjuïc i TriCBM- Calella.

Per part del Centre el més desta-
cat va ser Guille Cortijo (27è) amb 
1:00:07, seguit de Jordi Fernàndez 
(34è) amb 1:00:34, Ivan Roca (50è) 
amb 1:01:34 i Oriol Gili (53è) amb 
1:01:56. Va ser una llàstima que el 
més destacat, Dani Gonzàlez, per-
dés el xip en la natació i això li va 
impedir poder puntuar i cosa que 
va fer baixar a la classificació per 
equips. El CN Mataró va acabar 
en 9è lloc en el campionat català.

El veterà Toni Noé, va acabar en 
el lloc 240è amb 1:25:22, guanyant 
en la categoria de més de 70 anys.

En categoria femenina la gua-
nyadora va ser Anna Flaqué (CN 
Montjuïc) amb 1:04:30, per davant 
de Sofía Aguayo (Prat Triatló 1994) 
amb 1:05:40 i Nuria Peix (CN Vic) 
amb 1:06:50. Per equips el Prat 
Triatló es va proclamar campió de 
Catalunya, i el van acompanyar al 
podi el FastTriatlón-CN Montjuïc i 
el CE Katoa Barcelona.

Per part del CN Mataró la mi-
llor va ser Júlia Raja (17a i 2a ca-
det) amb 1:10:29, seguida d’Ivana 
Peralta (22a) amb 1:11:44 i Joana 
Martínez (40a i 2a en veteranes) 
amb 1:15:22. Alexandra Cassan va 
tenir problemes en el sector ciclista 
i es va haver de retirar. Per equips 
l’equip femení es va classificar en 
el 6è lloc.

Gran èxit de la 18a edició del Triatló Ciutat de Mataró

El Passeig Marítim mataroní es va omplir de triatletes. | DANIEL FERRER  MÉS FOTOS DEL TRIATLÓ A TOTMATARO.CAT
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Des del pròxim dimarts 29 fins a l'1 
de juny se celebrarà a la ciutat fran-
cesa de Gravelines, el Campionat 
de França Open d'Aigües Obertes i 
tres components de l'equip Torrot-
CNM, en Sergi Garcia, com a entre-
nador, en Guillem Pujol i en Roger 
Coma com a nedadors, formaran 
part de l'equip estatal. L'objectiu 

serà assolir la classificació per al 
campionat d'Europa de Glasgow 
en la prova dels 10km. Ambdós ne-
dadors estan molt preparats per a 
la fita a assolir, saben que no serà 
gens fàcil. En Sergi però confia en 
la qualitat dels seus nedadors i les 
possibilitats ben reals que tenen 
per a aconseguir-ho.

Roger Coma, Sergi Garcia i Guillem Pujol. | CNMATARO

El passat diumenge 27 de maig es va 
disputar a les instal·lacions de Marina d'Or 
(Orpesa - Castelló) el Campionat d'Espanya 
de Poomsae infantil i adult. En aquest 
campionat participaven seleccions i clubs 
de tota Espanya, havent-hi un total de 266 
esportistes en Poomsae infantil i 269 espor-
tistes en modalitat de Poomsae adult. 
Per part del CD Tonbal es van aconseguir 
tres medalles. En categoria júnior, Marta 
Montoro i Imanol Martín, van aconseguir 
el bronze en parella, però no van poder 
aconseguir la classificació per al Mundial 
de Xina Taipei. 

També van pujar al podi en categoria 
infantil Pep Iglesias, que va obtenir la 
medalla de plata,i Abril Gonzàlez que va 
obtenir el bronze. Altres llocs destacats van 
ser per a Carlota Hidalgo i Eric Castro que 
van quedar en 5è lloc infantil, Abril Martín 
6a en cadet, i la parella Carolina Muñoz i 
Óscar Montoro 7è en parella sènior.

Hwarang Mataró va estar representat per 
l’Iris Vilardaga que va participar en la cate-
goria Cadet Infantil quedant-se a les portes 
de semifinals. I l'Eva Maderuelo, alumna de 
Hwarang Mataró, va ser seleccionada per la 
Federació Catalana de Taekwondo i va parti-
cipar representant a Catalunya quedant 
Subcampiona d'Espanya a la categoria 
infantil femení. 

masculina Pol Torres, també 4t. 
A la categoria Cadet Desirée 

González va quedar 4a, Mireia 
Pérez 16a i Alba Torres 20a i en 
categoria femenina Jordi Anfruns 
va quedar 4t.

S’han classificat per al Campionat 
d’Espanya que es disputarà el pro-
per 7 i 8 de juliol a la Seu d’Urgell, 
Sandra Núñez, Pol Torres i Jordi 
Anfruns. 

El passat cap de setmana (dies 25, 
26 i 27 de maig) es va disputar a 
la localitat tarragonina d'Alcover 
el Campionat de Catalunya de les 
categories Cadet i Juvenil de pa-
tinatge artístic, amb gran actuació 
del Patinatge Artístic Mataró. 

A la categoria Juvenil Sandra 
Núñez va aconseguir el bronze. 
També hi participava Ivet Àlvarez 
que va acabar 4a i en categoria 

Roger Coma i Guillem Pujol busquen 
el bitllet de l'Europeu a França

Sandra Núñez, 3a al Campionat de 
Catalunya Juvenil 2018

Sandra Núñez amb Ivet Álvarez i Pol Torres. | CEDIDA

Bon paper a l'Esta-
tal de Poomsae

Els lluitadors mataronins. | CEDIDES
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

2 

de juny

Cicle Concerts Tribut. 
0.30h // 
Sala Privat (c. Francesc 
Layret, 16. Mataró) // 
Entrada: 10 euros. 

RADIO TRIBUTO,
ELS ÈXITS ESPANYOLS DELS 80

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

'Nacidos para volar'
Divendres 1 juny / De 20 a 24h 
/ Sala Clap (c. Serra i Moret, 6. 
Mataró) / Ant: 8€. Taq: 10€.
Concert homenatge al raper ma-
resmenc Mc Prome. Actuacions de 
FalsAlarma, Rosa Rosario, Demo, 
Mi.Amargo, Noult, Hombres Bala, 
Sucios Socios, Bandalona, Let's Quo, 
La Kosta Basta, Ronin Gryn & DJ Can, 
DJ Swet, DJ Enzo i DJ Salegosse.

Mr. Rodríguez
Divendres 1 juny / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Presenta el disc "La excepción", en 
format acústic amb guitarra i veu.

Tastets Culturals al mercat
Dissabte 2 juny / 11h / Mercat de 
la Plaça Gran (Mataró)
Actuacions musicals amb l'Escola 
de Música El Carreró.

'El dofí i la lluna'
Dissabte 2 juny / 11.30h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Gratuït.
Concert d'alumnes de 3r primària 
de les escoles Germanes Bertomeu, 
Camí del Mig i Marta Mata.

II Premi Música Ciutat de Mataró
Dissabte 2 juny / 20h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 5€.
10h: Finals de Piano i Cambra.
20h: Concert Strange Trio + Arima 
Trio, guanyadors premi 2017. 
Organitza: Aula de Música Masafrets.  

Patrycia
Dissabte 2 juny / 20h / L'Arc Cafè 
Cultural (c. d'en Pujol, 26. Mataró) 
/ Taquilla inversa.
Concert acústic, presentació del nou 
single de la cantant barcelonina.

Combos d'adults EMMM
Dimarts 5 juny / 21h / Bar 
Capgrossos (c. Francisco Herrera, 
59. Mataró)
Concert dels alumnes de combo 
d'adults de l’Escola Municipal de 
Música de Mataró.

'UNA', Músiques tranquil·les
Dijous 7 juny / 21h /  Casal 
L'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró) 
/ Ant: 10€. Taq: 13€. Com: 8€.
UNA són cinc dones, formen el 
quartet de corda i veu que trans-
portarà a l’altra punta de l’Atlàntic. 

Guia cultural

ELS ÈXITS ESPANYOLS DELS 80

Reviure els millors èxits 
d’un dels grups més in-

fl uents del panorama nacio-
nal dels 80 és l’objectiu dels 
concerts de la banda Radio 
Tributo. La formació, nascuda 
al 2015, es proposa retre home-
natge a Radio Futura amb els 
seus directes plens de ritme. 
Radio Tributo compta amb mú-
sics professionals de diferents 
trajectòries units per la passió 
per la música dels anys 80 i, 
sobretot, la de Radio Futura.
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TEATRE I DANSA // 

'Jesús. Vida després de la 
mort'
Dies 1, 2 i 3 juny / Dv. i db. 21h, 
dg 20h / Centre Parroquial (c. 
Bernat Riudemeia, 4. Argentona)
Representació del grup de Teatre 
del Centre Parroquial. 100 anys de 
teatre i cinema al Centre.

1a Mostra 7 de Cultura
Dissabte 2 juny / D'11 a 24h / 
Dosrius / Gratuït.
Festival d’arts escèniques. 24 es-
pectacles de dansa, circ, teatre 
i música ompliran el casc antic.

Tallers de l'Aula de Teatre
Can Gassol (Pl. Pepa Maca, Mataró).
Dissabte 2 juny / 20h: "Mataró, 
poèticament inútil", del grup de 
Gent Gran. Diumenge 3 juny / 19h: 
"El somni d’una nit d’estiu", grup 
Aula Júnior 15 anys. Dijous 7 juny 
/ 20h: "Dilemes" | "Klein", grups 
Dansa Joves A i B.

Sueño Flamenco
Diumenge 3 juny / 17.30h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Entrada: 5€.
Festival benèfi c, quadres de ball 
de la Casa Cultural Sabor Andaluz 
amb motiu del seu 25è aniversari. 

Bye bye feminity
Dijous 7 juny / 21h / Cafè de Mar 
(c. Santa Rita, 1. Mataró) / Taquilla 
inversa
Mage Arnal presenta un espectacle 
d'humor que versa sobre els valors 
associats a la feminitat. 

INFANTIL // 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 1 juny / 17.30h:  El conte 
de la rotllana "Troba, troba, troba-
dora", de Bel Olid i Emma Schmid. 
Dimecres 6 juny / 17.30h: Art Time: 
'Kandinsky'. Conte i manualitats.

TEATRE /

'Els Miserables'
Dies 2 i 3 juny / Db. 21h, dg. i dl. 
18h / Sala Cabanyes (La Riera, 110. 
Mataró) / Platea: 18e. Amfi teatre: 
16e. També: 9, 10 i 17 juny.
Espectacle musical basat en la 
novel·la de Victor Hugo. Dir.: Joan 
Peran. Dir. Musical: Àngel Valverde.

MÚSICA /

Vermut Musical al barri de la 
Llàntia
Diumenge 3 juny / 12h / Pl. Tinet 
Florentí Serra (Mataró)
Proposta de Casa de la Música 
de Mataró i de les Associacions 
de Veïns de la ciutat per gaudir 
dels migdies de diumenge.

núm. 1823 de l'1 al 7 de juny de 2018
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XERRADA /

'Catalunya: el país més 
nuclearitzat del món. Què 
hem de fer?'
Dissabte 2 juny / 19h / Cafè de 
Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró).
Conferència-debat a càrrec de 
Miguel Muñiz. Organitza: Som 
Energia Maresme-Selva.

XERRADES I LLIBRES /

21a Nit de la Solidaritat
Divendres 1 juny / 20h / Casal 
L'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró) 
/ Recollida d'aliments per Càritas. 
Conferència "L'essència de la coo-
peració internacional" a càrrec de 
Chema Caballero. Presentació de la 
publicació "Vint Nits de Solidaritat, 
història de dues dècades de coo-
peració (1997-2017)".

'La lógica del delirio'
Dijous 7 juny / 19.30h / Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Presentació del llibre amb el seu 
autor, Francesc Marzo.

'Reptes de l’acció humanità-
ria al 2018. L’experiència de 
Metges sense Fronteres' 
Dimarts 5 juny / 18h / Sala Sala 
Roser Carrau (c. Monserrat, 8. 
Vilassar de Mar)
Conferència de Mila Font Jiménez. 
Aula d'Extensió Universitària de 
Vilassar de Mar.

Facciamo due chiacchiere
Dimarts 5 juny / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària en italià, amb la 
novel·la 'Il viaggiatore notturno', 
de Maurizio Maggiani.

Llegir per parlar
Dimecres 6 juny / 19h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia literària: 'El Gattopardo', 
de Tomasi de Lampedusa.

'Regressió o progrés mediàtic?'
Dimecres 6 juny / 19.30h / Sala 
d'actes de la Fundació Iluro (c. 
Santa Teresa, 61. Mataró)
Conferència a càrrec d’ Àlex 
Gutiérrez,  periodista del diari ARA. 
Organitza: ANC Mataró i Òmnium 
Cultural Mataró-Maresme.

FESTES I FIRES //

Festes de Primavera del barri 
de l'Havana
Del 25 de maig al 10 de juny.
Divendres 1: 20h local AVVHiR 
(Camí Ral 163), "La romança 3.0 
del drac negre" de Salvador Riera. 
A càrrec de Rapsodes de l’Havana. 
Dissabte 2: 16h Passeig Callao, "La 
Canallada", tarda infantil. 19h Sala 
polivalent de l’Anxaneta,  "Una tar-
de de toros", Cia de Teatre Casal 
de la Gent Gran de l’Havana. 19.30h 
Passeig Callao, Actuació castellera 
Capgrossos de Mataró. Diumenge 
3: 11h Passeig Callao, Sessió de 
Zumba. 12.30h, Inici XIV Concurs 
de Paelles. 14:30h, Paella Popular 
(13€). Dijous 7: 20h local AVVHiR 
(Camí Ral 163), lliurament premis 
VIII Ral·li Fotogràfi c de l’Havana i 
tertúlia sobre fotografi a.  

Festa Major de Cerdanyola
Del 26 de maig al 3 de juny.
Divendres 1: 17.30h Pl. Illa Cristina, 
simultànies d'escacs a 25 taulells. 
17.30h Parc Cerdanyola, "Els con-
tes de Mossèn Biscúter". 18.30h 
Pl. Illa Cristina, Quadres de Ball. 
20.15h, Teatre i Poesia a la fresca. 

Dijous 7 juny / 17.30h: Els dijous a 
la biblio en anglès: 'Little cat and 
the holidays',  by Joel Franz Rosell.

'Invents, energia i revolucions'
Diumenge 3 juny / D'11 h a 13h / 
Casa Capell (Pg Orfeó Mataroní, 15 
- Parc Central, Mataró) / Inscripció 
prèvia: 93.758.24.40. 
Taller familiar sobre l'energia, guiat 
pels científi cs de LAC. 

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, Mataró)
Dimarts 5 juny / 18h: L'hora del 
conte: 'África, pequeño Chaka...', 
de Montse Margalef.

Biblioteca Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró)
Dimarts 5 juny / 18h: Repte de 
lectura 'Gran dictat del Món de la 
Imaginació', per a infants 7-11 anys.
Dimecres 6 juny / 18h: L'hora del 
conte especial Nit de la Solidaritat: 
'L'arbre generós'.

Buc de contes
Dimecres 6 juny / 17.30h / Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Narració del conte 'Anem a caçar 
un os' de Michael Rosen. 

TALLERS I CURSOS //

'Coneix l'energia fotovoltaica'
Dijous 7 juny / 19 a 20.30h / Casa 
Capell (Pg Orfeó Mataroní, 15 - 
Parc Central, Mataró) / Inscripció 
prèvia: 93.758.24.40. 
Taller amb el kit solar fotovoltaic.

FAMILIAR /

'La Canallada'
Dissabte 2 juny / 16h / Passeig 
del Callao (Mataró)
Tarda d'activitats familiars, de la 
Colla Castellera Capgrossos. De 
16 a 19.30h, Infl ables, ball infantil, 
jocs, taller de castells i berenar. 
19.30h, Actuació Castellera.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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Diada de la Flor
Dies 2 i 3 juny / Argentona
Engalanament dels carrers amb 
les catifes i composicions fl orals 
L'ou com balla, Fira d'artesania 
i Alimentació a la plaça Nova, 
Enotast, i moltes activitats més.      

3a Jornada Tot Esport
Dissabte 2 juny / De 10 a 19.30h 
/ Pg. Jaume Brutau (Sant Andreu 
de Llavaneres)
Gran aparador de la oferta esporti-
va i d'activitats de la vila i rodalies.

RUTES I VISITES //

Ruta Puig i Cadafalch. Mataró 
- Argentona
Dissabte 2 juny / 10h / Des de 
l'Ajuntament de Mataró / Preu: 
10€ / +65 anys i de 8 a 16: 7,50€ 
/ gratuït fi ns a 7 anys.
Visita guiada a diversos edifi cis 
modernistes de l’arquitecte Josep 
Puig i Cadafalch.

Visita guiada Sala Cabanyes
Diumenge 3 juny / 11h / Sala 
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró)
Per redescobrir les "entranyes" 
del teatre, es farà una visita per 
la nova sala. 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

20.30h, Escape Room Experience. 
22h Parc Cerdanyola, Garrofa Rock.  
Dissabte 2: 10h Parc Cerdanyola, 
Jocs Gegants antics de fusta. 11h 
Pl. Onze de Setembre, Exhibició de 
Taekwondo. 12h Parc Cerdanyola, 
'L'Home més fort', demostració 
de Dani Mesa. 18h Pl. Illa Cristina, 
'Els Casals al carrer', actuacions. 
21.30h Nit de foc i diables. 21.45h 
Parc Cerdanyola, Ball parlat i re-
cital de versots. 22.30h, Correfoc. 
22.30h Parc Cerdanyola, Ball de 
Festa Major amb la Banda del 
Drac. Diumenge 3: 8h, Caminada 
a Burriac. 9h, passejada de gossos 
pel Turó de Cerdanyola. 12h Parc 
Cerdanyola, Paella Popular. 12.30h, 
Rumba Catalana. 18h, Concert Fi 
de Festa.

VII Mostra d’Entitats de 
Mataró
Dissabte 2 juny / De 12 a 21h / 
Plaça de Santa Anna (Mataró)
Punts informatius, actuacions, ex-
hibicions i tallers per a totes les 
edats, amb la participació d'una 
vuitantena d'entitats de la ciutat.

Romería rociera 2018
Del 2 al 10 de juny / Mataró
Dissabte 2: 18.30h des del c. de 
la Cisa fi ns a la Parròquia Maria 
Auxiliadora, Trasllat processional 
de la Virgen del Rocio. Diumenge 
3: 9h Parròquia Maria Auxiliadora, 
Missa Rociera. Tot seguit, sortida 
en processó. 11h Pl. Andalusia, ac-
tuació de Quadres de Ball. Elecció 
Rociera i dames d'honor 2018. 

ATENCIÓ CIUTADANA

Telèfon d’Atenció 
Ciutadana 
Des de fora de Mataró  

 807 117 010
 De dl. a dv. de 8 a 19 h 
 Preu segons operador

Tel. Civisme 900 859 009

Centraleta 93 758 21 00

Oficines d’atenció ciutadana 
De 9 a 19 h de dl. a dj.  
Dv. de 9 a 14 h:

> La Riera  La Riera, 48

De 9 a 15 h de dl. a dj.  
Dv. de 9 a 14 h:

> Rocafonda C. de Josep Punsola, 47 

> Cerdanyola Pg. de Ramon   
 Berenguer III, 82  

>  Molins C. de Nicolau  
 Guanyabens, 23-25   

> Pla d’en Boet C. de Juan  
 Sebastián Elcano, 6 

> Cirera C. de Cadis, 1

CENTRE PER A LA IGUALTAT I 
RECURSOS PER A LES DONES

(CIRD) C. de Cosme Churruca, 88  
/ Tel. 93 702 28 12

EMERGÈNCIES 112

 Ajuntament de Mataró  
 @matarocat 
 www.mataro.cat

ALCALDE ALS BARRIS  Una setmana  
al mes l’alcalde es trasllada a un barri:
www.mataro.cat/alcalde 
Per demanar cita: Telèfon  
d’Atenció Ciutadana 010

OFICINA DEL DEFENSOR  
DEL CIUTADÀ  C. de Cuba, 47  
/ Tel. 93 758 24 99

FIRA-MERCAT /

Emocions Market
De l'1 al 3 de Juny / Sorli Emocions 
(Vilassar de Dalt)
Trobada de tendències de moda, 
disseny, lifestyle, gastronomia, 
decoració, música en directe i di-
verses activitats per gaudir amb 
amics o en família.
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'120 anys de Cóndor'
C.C. Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar) / Fins al 24 de juny. 
Inauguració: divendres 1, a les 20h.
Repassa la història del gènere de 
punt a Arenys de Mar.      

'La nevada de 1962 a Mataró'
Foto-Cine UEC (c. Nou, 29) i 
Agrupació Científi co-Excursionista 
(Ptge. Pou d’Avall, 1. Mataró) / Del 
2 al 22 de juny.
Exposició de fotografi es.

Centre Cívic Espai Gatassa 
(C. Josep Montserrat Cuadrada, 1. 
Mataró) / Del 4 al 8 de juny:
• Exposició col·lectiva de pintura 
Associació de Veïns de Cerdanyola.
Del 4 al 15 de juny: 
• "Animats & Blues", recull de 
muntatges fotogràfi cs de Mònica 
Campoy i Jesús Noè. 

Biblioteca Pública Antoni 
Comas (C. Prat de la Riba, 110. 
Mataró). / Del 4 al 16 de juny:
• Dibuix i pintura de l’AV Les 
Santes-Escorxador.
Del 4 al 28 de juny:
• 'Mataró Potatoes. El temps de la 
patata al Maresme'.

'Col·lecció Bassat. Escultures 
1911-1989'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). Fins al 14 d'octubre. 
Visita guiada: diumenge 3 de 
juny a les 12h.  
Vuit dècades d'art a través d'es-
cultures de més de 30 artistes.

'Josep Font Heras'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins al 10 de juny.
Obra recent de l'artista mataroní: 
dibuix, colors, ploma i aquarel·la.

'Estimat estany'
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Fins al 3 de juny.
Obra recent de Carme Riera.

'Ivan Floro. A to B'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 30 de maig. 
Dos espais, escenes quotidianes 
del món interior i exterior.

'Zona intrusa 11. El ritual' 
M|A|C Espai. Can Palauet (c. d’en 
Palau, 32. Mataró) / Fins al 10 
de juny. 
Projecte de diferents centres edu-
catius de la ciutat.

Joan Rossell 
Espai Capgròs (c. St. Benet, 16-
18. Mataró) / Fins al 27 de juny. 
Exposició de l'artista de Calella.

'Colita, perquè sí!'
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró) / Fins al 29 de juliol: 
Exposició retroespectiva de la fo-
tògrafa catalana.

'Els mitjons Molfort's i la pu-
blicitat racional'
Can Marfà Museu Gènere de Punt 
(Passatge Can Marfà, 1. Mataró) 
/ Fins al 17 de juny.
Tècniques publicitàries de la marca 
mataronina creada el 1927. 

'Pregon desig: Miquel Barceló 
a Josep Palau i Fabre'
Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac) / Fins al 9 de 
setembre. 
Artista mallorquí Miquel Barceló.

Marga Cruz
Biblioteca Jaume Perich i Escala
(Riera de Sant Pere, 88. Premià 
de Dalt) / De l'1 al 15 de juny.
Organitza: Associació d'Artistes 
de Premià de Dalt.  

'Entre pops i sípies amb tub 
i ulleres'
Espai Cultural Can Bisa (c. 
Montserrat, 8. Vilassar de Mar) 
/ Fins al 17 de juny.
Mostra del fons marí, del fotògraf 
Juan Vidal i la biòloga Teresa Coves.

'S'ha escrit un crim'
Biblioteca Ilturo (c. Sant Joan, 8. 
Cabrera de Mar) l Del 17 de maig 
al 7 de juny.
Exposició d'històries de misteri.

 INAUGURACIÓ /

'Guinovart fi guratiu'
Museu Arxiu de Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Fins al 29 
de juliol. Inauguració: divendres 
1 de juny a les 19.30h. 
22 pintures fi guratives de l'artis-
ta Josep Guinovart (1927-2007), 
obres de la Col·lecció Bassat.

Exposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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 VISITA GUIADA /

'Catifes de ciment' 
Can Serra Història de la Ciutat. 
Museu de Mataró (El Carreró, 17, 
Mataró) / Fins al 23 de juny. Visita 
guiada: dissabte 2, a les 18h.
El món de la rajola hidràulica, com 
a objecte vinculat a l'arquitectura 
modernista catalana.

'Posem fi l a l'agulla'
Museu Marès de la Punta (c. 
Església, 41. Arenys de Mar) / 
Fins al 23 de desembre 2018.
El gènere de punt a Arenys de Mar 
de fi nals del XIX a mitjan segle XX.

'Diàlegs'
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Fins a l'1 de juliol.
Pintura abstracte de Glòria Badosa. 

'El silenci del traç'
Gliptoteca Enric Monjo (Camí Ral, 
30. Vilassar de Mar) / Fins al 17 
de juny.
Obra d'Esther Viñals.

Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). 
Fins a l'1 de juliol:
• Coincidències insòlites. Viladomat 
i la tècnica. 
• Dossier 1: Els colors del barroc 
a les col·leccions del Museu de 
Mataró.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -
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 CASALS //

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Del 16 al 23 de juny 
Gran Creuer dels Fiords (preu 
1389€). - Dijous 28 juny, sortida 
a Mas Corominas i Santa Pau (Olot) 
(preu 43€). - Dimecres 4 juliol, 
sortida a Andorra (2 dies) amb 
espectacle del "Circ Du Soleil" 
(preu 139€). • Ball dimecres 16,30h 
a la Sala del Bar. • Activitats i 
tallers: Pintura a l’oli. Puntes co-
ixí. Coral. Informàtica. Artesania. 
Grup Musical. 

Associació Gent Gran Pla d'en 
Boet (C. Juan Sebastián Elcano, 6. 
Mataró). Telf.: 93.758.21.84.
• Ball: diumenge de 17 a 20h. • Ple 
i ratlla: divendres 16:30h. Tallers i 
activitats: Ball de Saló (dmt), Ball 
en línia (div), Sevillanes (dill i dmc), 
Taitxi (dill i dij), Sardanes (dmc), 
Puntes Coixí (dmt), Informatica 
(dij), Català (dij), Labors (dill i dij) 
i Taller de Memòria.

ACTIVITATS //

'Els centres de dia i les 
residències'
Dimarts 5 juny / 17h /  Casal 
Municipal de la Gent Gran de 
Molins (c. de La Mare de Déu dels 
Àngels, 16. Mataró).
Xerrada d'Anna Juberias, treballa-
dora social de l’Agència d’Atenció 
a les Persones amb Dependència 
de l’Ajuntament. 

ART: 'Van Gogh, entre l'angoixa 
exitencial i eufòria creativa'
Dimecres 6 juny / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència de Jordi 
Gonzàlez (Doctor en Història de l'Art).

'Recordem històries de...' 
Dilluns 4 juny / De 10 a 12h / Sala 
d’Actes de Can Palauet (c. d'en 
Palau, 32. Mataró)
Taller d’identifi cació de fotografi -
es del fons documental de l’Arxiu. 
Cada 1r dilluns laborable de mes, 
tothom pot ajudar-nos.

www.totmataro.cat/gentgran 

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Ball: diumenges 17h. • Petanca: 
melé cada diumenge. • Revetlla 
mensual al Casal Aliança. • Juguem 
tots: dimecres a les 16h. • Activitats 
fi siques: Gimnàstica, Txi-kung, Ioga, 
Taitxi, Swing. • Tallers: Artesania, 
Ceràmica, Dibuix, Fotografi a, 
Labors, Marqueteria, Pintura, 
Modisteria. • Arts Escèniques: Cant 
Coral,  Play-back, Teatre, Poesia. 
• Cursos de formació: Tallers per 
exercitar la memoria, Català i 
Història de Catalunya, Literatura, 
Informàtica, Coneixements de 
smartphones. • Tardes de cinema 
(mensual). • Sessions formatives. 
• Excursions. • Servei cafeteria: 
menú diari  (5,70€).

Associació de la Gent Gran 
de Molins. Carrer Mare de Déu 
dels Angels, 16. Mataró. Telèfon: 
93.757 17 99.
• Patchwork, dilluns 10:30 a 12:30h. 
Manualitats, Dilluns 16:30 a 18:30h. 
Ple i ratlla, dimecres de 16 a 18h.

Gent gran
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UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Activitats: Tai-Txi (dill-dmc 10-
11h). Patchwork, ganxet i mitja (dl 
16-18h). Relaxació (dt i dv tarda). 
Mandales (dt 16-19h).  Informàtica  
(dt i dv matí). Taller De Memòria 
(dc 10-11h). Ball en línia (dc tarda). 
Anglès (dj 10:30h). Playback (dj 
10h). El Quinze (dj 16:30h). • Melé 
de petanca (dill 9:15-12:30h). • Jocs 
(cada tarda): Petanca, Rummicub, 
cartes i dominó. • Sopar-Ball, pe-
núltim dissabte de mes.

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Balls: Ball, cada diumenge i fes-
tius a les 17h. Sopar ball, segon dis-
sabte del mes. • Cursos i activitats: 
anglès, català, conversa en anglès, 
club de lectura, taller de memòria, 
informàtica, taller de fotografi a, 
puntes de coixí, patchwork, pintu-
ra i dibuix,  pintura sobre roba, art 
fl oral, manualitats, punt de creu, 
tai-txí, qijong, seitai, gimnàstica 
rítmica, balls de saló, balls en línia, 
sevillanes, castanyoles, country, 
claqué, caminades i caminades 
suaus. Coral.

Casal de gent gran de l'Hava-
na Camí Ral, 163. Mataró. Telf: 
93.169.67.47
Activitats: Gimnàstica (dmt i dij), 
tai-txi (dill i dmc), gimnàstica pas-
siva (dill i dmc), petanca (dill, dmc 
i div), memòria (dill), pintura i di-
buix (dill i dmc), ball en línia (dill), 
català (dmt), informàtica (dmc), 
rummikub (dmc), country (dmc), 
pintura sobre roba (dij), noves 
tecnologies (div), ping-pong (div), 
teatre (div).

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró. 

www.totmataro.cat/gentgran

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTES EN IMPLANTOLOGIA,

ORTODÒNCIA I ESTÈTICA DENTAL

facebook.com/marmolclinicadental

Segueix-nos a

Més info a la nostra web: www.marmolclinicadental.com

Mataró: 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

Millorem el seu pressupost
mantenint la nostra QUALITAT

• Atenem totes les mútues.
• Consulta i pressupost sense càrrec.
• Finançament a la seva mida.
• Sedació.
• Més de 15.000 implants col·locats.

Al nostre Dr. Xavier Pont Mula per haver 
adquirit el reconeixement al màxim nivell 
en la tècnica de l’ortodòncia invisible.
Gràcies a tots els pacients que heu fet 
que això fos possible.

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTES EN IMPLANTOLOGIA,

ORTODÒNCIA I ESTÈTICA DENTAL

 per haver 
adquirit el reconeixement al màxim nivell 
en la tècnica de l’ortodòncia invisible.
Gràcies a tots els pacients que heu fet 

més que una clínica

490€

IMPLANT
DENTAL

FELICITEM!

-10%

Descompte addicional
en tots els tractaments

Gent gran
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Tres quiròfans nous
Per donar resposta a l'increment 
constant d'intervencions quirúrgi-
ques, l'Hospital de Mataró afegirà 
tres quiròfans de cirurgia major. 
Aquests, se sumen als vuit ja exis-
tents i, per tant, l’hospital compta-
rà amb un total d’11 quiròfans per 
a aquest tipus d’intervencions. El 
primer dels nous entrarà en funci-
onament el darrer trimestre d'en-
guany. La construcció dels altres 
dos quiròfans, conjuntament amb 
l'ampliació de l'hospital de dia i de 
l'àrea de reanimació, fi nalitzarà, 
segons està previst, el 2021.

Menys temps d'espera
L'Hospital de Mataró també ha 
escurçat en dos terços el nombre 
de pacients que s'esperen més 
d'un any per a ser intervinguts: 
han passat de 1.580 persones al 
fi nal de 2015 a 520 persones en 
l'actualitat..  | Cugat Comas

 L'Hospital de Mataró ha reduït el 
temps d’espera de les operacions 
programades i opera avui un 10% 
més de pacients que fa tres anys. 
En total, entre el 2015 i el 2017 s'hi 
han tractat 770 pacients més que 
han pogut sortir, així, de la llista 
d'espera. A més, l’Hospital comp-
tarà amb 3 nous quiròfans per a 
cirurgies majors, que se sumaran 
als 8 que ja hi ha en funcionament.

Això és resultat de l'increment 
de les intervencions quirúrgiques, 
que han passat de les 9.800 del 
2014 a les gairebé 11.000 del 2017. 
D’aquestes últimes, 8.900 van ser 
intervencions programades i la 
resta d'urgència.

Les intervencions programades 
prèviament, sense les urgències, 
van augmentar l’any passat en gai-
rebé mig miler respecte dels anys 
anteriors. De fet, en aquests dos 
anys ha augmentat prop del 3% 
anual cada any.

Opera un 10% més de pacients que fa tres anys i realitza 
500 operacions programades més que l’any anterior

Menys llista d'espera quirúrgica 
a l'Hospital de Mataró

 Si ets major d’edat i peses més de 
50 quilos, pots donar sang. Aquest 
és el propòsit d'una classe  de l'es-
cola Joan Coromines que han pre-
parat una donació especial per ce-
lebrar el desè aniversari del centre. 

El grup de quart de Geometria 
ha organitzat una campanya de do-
nació de sang amb la col·laboració 
del Banc de Sang i Teixits.  Serà el 
4 de juny, dilluns, entre les 15:30h 
i les 19:30h a la Sala Gran de l’Es-
cola Joan Coromines, situada al 
C/St. Pere, número 4 de Mataró.

D'aquesta manera esperen su-
mar reserves de sang gràcies a la 
implicació de pares, familiars i 
amics. La campanya de donació de 
sang és oberta a tota la ciutadania.

Campanya dels alumnes
Els propis alumnes han preparat 
el cartell i la difusió de la campa-
nya de donació a casa i asseguren 
que "Amb 15 minuts del teu temps 
pots salvar tres vides. Comptem 
amb tu!".  | Red

Els alumnes han preparat 
la campanya

Donació de sang en 
el desè aniversari del 
Joan Coromines 

Una ambulància a la sortida d'urgències de l'Hospital de Mataró

El cartell de la campanya Cedida 

Daniel Ferrer 

Ciutat núm. 1823 de l'1 al 7 de juny de 2018
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medicina interna . medicina làser

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57

Dietes personalitzades
diabetis, hipertensió, obesitat, cel·lulitis...

Medicina interna

Hores convingudes

Làser 
eliminació de berrugues, cuperosi, queratosi, aranyes vasculars, 
taques, varius i tatuatges

Tractament del dolor amb làser
artrosis, lumbàlgies, tendinitis, epicondilitis, genolls...

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

Depilació mèdica làser
facial i corporal, per a l’home i la dona

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

Mesoteràpia infiltracions per a la cel·lulitis
Peelings salicílic i despigmentant
Rejoveniment facial
Cicatrius queloides

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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Golfes: sessions a partir de les 00.00 
Matinals: sessions abans de les 13.00 
Estrena  · En verd: sessió 3D 
En vermell: Dis., diu. i festius

Cinema Foment
93 790 34 50 · Dl. 1a sessió preu reduït · C. Nou, 11

Custodia compartida 18:00  20:00  (ds. 2 juny)

 18:00 (dl. 4 juny)            20:00  (dl. 4 juny) [VOSE]

Dhaulagiri, ascenso a la montaña blanca + 

The Eyes of God 19:00  (dt. 5 juny)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes
Dijous la programació es veurà afectada per la 
pre-estrena de 'Jurassic World: El reino caído'

Algo celosa  16:00  18:00  20:30  22:30

Los extraños. Cacería nocturna   16:00  18:00  20:30  22:30

Han Solo: Una historia de Star Wars 

 16:00  18:00  19:00  20:00  22:00

Deadpool 2  16:00  18:15  19:45  20:30  22:00  22:45  

 [dv.+dl.-dj.] 18:00  20:15  22:30

Borg vs McEnroe 16:00

Mi familia del Norte 16:00  22:00

Verdad o reto 18:00  22:40

Sherlock Gnomes 16:00  17:45  17:45

Vengadores: Infi nity War 19:30  22:15

Campeones 18:10  20:00  22:30

Peter Rabbit 16:15          [dv.+dl.-dj.] 17:45  

Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius 

Basada en hechos reales  12:15  15:50  19:15  21:30  23:45

El hombre que mató a  Don Quijote  16:15  19:00  00:30

 [exc. dm.] 21:45        [VOSE dm.] 21:45       [VOSE] 12:20

El malvado lobo feroz  12:15  18:05          

 [ds.-dg.+dc.] 16:10          [ds.] 20:00        [exc. dm.] 17:00

Los extraños. Cacería nocturna  

 12:15  16:00  18:00  20:00  22:00  00:15

Han Solo: Una historia de Star Wars 

 12:00  16:00  16:20  18:00  19:10  22:05  23:40  00:30

 [exc. dm.] 20:50        [VOSE dm.] 20:50       [VOSE] 12:20

Deadpool 2 12:00  16:00  17:00  18:45  19:35  21:20  00:00  00:45

 [exc. dm.] 22:10        [VOSE dm.] 22:10       [VOSE] 12:20

Borg vs McEnroe 22:10  00:40 

Mi familia del Norte 20:0  22:20

Verdad o reto [exc. dm.] 12:15  19:00  21:15  23:30

 [dm.] 17:15  22:35

Sherlock Gnomes 12:15  16:00  18:00

Mi querida cofradía [exc. ds.-dg.+dc.]  16:00

Vengadores: Infi nity War 12:00  16:00  19:05  22:10  00:00

Noche d e juegos [exc. ds.-dg.] 15:50        [exc. ds.] 20:00

Campeones 16:10  18:45  21:30

Peter Rabbit 12:15

Lorca (Event) [dimarts] 19:30

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema

Tot Cinemes 1823.indd   2 30/05/2018   18:23



  'Venus' és el documental que 
Argentona podrà veure dijous 7 de 
juny a les 19h de la tarda dins el 
marc del Documental del Mes. El 
muntatge, el qual va batre rècords 
de taquillatge a Dinamarca, tracta 
sobre sexualitat femenina i sobre 
les dones en relació al sexe, el de-
sig i les emocions més personals. 
L’entrada és gratuïta i, després de 
la projecció, tindrà lloc un debat 
sobre el tema.

El documental, produït el 2016 
i de 80 minuts de durada, es pro-
jectarà a la Sala de Plens de l’Ajun-
tament d’Argentona. Es centra en 
la història de dues joves directores 
daneses, les quals van convocar un 
càsting com a part del procés de 
recerca per fi lmar una pel·lícula 

'Venus' i la sexualitat femenina

eròtica adreçada al sexe femení. 
En resposta a la crida, més d'un 
centenar de dones van presen-
tar-se i van parlar directament a 
càmera sobre les seves fantasies 
eròtiques, els seus desitjos i les 
seves frustracions. Així, les direc-
tores es van adonar que, sense ha-
ver-ho previst, aquestes sessions 
íntimes ja eren la pel·lícula que 
necessitaven fer.

D'aquesta manera, el docu-
mental reivindica el paper de la 
dona com a ésser sexual actiu i 
per trencar la concepció de ‘dona 
objecte’ que encara avui en dia viu 
en l'imaginari col·lectiu. Una pel-
lícula que trenca amb la concepció 
‘masculinitzada’ de la sexualitat 
femenina.

  

Pregunta de la setmana
Per quina pel·lícula va guanyar 
Roman Polansk el Globus d'Or el 
1975?

entra i respon a:
www.totmataro.cat/cinema

Resposta del núm. 1821
"3 anys"

Guanyadors:
• Aida Mora Tura
• Antonia González Castro

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

El Documental del Mes d'Argentona, dijous 7 de juny

núm. 1823 de l'1 al 7 de juny de 2018

Tot Cinemes 1823.indd   3 30/05/2018   18:23



Cinemes Les estrenes núm. 1823 de l'1 al 7 de juny de 2018

LU OVER THE WALL

La pel·lícula d'animació mostra la his-
tòria d'en Kai, un jove estudiant que un 
dia coneix la Lu, una sirena. A partir 
d'aquí, la seva vida fa un gir de 180 
graus. Aquest film ha estat premiat 
com a millor llargmetratge del Festival 
d'Annecy.  
Direcció: Masaaki Yuasa
Intèrprets: Animación
112min

LOS EXTRAÑOS: CACERÍA 
NOCTURNA

La Cindy i en Mike viatgen per carretera i 
volen passar una temporada en un cam-
pament abans de deixar la seva filla en 
un internat. Allà, però, tres psicòpates 
els persegueixen i ataquen sense pietat. 
Direcció: Johannes Roberts
Intèrprets: Christina Hendricks, Bailee 
Madison, Martin Henderson
85min

EL HOMBRE QUE MATÓ A 
DON QUIJOTE

Un director d'anuncis cínic s'envolta dels 
deliris d'un vell sabater que creu ser Don 
Quijote. Enmig de les seves aventures, 
en Toby s'enfronta a les repercussions 
d'una pel·lícula que havia rodat de jove. 
Direcció: Terry Gilliam
Intèrprets: Jonathan Pryce, Adam Dri-
ver, Olga Kurylenko
133min

BASADA EN HECHOS REALES

Delphine és una novel·lista sensible 
d'èxit que està paralitzada i no és capaç 
d'escriure un nou llibre. Coneix a una 
jove encantadora que la comprèn, la 
qual es converteix en la seva confident. 
Però qui és ella en realitat?
Direcció: Roman Polanski
Intèrprets: Emmanuelle Seigner, Eva 
Green, Vincent Pérez
110min

ALGO CELOSA

La Nathalie és una dona divorciada que 
passa de ser una bona mare, a una per-
sona gelosa de la seva filla, una bonica 
ballarina de 18 anys. A més, comença a 
sentir gelos dels amics i veïns. 
Direcció: David Foenkinos, Stéphane 
Foenkinos
Intèrprets: Karin Viard, Marie-Julie 
Baup, Thibault de Montalembert
102min

¡CÁSATE CONMIGO! POR 
FAVOR

En Yassine és un jove de Marroc que ve a 
París amb un visat d'estudiant. Per mala 
sort, però, suspèn els exàmens i perd el 
visat. Per evitar que el deportin, li dema-
na al seu millor amic que es casi amb ell.   
Direcció: Tarek Boudali
Intèrprets: Tarek Boudali, Philippe La-
cheau, Charlotte Gabris
92min
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Farmàcies

24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

Obertes tot l'any de 9 a 22h

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721
LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058
VISTA ALEGRE
C/ Almeria, 77 /  937 985 008
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16 937 902 024
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4   937 579 025
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
Av. J. Recoder, 62 937 984 300
MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. 9 a 13,30)
Rda. Rocablanca, 1 937 985 969
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 
MONTANER PICART  (Dilluns a dis de 8 a 21)
Riera, 57 937 901 030 
CORONA - SUBIRANA 9 a 20,30. dis 9-13.30
Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093
P. ROCA Dl a Dv 9 a21. Diss 9 a 13,30 i de 17-
20,30  c/Nou, 1 937 901 957
S. LÓPEZ Dl a Div: 9 a 21h. Diss: 9 a 14h
Rda. F. Mistral, 26-28 937 998 048
M.A. VIA Dl a Dv: 8,30 a 20,30. Diss 8,30 a 14,30
Ctra. de Mata, 43 937 901 828
M. FERRÉ Dl a Dv 9 a 21. Diss 9 a 14
Rda. Pres. Macià, 61-63 937 411 666

Obertes de 9 a 13,30h i
de 16,30 a 20,30. diss. 9 a 13,30

H.BERTRAN c/Gatassa, 10 937 982 915
J.P. VENTURA c/Siete Partidas, 79 937 905 418
T. COLL Sant Cristòfor, 1 937 960 908
C. YÁÑEZ Camí Ral, 110 937 904 369
M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa 937 984 947
M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28 937 986 915 
J. PLANA Pl. de Cuba 937 985 550
M.C. SAÑES Creu Roja, 3 937 989 706
SPÀ SERRA  Sant Valentí, 43 937 416 262
R. SPA Pl. Santa Maria, 3 937 901 043
A.L. VILARDELL
Av. Puig i Cadafalch, 256 937 982 550
M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 937 984 955
SUBIRANA Rosselló, 43 937 577 054
E. BARREDA c/Alemanya, 6 937 573 421

Obertes de dilluns a dissabte

EL TORRENT Dl a Ds de 9 a 14 i de 16 a 21
c/Torrent, 7 937 987 004
E. COLL Dl a Ds de 9 a 13,30 i de 16,30 a 20,30
Sant Josep, 30 937 904 340 
A. RUIZ-CARRILLO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 
20,30. Diss de 9 a 14.   Alarcón, 41 937 901 517
L.M. SERRANO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16 a 20,30. 
Diss alterns 9 a 13,30. 
Rda. O’Donnell, 102 937 980 343 
ROMANCES Dl a Dv de 9 a 13,30 i de 16,30 a 
20,30. Diss. de 9 a 14h.
Av. President Tarradellas, 34 935 361 662
P. FARRÉ Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 21. Diss. 
de 9 a 14h  c/Esteve Albert, 43 937 578 491
C.I. DE LA PEÑA Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 
21. Diss. 9 a 14h  Via Europa, 92-B 937 995 540

Sèniors
Apunts
psicològics

Pujar al cocoter

Es crea un grup de treball per obrir un 
nou camí que ha de permetre arribar 
d'un lloc a un altre travessant una 
zona selvàtica. L'encarregat dona 
instruccions perquè es comenci a 
desbrossar la selva.

A mesura que el camí va avançant 
es produeixen tanta quantitat de 
problemes que fan que es comenci 
a qüestionar la capacitat de direcció 
de l'encarregat sospitant que pot-
ser no és la persona més adequada.

Finalment es decideix cercar un 
nou encarregat de reconeguda và-
lua. Aquesta persona el primer que 
fa és pujar al cocoter més alt per tenir 
una visió de conjunt de la selva. Des 
d'aquesta altura s'adona de la situa-
ció i decideix parar el desbrossament 
tot afirmant: pareu, camí equivocat!

Seguidament fixa una nova ruta 
per arribar al lloc desitjat. Algunes 
vegades, molt poques, el camí equi-
vocat pot portar a un lloc que sigui 
aprofitable, encara que tingui poc a 
veure amb el projecte inicial.

En el teixit associatiu quan es posa 
en marxa un nou projecte del qual no 
es tenen referències és molt impor-
tant poder comptar amb persones 
capaces de pujar al figurat cocoter. 
És molt desencisador dedicar esfor-
ços inútils promovent activitats que 
tenen poc a veure amb l'objectiu 
d'obrir, amb èxit, el camí que con-
dueix a la meta desitjada.

Tot equip emprenedor requereix 
persones que desbrossin però sobre-
tot de dirigents capacitats i eficients 
molt diferents dels anomenats "flo-
reros" que cercant el seu lluïment 
personal, amb una falsa retòrica, 
porten negativament a l'hort als seus 
confiats col·laboradors.

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Sentiments morals o 
consciència moral

Estem parlant de les emocions i cal 
saber quines són les que formen la 
consciència moral o comportar-se 
humanament en relació als altres. 
També és la base d'una ètica huma-
na. Un llibre del Dr. Roger Armengol 
ens pot ajudar a veure quines són 
aquestes emocions. El títol és: 'El 
mal y la conciencia moral' (2014). 
Emocions de les que hem parlat i 
que el conjunt són la base d'una 
consciència moral, quina base és 
NO FER MAL A NINGÚ I EVITAR 
EL DOLOR QUE ES POT. És la fa-
mosa REGLA D'OR que totes les 
religions del món tenen: NO FACIS 
ALS ALTRES ALLÒ QUE NO VOLS 
QUE ET FACIN A TU. I no és fàcil, 
perquè moltes persones fan als al-
tres, sabent-ho que no volen que 
els ho facin a elles. Però guanya el 
llop dolent: l'egoisme, la cobdícia, 
l'enveja i la gelosia.

Roger Armengol cita quatre emo-
cions per a madurar:

RESPECTE: Aquest sentiment de 
comprendre i acceptar la diferèn-
cia. No vol dir ser passiu ni feble.

PIETAT O COMPASSIÓ: No una 
emoció de llàstima o superioritat, 
sinó de comprendre el dolor de 
l'altre i ajudar-lo.

VERGONYA: En fer o deixar de fer 
alguna cosa o de dir o no dir algu-
na cosa. És un sentiment sobre un 
mateix pel comportament que té.

CULPA: No tant el sentiment, 
que cal tenir-ho en compte, sinó 
poder assumir allò que una per-
sona fa. Acceptar l'error.

Aquest conjunt d'emocions, ben 
treballades, formen el mínim per a 
una convivència social saludable.

Quanta necessitat en té la soci-
etat actual!!.
JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat
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Societat: Redacció

 La Fundació Nous Horitzons or-
ganitza dimecres que ve un acte 
per refl exionar, a Mataró, sobre el 
fi nal d'ETA. L'organització es va 
dissoldre defi nitivament el mes 
passat i per analitzar la situació 
que s'obre ara al País Basc  hi haurà 
una taula de prestigi que moderarà 
aquesta mataronina.

Quin serà el contingut de l’acte 
La fi d’ETA. Euskadi en pau?
L’acte vol constituir un espai de 
refl exió que posi la fi  d’ETA i la 
situació d’Euskadi sobre la tau-
la. Molta gent interpreta que la fi  
d’ETA és la fi  del confl icte perquè 
no hi ha violència, però volem re-
fl exionar perquè hi ha molts tipus 
de violència i amb la fi  d’aquesta 
no n’hi haurà prou. Hi ha fases 
posteriors a l’etapa d’ETA que no 
estan tenint lloc i és per això que 
ens preguntem si podem dir que 
el confl icte s’ha solucionat i si a 
Euskadi hi ha pau.

Hi haurà 3 intervencions. Qui 
seran els ponents i per què els 

Parlem amb la moderadora de l’acte sobre la fi d’ETA i la pau d’Euskadi de la 
Fundació nous Horitzons que tindrà lloc dimecres 6 de juny a les 19h a l’espai Gatassa  

heu escollit?
Hi participaran Paul Ríos, Robert 
Manrique i Jordi Armadans, tres 
persones amb moltes coses a dir 
sobre el confl icte. A l’hora d’es-
collir els ponents, vam prioritzar 
aquells qui eren rellevants no per 
l’entitat que representen, sinó pel 
seu paper individual. La meva fun-
ció serà la de presentar, moderar 
i conduir l’acte.

Quin és el paper de cada un 
d'ells en el conflicte?
Paul Ríos és un dels excoordina-
dors de Lokarri, l’organització 
que ha aglutinat més el moviment 
per al diàleg d’una manera crític. 
També l’hem escollit pel seu pa-
per en la fase fi nal del procés de 
pau polític.

Robert Manrique és una vícti-
ma de l’atemptat d’Hipercor i va 
ser president de l’Associació de 
Víctimes. Ha estat molt bel·ligerant 
amb la instrumentalització de les 
víctimes per part dels partits polí-
tiques i de les associacions.

Per últim, Jordi Armadans és un 
pacifi sta català que ha treballat el 

Noe Ayguasenosa: "Hi ha fases posteriors a 
l’etapa d’ETA que no estan tenint lloc"

Noe Ayguasenosa, experta en cultura de la pau, coordinarà l'acte sobre el final d'ETA Cedida

tema del País Basc denunciant la 
vulneració de drets humans i la 
canalització del confl icte polític. 
Amb ell, podrem relacionar el de-
bat amb el confl icte polític català 
a l’Estat Espanyol.

Què us ha portat a or ga nitzar-lo?
La Fundació Nous Horitzons or-
ganitza sovint espais de refl exió 
sobre temàtiques d’interès. Des 
del meu punt de vista, la fi  d’un 
cicle de violència com és el d’ETA 
és un esdeveniment de gran im-
portància i trobo estrany que no 
se n’hagi parlat gaire ni s’hagi ex-
pressat l’eufòria d’aquest canvi.

M’esperava una reacció políti-
ca i dels mitjans de comunicació 
més equilibrada amb les notícies 
negatives que havien sortit durant 
molts anys. Davant d’això, des de 
la Fundació hem considerat im-
portant refl exionar sobre aquest 
tema i plantejar, durant l’acte, si 
la fi  d’ETA suposaria la fi  del con-
fl icte i sobre quines passes més 
calen perquè es resolgui realment 
el confl icte.

Ciutat
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Gairebé 200 nens i nenes inscrits a la 3a Copa 
Escolar Futbol Sala
El pròxim diumenge 3 de juny el Poliesportiu Municipal Eusebi Millan acollirà aquest 
torneig organitzat pel Club Futbol Sala Ciutat de Mataró

Solidaritat: Redacció

 La 3a Copa Escolar Futbol Sala 
Memorial Antonio Martínez arriba 
el pròxim diumenge 3 de juny amb 
una jornada plena de futbol sala. 
Entre les 9h del matí i les 21h del 
vespre els equips de nens i nenes 
inscrits a l’activitat podran com-
petir contra altres equips de la ma-
teixa categoria per aconseguir la 
victòria del torneig. En total, hi ha 
gairebé 200 infants inscrits amb els 
seus equips a aquesta copa i cal 
destacar que, tots ells, han jugat 
durant el curs a l’Esport Escolar.

La copa està íntegrament or-
ganitzada pel Club Futbol Sala 

Ciutat de Mataró i el club es fa 
càrrec de les despeses i de recap-
tar voluntaris. 

El seu objectiu, segons comen-
ta un dels organitzadors, Carles 
Domingo, és donar empenta a 
l’esport escolar perquè « Si te-
nim un esport escolar fort, tots 
els clubs de Mataró se’n benefi ci-
aran». Domingo, a més, remarca 
que amb aquest esdeveniment no 
pretenen publicitar el club.

Les categories
Els infants que hi participaran te-
nen entre 7 i 11 anys i estaran divi-
dits en 3 categories: prebenjamins 
(8 equips inscrits), benjamins (6 

equips) i alevins (6 equips). Els 
més petits competiran entre les 9h 
i les 12h del migdia. Seguidament, 
a partir de les 13h, serà el torn dels 
benjamins i alevins.
Cal destacar que es farà una lligue-
ta dins de cada categoria dividint 
els equips en dos grups per, des-
prés, enfrontar als guanyadors per 
a la victòria.

Recordant Antonio Martínez
Enguany la Copa arriba a la tercera 
edició i ha fet un canvi de nom per 
retre homenatge al fundador del 
club Antonio Martínez, passant-se 
a dir 3a Copa Escolar Futbol Sala 
Memorial Antonio Martínez.

A més de l’organització per 
part del club, cal destacar la 
participació de l’Ajuntament de 
Mataró aportant les medalles 
i de l’empresa Spall que apor-
ta les copes dels guanyadors. 

A més, cada infant rebrà un ob-
sequi en el qual han col·laborat 
empreses diverses de Mataró.

 Els col·laboradors

núm. 1823 de l'1 al 7 de juny de 2018
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Les millors imatges de l'ambient a La Fira 

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer
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La gran batalla de les municipals  

Pendent de la disputa en el camp sobiranista i del futur dels comuns en el consistori 
del proper mandat, el PSC voldria centrada en l'eix esquerra-dreta

Opinió: Joan Salicrú

 Queda just un any per la pròxima 
convocatòria d’eleccions munici-
pals. Quasi sense esma per repas-
sar què s’ha fet i què no s’ha fet 
aquests darrers tres anys, especi-
alment des que la fase àlgida del 
Procés va començar a condicionar 
totalment la política local, pràcti-
cament paralitzant-la, ja tornem a 
ser amb els ulls posats en uns nous 
comicis per escollir els grups po-
lítics que conformaran el proper 
consistori i, per tant, qui en serà 
el màxim responsable, l’alcalde.

La tensió nacional, elevada a la 
màxima potència des de principis 
del present curs, res fa preveure 
que hagi de rebaixar-se d’aquí a 
365 dies, de manera que tot indica 
que aquestes seran les eleccions 
municipals més contaminades per 

l’eix nacional que haurem vist mai, 
arreu de Catalunya, però especi-
alment en aquelles poblacions 
fortament polaritzades, com per 
exemple Mataró.

Quin és el panorama que s’al-
bira? Una enquesta de la qual 

disposa el PSC li donaria bons re-
sultats, set regidors, mentre que 
també atorga un molt bon score 
-el mateix nombre- a Esquerra 
Republicana i no tant com es po-
dria imaginar a Ciutadans, que 
tan sols milloraria una mica els 
seus actuals tres regidors. Això 
explica -per inversemblant que 
sembli a hores d’ara- que els so-
cialistes no veuen els republicans 
en cap cas com un adversari a aba-
tre, sinó com un possible soci del 
bloc sobiranista en el cas que fos 
possible, ja al juny de 2019, res-
situar una mica les coses en l’eix 
esquerra-dreta (amb els hereus de 
l’antiga Convergència això no pot 
passar perquè se’ls situa en l’altre 
costat en l’eix social, també). De 
fet, a diferència d’algun moment 
pretèrit, ERC i PSC no compar-
teixen cap segment d’electorat, 

"Una enquesta de la qual 
disposa el PSC li donaria 
bons resultats, set regi-
dors, mentre que tam-
bé atorga un molt bon 
score -el mateix nombre- 
a Esquerra Republicana 
i no tan com es podria 
imaginar a Ciutadans, que 
tan sols milloraria una 
mica els seus actuals tres 
regidors."

LA RIERA 48

www.lariera48.cat
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cosa que facilita que no hi hagi 
enfrontaments durs almenys en 
campanya, al revés del que pot 
passar entre ERC i el PDEcat. I set 
i set fan catorze, o sigui majoria 
absoluta…

El camp sobiranista
Però precisament, el quid de la 
qüestió en aquestes properes 
municipals està en què passarà 
al camp sobiranista: una part del 
sobiranisme local aspira, en la lí-
nia preconitzada pel president 
Puigdemont abans del 21D, a crear 
una llista única independentista 
a la ciutat, també en consonàn-
cia amb el que proposa el fi lòsof 
Jordi Graupera a Barcelona. És la 
tan anomenada “llista conjunta 
independentista”, que es va pre-
sentar aquest dijous al vespre amb 
sensació de què l’electoral inde-
pendentista mobilitzat en té ganes.

De moment, des de l’àmbit 
estricte dels partits la cosa pin-
ta malament perquè pocs dies 
abans de la presentació de la llista 
Esquerra Republicana va confi r-
mar Francesc Teixidó com a cap 
de llista (95’45% dels vots, no ha 
volgut facilitar el nombre d’assis-
tents) i el PDEcat -aclarint ja que 
usarà la fórmula Junts per Mataró- 
va anunciar que Míriam Nogueras 
serà la número 1 (a l’assemblea, 
amb el 73% dels vots dels 43 as-
sistents). I si bé el PDEcat seria 
partidari de l’operació, la pro-
posta no és de l’agrat d’Esquerra 
Republicana, que el que vol és 
que es compleixi aquella profecia 
segons la qual, passat el temps de 
la vella CiU -també a Mataró-, li 
tocaria a ella liderar l’espai sobi-
ranista de forma natural.

(El president local del PDEcat 
Alfons Canela, fi nalment, ha de-
cidit centrar-se en una nova etapa 
de la seva vida professional i, a un 
any de les eleccions, la direcció del 
PDEcat de comarques barceloni-
nes i de la comarca ha imposat la 

puigdemontista Nogueras com a 
candidata. Així, la de Cardedeu 
no té el suport ni del sector de 
Joan Mora -que és qui va situar 
Canela com a màxim responsable 
del PDEcat local- ni del de Quim 

Fernàndez, exprimer tinent d’al-
calde i cap del grup municipal 
de CiU, ja en retirada-. La can-
didata té un clar hàndicap -no 
viure a Mataró, tot i que ella ho 
ha revertit dient que sí que “viu 
Mataró“- a més d’una gran vehe-
mència en les seves intervencions 
però almenys dos avantatges -ser 
diputada al Congrés, a través del 
qual s’han dut a terme algunes 
esmenes pressupostàries per te-
mes mataronins com feia temps 
que no es veia i ser una persona 
de la confi ança del “president le-
gítim” Carles Puigdemont, cosa 
que pot representar un potent ac-
tiu electoral. 

Proclamats Teixidó i Nogueras, 
doncs, la llista conjunta té alguna 
possibilitat? O precisament que els 
dos estiguin proclamats els situa 
en igualtat de condicions a l’hora 
de dibuixar aquesta llista conjunta 
(CUP a banda, que ja ha dit que no 
hi pensar participar)? El que està 
clar és que, si bona part del camp 
sobiranista no s’uneix sota una 
mena de Junts pel Sí a la mataroni-
na, és més que probable que David 
Bote repeteixi com a líder més vo-
tat i, en coalició amb l’agrupació 
local de Ciutadans (que podria 
cruspir-se tot el Partit Popular), 
pugui formar un govern de vocació 

clarament constitucionalista, per 
bé que Bote explica sempre a qui 
el vol escoltar, que ell voldria po-
der governar en clau d’esquerres, 
obviant l’eix nacional.

Lentitud dels comuns
En aquest sentit, sorprèn especi-
alment la lentitud de refl exos que 
està demostrant la Catalunya en 
Comú local, que un any abans de 
les eleccions no té candidat ni sem-
bla que intencions de presentar-lo 
les properes setmanes (de fet, ni 
com l’escolliran). Estranyament, 
després d’haver-hi batallat a fons i 
haver aconseguit l’objectiu, el nou 
artefacte polític on han de sumar 
ICV, EUiA i el món de Podem no 
és capaç d’aprofi tar-se de la des-
composició de l’antiga VoleMataró, 
amb una Montse Morón cada cop 
més aïllada dins del seu propi grup 
(però que és capaç sempre de so-
breposar-se davant les adversitats 
i podria donar una sorpresa amb 
una llista de la CUP ampliada, com 
s’ha repetit una i mil vegades i ella 
no ha negat mai).

Cal tenir en compte que un bon 
resultat del món ecosocialista seria 
l’única possibilitat de fer sumar 
-en el sentit de fer d’allioli- el PSC 
i Esquerra Republicana, perquè 
incidiria en la fórmula del tripartit 
que prioritzava l’eix social davant 
del nacional. Dit d’una altra forma, 
una Catalunya en Comú forta po-
dria fer de falca entre un PSC de-
cantat cap a l’espanyolisme i una 
Esquerra baluard de l’independen-
tisme, per bé que ara en posicions 
més moderades que les de Carles 
Puigdemont. Dèiem que set i set 
fan catorze, però un reforç de dos 
o tres regidors comuns aniria molt 
bé per acabar de donar sentit a la 
repetició del projecte que va go-
vernar la ciutat entre 2003 i 2011.

Queden molts dies i les coses 
poden evolucionar de formes in-
versemblants, però ara la instantà-
nia de la política local és aquesta.

"Una Catalunya en Comú 
forta podria fer de falca 
entre un PSC decantat 
cap a l’espanyolisme i 
una Esquerra baluard de 
l’independentisme."
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22 anys alçant castells mataronins
Els Capgrossos celebren el seu Aniversari amb l'actuació de diumenge, un assaig a la 
plaça de Santa Maria i la Canallada dissabte al Passeig del Callao

Castells: Laia Mulà

 Un any més arriba una de les dates més assenya-
lades pels Capgrossos de Mataró: l’aniversari de la 
colla. Enguany en celebren 22 amb una setmana 
plena d’activitats i d’assajos, entre els quals desta-
ca l’assaig a la plaça de Santa Maria del divendres. 
Aquests assajos tenen per objectiu preparar els millors 
castells possibles per a la diada d’aniversari d’aquest 
diumenge dia 3 de juny, on els darrers anys ha arribat 
el primer castell de 9 de la temporada. Aquest any 
l'intent no és segur i dependrà dels darrers assajos.

Els blaus actuen diumenge a la plaça de Santa 
Maria a les 12h acompanyats dels Marrecs de Salt i 
de la Colla Castellera de Figueres.

Un assaig especial a la plaça Santa Maria
L’últim assaig de la setmana serà molt especial perquè 
tindrà lloc a la plaça de Santa Maria de Mataró, el ma-
teix espai que diumenge acollirà la diada. D'aquesta 
manera els de blau fan amb l'Aniversari el mateix 
sistema que utilitzen per Les Santes, assajant 'in 
situ' els castells a la mateixa plaça i demanant el 
màxim de col·laboració a les pinyes per fer proves 

de castells de 9 i també de gamma extra. 

Un cap de setmana intens
Com que vint-i-dos anys no es fan cada dia, a més 
dels assajos durant la setmana, els Capgrossos es 
proposen un cap de setmana d’aniversari que co-
mençarà amb la inauguració de l’exposició fotogrà-
fica ‘Dones castelleres’ al local dels Capgrossos a les 
11h del matí. Serà en aquest context que presentaran 
també una nova comissió de la Junta que es proposa 
treballar qüestions de gènere de la colla.

Per a tota la canalla mataronina
Els nens i nenes de Mataró també tindran el seu 
moment amb la celebració de La Canallada!, una 
tarda plena d’actes per als més petits oberts a tota la 
ciutat. A partir de les 16h el passeig del Callao aco-
llirà inflables, ball infantil a càrrec d'El Gripau Blau 
i activitats castelleres pels que vulguin descobrir 
aquesta activitat. Aquests actes seran el preludi de 
l’actuació castellera de Vigílies d’Aniversari, la qual 
està inclosa en el programa d’actes de les Festes de 
Primavera de l’Havana, de la mateixa manera que 
la resta de Canallada. 

 Daniel Ferrer

Cultura
www.totmataro.cat/cultura
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Premi Iluro: Redacció

  La convocatòria del Premi Iluro 
arriba amb novetats importants de 
cara a aquest any 2018, coincidint 
amb la 60a edició del certamen. 
Enguany, el certamen creix i ja no 
premiarà només les investigaci-
ons històriques, sinó que també es 
convoquen específi cament al cer-
tamen tots els treballs relacionats 
amb les humanitats i les ciències 
socials. A més, també experimenta 
un creixement en l’àmbit territo-
rial d’estudi: hi podran concórrer 
obres que no siguin exclusivament 
centrades a Mataró o al Maresme, 
sinó de qualsevol àmbit territori-
al en què Mataró o el Maresme 
tinguin una presència destacada. 
La Fundació Iluro ja ha editat les 
bases del guardó, que es premia 
amb 4.500 euros i la publicació 
de l’obra.

El guardó muta en la seva 60a edició, s'obre a humanitats i ciències socials i ja no 
estarà limitat al Maresme  

Amb la convocatòria, la Fundació 
Iluro vol continuar estimulant la 
recerca i difondre el coneixement 
específi c de Mataró i la seva comar-
ca, seguint els valors fundacionals 
de l’entitat. El guardó va néixer el 
1959, de la mà de l’Obra Social de 
la Caixa d’Estalvis de Mataró i l’any 
2009, després d’un llarg recorregut i 
de l’edició d’una setantena d’obres, 
va rebre la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya.

Cal que els treballs que optin al 
premi siguin originals i inèdits i no 
hagin estat guardonats per cap al-
tre certamen. Les obres es poden 
presentar fi ns al 17 de setembre 
del 2018 a la seu de la Fundació 
i les bases completes es poden 

El Premi Iluro amplia temàtica i territori  

L'acte de lliurament del darrer Premi Iluro Daniel Ferrer 

consultar a la web del premi. 
Si habitualment concorrien al 

premi estudis, memòries, diaris, 
fons documentals o biografi es de 
caràcter històric i arqueològic, el 
Premi ara s’obre a treballs sobre 
economia, sociologia o fi lologia 
entre d’altres. Aquests poden ser 
tant de caràcter general com parti-
cular, i tant d’un període determi-
nat com d’una mirada transversal.

Els últims guanyadors
El Premi Iluro ha guardonat tre-
balls en relació amb la història de 
la música, la Guerra de Successió, 
la industrialització o la confl ictivi-
tat social. Els últims anys ha estat 
declarat desert. 

El jurat

El jurat tornarà a estar 
presidit per l'historiador 
Josep Maria Fradera Fradera, a la dreta de la imatge, continua com a president del jurat D.Ferrer 
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Argüello, Maria Juan i Sandrine 
Robilliard.

Abans del concert d’UNA, pro-
gramat per les 21h, els alumnes de 
l’aula Masafrets oferiran un petit 
concert de mitja hora. Les entrades 
anticipades es poden adquirir a 10 
euros, mentre que a taquilla estan 
disponibles a un preu de 13 euros. 
Els membres de la comunitat de 
Músiques Tranquil·les poden acce-
dir al concert a un preu de 8 euros.

La temporada de tardor
Amb motiu del darrer concert previ 
a l’estiu, es presentarà la progra-
mació de tardor que tindrà lloc 
els mesos de setembre, octubre, 
novembre i desembre. Aquesta ha 
estat triada en funció de les valo-
racions dels membres de la comu-
nitat. El primer concert d’aquesta 
nova temporada serà el dia 13 de 
setembre. | Laia Mulà

 S’acosta l’estiu i, amb ell, els 
actes culturals a l’aire lliure. És 
per això que el Cicle de Músiques 
Tranquil·les farà una parada fi ns 
al setembre però, abans, omplirà 
l’espai de Casal Aliança amb un 
nou concert del cicle el pròxim 
dijous 7 de juny al vespre a partir 
de les 20h. 

En aquesta ocasió el públic po-
drà gaudir de cançons populars 
d’Argentina, Brasil o Veneçuela 
i composicions pròpies d’UNA.

Cinc dones
UNA és una formació musical amb 
cinc dones, les quals formen un 
quartet de corda i veu que trans-
porta amb la seva música al públic 
a l’altra punta de l’Atlàntic. 

La que tanca temporada és una 
proposta delicada amb la veu 
d'Ana Rossi i el quartet de corda 
format per Lluna Aragón, Irene 

El dijous 7 de juny arriba UNA a Mataró amb cançons 
populars d’Argentina, Brasil o Veneçuela

Útima cita de les Músiques 
Tranquil·les

 Mataró té més de 700 entitats que 
treballen al llarg de l'any per fer de 
Mataró una ciutat diversa, viva i 
solidària, i la Mostra és una oportu-
nitat perquè la ciutadania conegui 
la tasca que realitzen. Enguany, la 
Mostra d’Entitats celebra la setena 
edició el pròxim dissabte 2 de juny, 
a la plaça de Santa Anna, des de 
les 12 h a les 21 h.

En aquesta edició de la Mostra, 
plenament consolidada, s’ha arri-
bat a la xifra de 83 entitats inscrites, 
procedents de diferents àmbits: 
solidaritat, esportiu, social, eco-
nòmic, cultural i d’àmbit socio-
sanitari. A la plaça de Santa Anna 
s’hi ubicaran 70 carpes i plafons 
informatius, a banda d’activitats 
diverses. Durant tot el dia es re-
alitzarà teatre inclusiu, balls de 
diverses procedències, exhibici-
ons esportives, la fl ashmob de les 
Dissantes, una desfi lada de vestits 
tradicionals magrebins, a més de 
jocs i tallers gratuïts per a totes les 
edats. | Redacció

Dissabte, Mostra d'Entitats 
de Mataró

Un tastet fidedigne 
de tot el que fan les 
associacions

UNA és l'últim concert del primer tram d'any del cicle

La Mostra

Més informació

La programació completa 
es pot consultar al Portal 
d'Entitats de l’Ajuntament, 
www.mataro.cat/entitats Cedida

Daniel Ferrer

Cultura
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Literatura: Redacció

 La desena edició del concurs 
literari Ficcions ja té guanyadors. 
Un total de set grups del Maresme, 
formats per un total de 13 alum-
nes, van optar al premi d'aquesta 
desena edició del certamen però 
la victòria va ser per a un grup de 
l’Hospitalet de Llobregat format 
per Celia Martínez, Júlia Sancho 
i Victòria Camacho. El jurat va se-
leccionar un total de 168 històries 
per a la fi nal d'aquest certamen 
que va comptar amb més de 900 
històries participants. El veredicte 
es va fer públic el dia 23 de maig a 
La Pedrera de Barcelona.

Cèlia Martínez, Júlia Sancho i Victòria Camacho, de L’Hospitalet de Llobregat, 
guanyen el premi Millor Història de Ficcions 2018  

El Premi Territorial del Maresme 
va ser per al grup Okami, for-
mat per Ricard Porcel Rosell, del 
Col·legi Sant Josep - Vedruna Escola 
de Tordera. En total, al Maresme 
la participació d'aquesta edició de 
Ficcions ha arribat als 123 alumnes 
de 15 centres educatius, dels quals 
set grups van arribar a la fi nal.

A més del primer premi i dels 
premis territorials, cal destacar que 
el relat de Víctor Pérez, de l’IES de 
La Jonquera, va ser la Segona Millor 
Història en una edició amb una 
participació rècord d’estudiants 
de secundària a Catalunya, Illes 
Balears i País Valencià. El Premi 
Ciutat de Barcelona va ser per al 
grup Moonlight, format per Lisa 

Ricard Porcel guanya el Premi Territorial 
del Maresme del concurs Ficcions  

Foto de tots els guardonats al final de l'acte de lliurament de premis, a La Pedrera Cedida 

Matamala Avrova i Camila Hope 
Hernández, de l'IPSE Escola de 
Barcelona.

El concurs
En total són uns 250 alumnes 
els que formaven els grups que, 
amb les seves històries, optaven 
a vèncer la desena edició del con-
curs. D'entre els fi nalistes, 94 eren 
d'alumnes catalans, 39 del País 
Valencià i 35 de les Illes Balears. 
Aquest certamen literari juvenil 
ha batut el rècord de participa-
ció amb més de 3.500 alumnes 
participants d'entre 14 i 18 anys. 
Aquesta xifra suposa un augment 
del 23% de participació respecte 
de la novena edició.

Millor professor

El professor Jaume Prat 
i Fabregat, de Maristes 
Valldemia de Mataró, ha 
estat el guanyador del 
guardó Professor més 
motivador de Catalunya, 
d’entre cinc professores i 
professors finalistes

Jaume Prat, de Valldemia, professor més motivador Cedida 
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*4 m d'instal·lació màxima

Som especialistes en clima, realitzem manteniment
i reparacions d'aire condicionat

· Per 150€ més instal·li: o

MARCA A ESCOLLIR:

CARRER DEL PARC 48, MATARÓ
T 93 796 18 80 · WWW.INTEGRALIA.CAT

MARCA A ESCOLLIR:

MARCA A ESCOLLIR:

Inclou el tram de sortida de fums 
subministrats amb la caldera

Ofertes vàlides fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

Instal·lació inclosa*
670€

3.000 Frig.

AIRE CONDICIONAT INVERTER
OFERTA!

Instal·lació inclosa
25KW

1.365€
CALDERA DE CONDENSACIÓ

OFERTA!

Un mes dedicat a l'economia social

L'antiga Setmana de l’Economia Social i Solidària de Mataró evoluciona convertint-se 
en un mes ple d'activitats i actes de difusió d'aquest model

Iniciatives: Laia Mulà  

 Arriba la tercera edició de les 
jornades de visibilització de 

l’economia social i solidària (ESS) 
a Mataró, una iniciativa que en-
guany creix i evoluciona cap al 
MESS!, el Mes de l’Economia Social 

i Solidària de Mataró. Enguany els 
organitzadors es proposen espon-
jar els actes durant tot el mes de 
juny i ampliar-ne la programació 

AMB EMPENTA
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L’inici del mes de l’economia social i solidària (MESS) de Mataró 
serà aquest  dissabte 2 de juny a les 11 del matí a la Plaça de la 
Muralla amb la taula rodona “Municipalisme i Economia Social i 
Solidària” , i comptarà amb el món institucional, amb l'Ajuntament 
de Barcelona i el de Manlleu, com també amb Oscar Rando, membre 
de GATS (Grups Associats pel Treball Sociocultural) i coneixedor de 
les estratègies per construir ecosistemes cooperatius a nivell local.
Els darrers anys s’han impulsat diverses propostes des del muni-
cipalisme per tal de promoure l'Economia Social i Solidària. Per 
això el debat de dissabte abordarà com desplegar polítiques de 
promoció econòmica a nivell local, com gestionar els recursos 
per a que repercuteixin en el territori, com posem el focus en la 
xarxa i la comunitat i quin ha de ser el rol de l’administració i quin 
el del moviment. L'acte comptarà amb un vermut a càrrec de la 
XES Mataró i un concert de jazz a càrrec de la cooperativa mata-
ronina Musicop.

Per aprofundir en termes més tècnics i específi cs el  6 de juny es farà 
una jornada sobre la contractació pública responsable . L’objectiu 
serà donar eines a les treballadores de l’administració per tal de 
poder transformar en una realitat efectiva la priorització l’ESS des 
del món local.

L’Economia Social i Solidària és el conjunt d’iniciatives socioe-
conòmiques que prioritzen la satisfacció de les necessitats de les 
persones per sobre del lucre. Les iniciatives que la conformen són 
molt diverses però totes comparteixen la gestió democràtica i par-
ticipativa, l’orientació a les necessitats de les persones i el com-
promís amb la comunitat.

Més informació a: mess.ateneucoopmaresme.cat

Experiències municipals d’altres 
indrets il·lustren el tret de sortida

perquè consideren que hi ha su-
fi cients iniciatives per omplir tot 
el mes. Començarà amb una xer-
rada el dissabte 2 de juny al matí 
i acabarà el dissabte 30 de juny 
al matí amb l’Escola d’Estiu de la 
XES per aprendre a cooperar, una 
activitat que tindrà lloc al Cafè de 
Mar. Totes les activitats són ober-
tes al públic i gratuïtes.

La plaça de la Muralla aco-
llirà la inauguració del Mes de 
l’Economia Social i Solidària de 
Mataró amb una taula rodona so-
bre Municipalisme i economia 
social i solidària. Serà el dissabte 
2 de juny a les 11h del matí.

Activitats variades
Alguns dels actes destacats 
d’aquest mes són la taula rodo-
na: vides dignes en cases dignes, 
el divendres 8 de juny a les 19h del 
vespre; una xerrada titulada Com 
comuniquem la nostra entitat? on 
abordaran la perspectiva de gènere 
a la comunicació amb l’Esberla, el 
dimarts 12 de juny a les 17h; una 
xerrada per aprendre a gestionar 
el cooperativisme a les entitats a 
càrrec de Fil i agulla el dimarts 19 
de juny; i el treball d’estratègies 
de fi nançament dins les ESS el 
divendres 29 de juny.

Hi ha diversos indrets de la ciu-
tat que acolliran el MESS! com, 
per exemple, el Consell Comarcal 
del Maresme, el Centre Cívic de 
Rocafonda, el del Pla d’en Boet i 
el Cafè de Mar, entre altres.

La Fira, l'acte estrella
L’acte estrella arriba amb una tarda 
sobre consum responsable amb 
la Fira d’Entitats de l’Economia 
Social i Solidària, el dissabte 16 
de juny a les 17h a la plaça Santa 
Anna. Els expositors que vulguin 
participar-hi no hauran de pagar 
cap taxa i es poden inscriure a 
través d’un formulari a la web de 
la iniciativa.
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Amb Empenta

Alcampo Mataró amb la Fundació Maresme

Han fet una donació de 12.000 euros per dotar l’Escola d’Educació Especial Arboç 
d’una sala multisensorial interactiva per a potenciar l’aprenentatge

Iniciatives: Redacció 

 El supermercat Alcampo Mataró 
ha decidit donar suport a les ini-
ciatives i activitats de la Fundació 
Maresme amb una donació de 
12.000 euros. Ho ha fet a través 
de la Fundació Alcampo por la 
Juventud amb la voluntat que l’Es-
cola d’Educació Especial Arboç 
es doti d’una sala multisensori-
al SHX interactiva per potenciar 
l’estimulació i l’aprenentatge dels 
alumnes del centre.

La sala multisensorial serà bene-
fi ciosa pels usuaris perquè genera 
sensacions de plaer personalitza-
des i permet la interacció, explorar 
límits i capacitats, sentir i reco-
nèixer emocions i comunicar-se.

Pràctiques formatives
Des de l’any 2016, Alcampo Mataró 
acull joves de la Fundació Maresme 
en períodes de pràctiques formati-
ves i es proposa continuar posant 
en marxa accions de col·laboració. 
Amb elles, esperen avançar en la 

millora de la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat.

La Fundació Alcampo por la 
Juventud és una fundació nascu-
da l’any 2012 que, des dels seus 
orígens, ha donat suport a 54 pro-
jectes i ha aportat més de 600.000 
euros. Amb les seves activitats es 
proposa, a través de projectes so-
lidaris vinculats amb la bona ali-
mentació i la salut, donar suport 
a iniciatives sense ànim de lucre 
que treballen pel benestar dels 
nens i joves.

50 anys de la Fundació
La Fundació Maresme compta 
amb més de 50 anys d’experièn-
cia acompanyant les persones amb 
discapacitat intel·lectual, afavorint 
la seva inclusió laboral i social. 
L’Escola d’Educació Especial l’Ar-
boç, per la seva banda, és una es-
cola concertada amb la Generalitat 
de Catalunya que compta amb 
50 nens i joves dels 3 als 21 anys.

Tel. 93 169 60 03
Mob. 695 251 788
www.somverticals.com

● Rehabilitacions de façanes
● Impermeabilitzacions
● Treballs Verticals
● Retirada de fibrociment AB/17
● Aïllaments tèrmics (SATE)
   (aplicadors homologats)
● Obra i pintura en general
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Empresa implantada amb un
sistema de gestió de qualitat
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Jordi Ventura, premi a la  
Innovació Educativa 
La Federació d’Escoles Cristianes de Catalunya ha atorgat aquest reconeixement al 
professor de matemàtiques de l’Escola Divina Providència de Mataró

Empreses: Redacció 

 El segon premi TIC d’Innova-
ció Educativa, organitzat per la 
Federació d'Escoles Cristianes de 
Catalunya (FECC), ha reconegut la 
tasca educativa de Jordi Ventura, el 
qual és professor de matemàtiques 
de l’Escola Divina Providència des 
del 2008. El premi arriba pel seu 
treball titulat @maths_revolution, 
el qual planteja una estratègia de 

gamificació en les seves classes de 
matemàtiques amb un joc per a 
cada curs l'ESO.

Ús de les xarxes socials
A més, utilitza les xarxes socials 
Instagram i YouTube per ajudar 
en matemàtiques de secundària i 
batxillerat, tant per a alumnes de la 
seva escola com d'arreu d'Espanya.

Ventura, molt compro-
mès amb la seva feina, utilitza 

diverses estratègies de motivació 
per l'alumnat, augmentant la par-
ticipació de les famílies en la tasca 
educativa i amb una millora signi-
ficativa dels resultats acadèmics.

Una autoritat de bàsquet local
Jordi Ventura va ser capità durant 
molts anys del primer equip de 
la Unió Esportiva Mataró i  té la 
samarreta retirada al Palau Josep 
Mora.

núm. 1823 de l'1 al 7 de juny de 2018
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COMPRA-VENDA

COMPRO ANTIGÜEDADES: 
MUÑECAS, juguetes antiguos, 
coches scalextrics, tebeos, comics, 
álbumes, cromos, objetos religiosos, 
militares, vinos, licores, cajas de 
puros, tabaco, mecheros, plumas, 
boligrafos, consolas, videojuegos, 
musica, cine, libros, restos de pisos 
herencias. Tasación justa. Pago in-
mediato 627.937.101

COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a par-
tir de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82  
MATARÓ: Nau industrial en venda de 
300m2 .Fàcil acces per camions. 
REF 3924. T.93.798.00.50
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi cable 
para promoción de viviendas. También 
Permutas, buscando la mejor renta-
bilidad para Ud. Máxima seriedad y 
discreción demostrada. Pago inme-
diato contado. Su Casa 93.757.12.82 

TRASPASSOS-LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037
TRASPASO BAR en Llavaneras. 
600.409.601
MATARÓ - CENTRE: Despatx en llo-
guer de 85m2. Zona Plaça Espanya. 
Per entrar a treballar. R 5753. 
T.93.798.00.50
MATARÓ - CENTRE: Local comercial 
en lloguer de 25m2. Molt proper a 
l'estació. Carrer de molt de pas. R 
5076. T.93.798.00.50

TREBALL

ES BUSCA CUINER amb experiència 
telèfon. 689.600.183
SE PRECISA OFICIALA confec-
ción máquina de gomas y boras. 
696.491.197
BAR LA PARADA en Llavaneres ne-
cesita camarera de 25 a 40 años con 
buena presencia y con experiencia 
demostrable. Incorporación inmedi-
ata a jornada completa, con vehículo 
propio. Llamar al 635.831.206
SE PRECISAN ENCARGADAS pa-
ra piso de relax en Mataró y 
Barcelona. Edad máxima 50 años. 
Disponibilidad, turnos rotativos, 
fi nes de semana y festivos. Alta en 
la S.S. Buen sueldo más comisiones. 
625.511.066
URGE ENCARGADA en Mataró. Piso 
de muchos años, clientes fi jos. Edad 
entre 40 y 50 años. Contrato más 
comisiones. Turnos, fi nes de sema-
na, festivos. 655.226.610
NOI 22 ANYS. Disponibilitat tem-
porada d'estiu, amb possibilitat de 
treballar a temps parcial la resta de 
l'any. Experiència en restauració, 
magatzem i reposador. Responsable 
i seriós. 605.645.386
CHICA LIMPIEZA. 632.135.496
CUIDADORA NIÑOS, ANCIANOS. 
602.136.503
ESTUDIANT D'EDUCACIÓ INFANTIL 
s'ofereix per fer de cangur. Tinc 
experiència monitora en casal. 
658.882.595
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
632.188.367
SEÑORA BOLIVIANA CUIDA perso-
nas mayores. Interna. 631.024.911
BUSCO TRABAJO limpieza y plancha. 
693.257.915
CHICA BUSCA TRABAJO, limpieza, 
canguro, cuidadora. 654.814.250
ME OFREZCO PARA cuidar personas 
mayores interna. 698.625.801
BUSCO TRABAJO, cuidar mayores, 
niños, limpieza. Móvil 722.324.274
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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· Anticipo venta propiedad · Aceptación herencias
· Stop embargos o remates

· Dinero para Negocios, reformas, lo que necesites
· Gestión profesional inmobiliaria

IMPULSA TU LIQUIDEZ
DE 6.000€ A 500.000€ EN 48H

SÓLO CON GARANTÍA DE PROPIEDAD

637 469 690       935 476 427       hola@impulsing.es

IMPULSA TU LIQUIDEZ

TREBALL

CHICA BUSCA TRABAJO cuida-
do niños. Disponibilidad horaria. 
698.229.774

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, gas, pintura. Económico 
670.232.977
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas, electricidad y boletines. 
610.565.628 /93.799.64.77

REFORMES INTEL· LIGENTS 
EN LA RENOVACIÓ DE LA 

SEVA LLAR

LA DIFERÈNCIA NO 
ESTÀ EN EL PREU SINÓ 

EN LA QUALITAT

T 937 588 400
Via Europa 125, Mataró

sceimedina@gmail.com
sceiadriana@gmail.com
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ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

Entra a:
www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

eltot

PROFESSIONALS

PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja. 
Desembussos, fosses sèptiques, 
neteges tècniques, de basses, de 
piscines, sanejaments, omplim pisci-
nes, diposits de reg, manteniments, 
autoritzats per el transport de resi-
dus (ADR), inspecció claveguerem. 
93.750.20.71 /93.750.63.77
BOLETINES, LAMPISTERÍA, 
REFORMAS ,  reparaciones. 
629.232.530
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. Desde 20 €/
hora. 698.645.233 WhatsApp
MANTENIMENT DE PISCINES 
Netpool .  www.netpool .cat 
656.559.733
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel. 
672.802.951  
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141
JARDINERO. 664.317.196
DECLARACIÓ RENDA. CLÀUSULES 
sòl. Herències. Liquidació im-
postos compravenda. Impagats. 
93.038.13.98 / 609.782.438
INSTAL·LADOR AUTORITZAT. 
Electricitat, Aigua, Gas. 669.067.869 
/619.801.066. info@rtornay.es

Econòmics
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FEMCRÉIXER 
LES IDEES

TÀCTIC.CAT MÉS QUE WEBS
www.TACTIC.CAT - 93 790 97 73

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

CONCERT
EN BENEFICI DE CÀRITAS
Cantada per a la gent gran,
de Joan Vives i Sanfeliu,
lletra de Piti Español  

“CANTAVIA” 
Interpretada per la coral:
LA PERLA DE L’HAVANA
Directora: Laura Martínez i Cabanas

Divendres 8 de juny
a les 20:30h
“Casal La Nova Aliança”
C. Bonaire, núm 25

Entrada lliure amb
aportacions voluntàries

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

Entra a:
www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

eltot

CLASSES

TRADUCTOR DÓNA CLASSES d'an-
glès i francès. Conversa, preparació 
exàmens... Tots nivells. 676.993.675

TAROT

ESTHER VIDENTE. Cartas españolas, 
limpieza Aura. 30€. Horas concer-
tadas. 642.394.572

VARIS

HOMBRE COMPROMETIDO 50 años. 
Agradable, respetuoso, discreto y 
con buena presencia. Le encantaría 
encontrar una buena chica agrada-
ble, discreta. Con la que tener una 
bonita relación de amistat y compli-
cidad. Whatsapp 722.310.654

CONTACTES

LAIA 48 CATALANA. 687.072.165
DANIELA, 26 años, me inicio, atrac-
tiva, cariñosa.... Me enseñas? 
688.492.657
NOVEDAD NORA 21 años. 631.129.242
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus fan-
tasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
CINCUENTONA delgadita, 110 pecho, 
cariñosa, implicada, besucona, com-
pleta, 688.253.126. Particular
NOVEDAD DARLIN 23 años. 
665.463.891
MASAJISTA. EXUBERANTE RUBIA. 
Tetona. 606.797.894
DÚPLEX 60 €/MH. 631 28 69 30
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Cinema: Redacció

 La 2a Mostra de Cinema de 
Muntanya arriba amb la projec-
ció de tres fi lms, un mercat de 
material de muntanya de segona 
mà, una taula rodona i una expo-
sició fotogràfi ca sobre la nevada 
de Mataró de l’any 1962. Entre el 
5 i el 12 de juny es podrà gaudir 
de la programació d’aquesta edi-
ció organitzada per l’Agrupació 
Científi co-Excursionista de Mataró 
(AGRUPE) i la Unió Excursionista 
de Catalunya de Mataró (UEC 
Mataró). 

És la primera iniciativa que 
uneix les dues grans entitats ex-
cursionistes de la ciutat i també 

Es podran veure projeccions de films, així com una exposició fotogràfica de la nevada 
del 62, gràcies a aquesta iniciativa de l’Agrupe i la UEC 

un esdeveniment que té vocació de 
créixer en les propoeres edicions.

Escaladores catalanes
Els fi lms es podran veure  al Foment 
Mataroní en dos dimarts conse-
cutius: ‘Dhaulagiri, ascenso a la 
montaña blanca’ (dimarts 5 de juny, 
19h), ‘The eyes of God’ (5 de juny, 
20:30h) i, per últim, ‘Encordades’ (di-
marts 12 de juny, 19h), un fi lm amb 
alpinistes i escaladores catalanes de 
diverses èpoques. Precisament al-
gunes d’aquestes protagonistes as-
sistiran el dia 12 de juny al Foment 
Mataroní a la projecció del fi lm 
i compartiran una taula rodona 
sobre alpinisme amb els assistents.

Comença la 2a Mostra de Cinema de Muntanya  

Un moment de la pel·lícula 'The eyes of god' Cedida 

L'entrada és gratuïta però caldrà 
fer una donació d'aliments que 
aniran a parar al Banc d'Aliments. 
D'aquesta manera la Mostra agafa 
una dimensió solidària i per en-
trar-hi algun producte alimentari 
o de neteja personal per ajudar als 
més necessitats.

Altres activitats
L’exposició fotogràfi ca sobre la 
nevada de 1962 es podrà veure a 
partir del 4 de juny a les sales de la 
UEC i de l’AGRUPE, sota l'eslògan 
"quan a Mataró es podia esquiar" 
en referència a aquest conegut 
episodi d'inusitats gruixos de neu 
a la ciutat.

Des de Torelló

La Mostra compta amb 
el suport del festival de 
cinema de muntanya de 
Torelló, el més impor-
tant del sud d'Europa. A 
Mataró s'hi veuran films 
guanyadors d'aquest 
prestigiós certamen El cartell de la Mostra juga amb la tradicional claqueta Cedida 

Cultura núm. 1823 de l'1 al 7 de juny de 2018
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facebook.com/totmataro
L’actualitat de Mataró al Facebook!

Adreça web del banner invertit:

etclaietania.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

GARANTIA

• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies.

* El premi caduca als 30 dies

GUANYA
Per optar a la suma dels dos premis s’ha d’enviar la resposta amb 
la PARAULA INVERTIDA i L’ADREÇA WEB DEL BANNER INVERTIT per: 

1- Carta/postal a l’adreça: C/ d’en Xammar, 11, 08301, Mataró.
2- Omplir formulari de participació a: totmataro.cat/concurs.
Si només s’ha encertat un dels dos concursos, s’optarà només a la meitat 
del premi. Més info a: www.totmataro.cat/participa/concursos

PARAULA INVERTIDA: 35€* 
Busca entre els anuncis de la revista la paraula invertida i envia la 
resposta en una carta o postal, o a través de la nostra web.

BANNER INVERTIT: 35€* 
Navega per la web totmataro.cat fi ns trobar el banner invertit, fes clic 
sobre ell i copia l’adreça web i aquesta serà la resposta.

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
MARTA GUTIÉRREZ DE ÁVILA

concursos

7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 CREURE AVUI
8:30 BA-BA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 PICALLETRES
10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 HOQUEI EN JOC
15:00 ÚLTIMA SESSIÓ
15:30 CALIDOSCOPI
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET 3 X 3
19:30 DE TEE A GRENN
20:00 EN JOC 
21:00 ÚLTIMA SESSIÓ
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 TERRITORI 
 CONTEMPORANI
23:30 DIUMENGE ESPORTS
0:30 SET DIES
1:30 CALIDOSCOPÌ
2:00 ÚTLIMA SESSIÓ
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 TELÓ DE FONS
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GRENN
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 4
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
8:00 DIUMENGE ESPORTS
9:00 BON DIA  AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ÚLTIMA SESSIÓ
18:00 BA-BA

Dissabte 2
7:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
7:30 CARNET ESPORTIU
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 CATALUNYA TERRITORI TIC
10:00 THE WEEKLY MAG
11:30 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 CAMINANT x CATALUNYA
13:00 GAUDEIX LA FESTA
13:30 DE TEE A GRENN
14:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:30 TRAÇ DE CULTURA
15:00 TERRITORI CONTEMPORANI
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 1MÓN.CAT
18:00 DE TEE A GRENN
18:30 LA CONVERSA
19:00 ÚLTIMA SESSIÓ
19:30 MEDITERRANIS
20:00 UNICS
20:30 EL CLUB DELS POETES 
 MORTS. EL CÀSTING
21:00 PICALLETRES
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 TRAÇ DE CULTURA
22:30 ÚLTIMA SESSIÓ
23:00 TOT JAZZ
23:30 CICLE JAJAJAZZ
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 TELÓ DE FONS
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 ÚLTIMA SESSIÓ
3:30 LA CONVERSA
4:00 GAUDEIX LA FESTA
4:30 ESTUDI 3
5:00 DE TEE A GRENN
5:30 CREURE AVUI
6:00 CATALUNYA TERRITORI TIC

Diumenge 3
7:00 SOM MEDITERRANIS

Dimecres 6
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CALIDOSCOPI
18:00 BA-BA
18:30 PICALLETRES
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 LA CONVERSA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 T E R R I T O R I 
 CONTEMPORANI
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 LA CONVERSA
23:30 CONETIC.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 LA CONVERSA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MIRADOR
4:30 GAUIDEX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 LA CONVERSA
6:00 MATARÓ AL DIA

Dijous 7
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 LA CONVERSA
18:00 BA-BA

18:30 DE TEE A GRENN
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 TRAÇ DE CULTURA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 TELÓ DE FONS
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 TRAÇ DE CULTURA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MIRADOR
4:30 DE TEE A GRENN
5:00 CALIDOSCOPI
5:30 TRAÇ DE CULTURA
6:00 MATARÓ AL DIA

Divendres 8
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
 9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 TRAÇ DE CULTURA
18:00 BA-BA
18:15 ESTUDI 3
18:30 CREURE AVUI
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 ÚLTIMA SESSIÓ
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 THE WEEKLY MAG
1:00 MATARÓ AL DIA
2:00 CARNET ESPORTIU
2:30 MIRADOR
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 GAUIDEX LA FESTA
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

18:30 EN JOC
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 EN JOC
EDICIÓ DILLUNS
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimarts 5
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CARNET ESPORTIU
18:00 BA-BA
18:30 UNICS
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CALIDOSCOPI
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 PICALLETRES
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CALIDOSCOPI
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MIRADOR
4:30 CAMINANT x CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 MATARÓ AL DIA

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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Previsions astrològiques per 
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada 

per l’Associació d’Astrologia de Catalunya. 

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Compte amb l'excés de velocitat en 

tots els sentits. La teva ment va molt 

de pressa i vols obeir al seu impuls 

però per algunes qüestions serà millor 

observar i prendre nota.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Per dur endavant una qüestió laboral 

hauràs d'utilitzar la teva imaginació, 

que és prou important. Acostumes a 

captar les necessitats alienes i això 

et serà de gran ajuda.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Si fa temps que no et regales una 

escapada o un dia a la natura, va-

lora si és hora de canviar d'aires. 

Darrerament has treballat força i 

potser ja toca evadir-se una mica.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)

Pot ser que generis enveges. No és 

el que tens, potser simplement és 

perquè et van les coses millor que a 

alguna persona. Si pots allunyar-te'n 

millor, si no, pren distància.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Aquests dies pots tenir l'oportunitat 

de començar a invertir diners en un 

negoci o bé comprar-te una propietat. 

Sospesa bé la lletra petita i escolta 

bé els socis, si n'hi ha.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

A la feina es dóna una conversa im-

portant que pot ser transcendent 

pel futur laboral. Tot fent net, et pots 

trobar un objecte del passat que ja 

creies perdut i t'alegrarà.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sensibilitat a flor de pell. Valores més 

les petites coses, els petits detalls 

de la vida quotidiana. Gaudiràs de 

l'esport o d'un tranquil passeig a la 

vora de l'aigua.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

El sector de la parella i els fills s'activa 

i això pot generar algunes novetats. 

Si estàs solter, pots trobar-te comen-

çant una relació. Els fills demanen 

coses i atenció.

Bessons (21/5 al 21/6)

Projectes. Mires de deixar lligades 

algunes qüestions perquè després no 

t'agafi endarrerit. Sembla que potser 

hauràs de cedir una mica d'espai a 

casa, pots tenir convidats.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Compte amb els assumptes domèstics. 

Pots trobar-te havent de posar pau 

entre persones enfrontades. Evita 

posar més llenya al foc, aposta per 

la pau i tots hi guanyareu.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

La família sembla que demana la teva 

atenció. Poden ser dies de visites o 

retrobaments amb parents llunyans. 

Valora seriosament un canvi de dieta 

i hàbits si has posat pes.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Si et poses en la pitjor situació, això 

t'allunya de la veritat objectiva. Tot 

sol et muntes una tempesta al teu 

caparró i després creus que l'univers 

conspira contra teu.

www.facebook.com/dhannaastro

dhannaastro@hotmail.com
Tel. 722 67 23 43
Consulta a l'Hospitalet

Reformes integrals.
Inspecció tècnica d’edificis (ITE).
Assessorament particulars
i comunitats.
Taxacions.
Projectes tècnics.

670 053 959
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Voluntaris pel Projecte solidari de la nina Keta

L'ABS Argentona i l'Institut Els Roures de Dosrius recapten 1.630 euros per als infants 
de la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia amb la venda de 50 nines 
Keta i diferents manualitats

Solidaritat: Laia Mulà

  Amb el desig d'aproximar la sa·
nitat a la comunitat fora de l'àmbit 
sanitari, l'ABS d'Argentona i els 
alumnes de 4t d'ESO de l'Insti·
tut Els Roures de Dosrius han col·
laborat en un programa d'actuació 
de voluntariat de sensibilització i 
promoció dels valors socials. Es 
tracta d’una iniciativa que forma 
part d’un treball comunitari de 
l’Institut i de la política de res·
ponsabilitat social corporativa del 
Consorci Sanitari del Maresme 
(CsdM). Amb el projecte els joves 
han recaptat més de 1.600 euros 
amb la venda de nines Keta i de 
manualitats, els quals aniran des·
tinats a la Fundació d’Oncologia 
Infantil Enriqueta Villavecchia.

Aquesta iniciativa s'emmarca 
dins la política de responsabili·
tat social corporativa del CSdM 

La Keta

"És una nina senzilla, feta 
a mà, de roba i amb ca-
bells de llana, és forta, 
divertida, tendra i dolça, 
com tot el voluntariat de 
la Fundació" i, sobretot, 
"un homenatge a totes les 
persones, petites i grans, 
malaltes de càncer que 
lluiten pel valor de les co-
ses senzilles i per la vida, i 
a les persones que creuen 
en el valor d’ajudar-se els 
uns als altres"."

recollida en el Pla Estratègic 
2017·2020.

Treballant valors amb la Keta
Durant diverses setmanes els 
alumnes han comptat amb l’as·
sessorament de dos professionals 
de l'ABS d'Argentona i han treba·
llat la sensibilització, els valors so·
cials i el coneixement de la feina 
de la fundació benèfica Enriqueta 
Villavecchia amb el disseny d'una 
campanya publicitària per donar a 
conèixer la seva tasca i el projecte 
Keta, una nina solidària.

Una nina benèfica
La Keta està feta a mà amb roba 
i cabells de llana. Constitueix un 
homenatge a les persones malaltes 
de càncer. La Fundació d'Oncolo·
gia Infantil Enriqueta Villavecchia 
és una entitat de caràcter benèfic 
assistencial, que té com a finalitat 

la cobertura integral de les neces·
sitats dels nens i joves en tracta·
ment oncològic a Catalunya i la 
de les seves famílies. Una de les 
fonts d'ingressos de la fundació 
és la venda de la nina.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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 El cap de setmana del 2 i 3 de 
juny, el Museu del Càntir d’Argen-
tona obrirà les seves portes i s’en-
galanarà amb un espai fl oral. Serà 
durant el cap de setmana que es 
podrà veure l’ou com balla, una tra-
dició molt peculiar que consisteix 
a posar un ou damunt el raig de la 
font del pati d’aquest espai perquè 
doni voltes impulsat per l’aigua. Si 
l’ou cau, ho fa dins d’una cistella 
engalanada amb fl ors i torna a 
rodolar fi ns al raig per enlairar-se 
de nou. Una divertida atracció que 
coincidirà amb la Diada de la Flor 
i que diu la tradició popular que, 
si l’ou no es trenca, començarà un 
bon nou cicle. Durant el cap de 
setmana, el Museu farà un horari 
excepcional: obrirà d’11h a 14h i 
de 17h a 20h els dos dies.

Un joc diferent
L’origen del joc no és clar i existei-
xen diverses interpretacions: per 
una banda hi ha qui diu que l’ou 
simbolitza l’exaltació de l’Eucaris-
tia (l’ou) per damunt del calze, que 
simbolitza la cistella que embol-
calla l’ou, engalanada amb fl ors. 
Per l’altra, hi ha qui creu que repre-
senta la plenitud de la primavera i 
l’esclat de la fecunditat. | Redacció

Si en tot el dia no es trenca 
és bon senyal

Portes obertes al 
Museu del Càntir per 
veure l’ou com balla

L'ou com balla Cedida

propostes com la Fira d'artesania 
i Alimentació que s'instal·larà a la 
plaça Nova, o la Trobada de Plaques 
de Cava.

També a la biblioteca
La Diada de la Flor arriba a la 
Biblioteca Municipal d’Argento-
na amb una jornada d’actes rela-
cionats amb aquest dia festiu. Serà 
el dia 2 de juny i comptarà amb un 
taller de manualitats a les 12h del 
migdia i l’elaboració de catifes de 
fl ors a les 19.30h.

El taller de manualitats comp-
tarà amb un material estrella de 
manipulació senzilla: el Jumping 
Clay. La Biblioteca acollirà un ta-
ller per a nens i nenes d’entre 3 i 
12 anys que girarà entorn la Diada 
de la Flor. Jumping Clay és un ma-
terial que no taca i que, un cop sec, 
no es trenca. A més, és un tipus 
de material que bota quan el tires 
contra el terra. 

Les places són limitades i cal 
inscripció prèvia| Red

 El primer cap de setmana de 
juny arriba una de les cites més 
importants del calendari festiu i 
cultural d'Argentona, amb la ce-
lebració de la Diada de la Flor, un 
esdeveniment de referència en què 
l'Ajuntament, amb el suport de les 
entitats, la Comissió organitzadora 
i els establiments col·laboradors, 
omple de color i activitats el cen-
tre de la vila.

L'engalanament dels carrers, 
amb les catifes i composicions 
fl orals esdevindrà de nou el gran 
reclam del cap de setmana, acom-
panyat de cites tradicionals com 
L'ou com balla, a la font del pati del 
Museu del Càntir que oferirà portes 
obertes. Una de les propostes tam-
bé destacades serà l'oportunitat de 
visitar el jardí de la casa d'estiueig 
de Puig i Cadafalch, a la plaça de 
Vendre, i que per a l'ocasió tam-
bé s'haurà engalanat i ambientat.
El Saló de Pedra també oferirà 
una exposició fl oral al llarg del 
cap de setmana, a banda d'altres 

Les tradicionals catifes de flors als principals carrers del 
centre, l'acte més esperat

La Diada de la Flor omple la 
vil·la de colors

Les catifes de flors d'Argentona, un clàssic Cedida 
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Una gran festa de Cloenda
El dissabte 2 de juny hi haurà una 
Festa de Cloenda i Tria Final al ma-
teix Espai Labandària. Durant tot 
el dia es podrà votar allà mateix. A 
més, hi ha previstes diverses ac-
tivitats per amenitzar la jornada 
com exhibicions, una rua amb Els 
Batubanyuts i Escenika Acadèmia 
i un concert a càrrec de l’Escola 
Municipal de Música Llavaneres. 
Ales 19 h, per acabar es farà la clo-
enda amb l’anunci dels resultats 
amb l’alcalde Nani Mora.

El millor ús
Els habitants de Llavaneres poden 
decidir si volen que aquest espai 
esdevingui l’Auditori municipal, 
una Sala Polivalent per diversos 
usos, un supermercat o mercat 
municipal, un centre de dia per a 
la gent gran, o un espai per a en-
titats i activitats culturals. Sigui 
com sigui, a més, l’espai inclourà 
un aparcament subterrani i una 
plaça amb espai verd. | Redacció 

 Després d’altres fases de treball, 
ja arriba la part fi nal del procés par-
ticipatiu ‘Redibuixem Labandària’, 
un projecte que vol escollir l’ús 
d’aquest espai. Els ciutadans del 
municipi que tinguin més de 16 
anys poden votar l’ús que prefe-
reixin entre el dilluns 28 de maig 
i el dissabte 2 de juny. Entre les 
propostes fi nalistes hi ha la de 
convertir-lo en un auditori, en el 
mercat municipal o en un centre 
de dia per a gent gran, entre altres. 

Aparcament segur
A més dels diversos usos a escollir, 
ja és defi nitiu que l’espai tindrà 
un aparcament subterrani i una 
plaça amb espai verd.

El vot s’efectuarà a l’Ofi cina 
d’Atenció al Ciutadà de dilluns a 
divendres al matí, de 8 a 14h, i el 
dimarts a la tarda de 16 a 20h. A 
més, també es podrà votar el dis-
sabte 2 de juny entre les 10 i les 
13.30h i les 16 i les 18h al mateix 
Espai Labandària.

Última ocasió pels habitants de Llavaneres per votar els 
usos en la tria final del ‘Redibuixem Labandària’

Un procés participatiu pel nou 
ús de l'Espai Labandària!

 Aquest any, l’àrea verda del Pla 
de l’Avellà ofereix 50 places més 
d’aparcament gratuït per a les per-
sones residents al municipi que ho 
sol·licitin. Aquesta mesura bene-
fi ciosa pels ciutadans va acom-
panyada, a més, de l’augment de 
la seguretat viària a la zona amb 
noves marques viàries que facili-
ten la visibilitat de 20 passos de 
vianants.

L’espai d’aparcament, habilita-
da per als caps de setmana i fes-
tius d’estiu, del Pla de l’Avellà ha 
crescut recentment en un 15%, 
incorporant zones d’estaciona-
ment a diversos trams dels car-
rers Montblanc, Montjuïc i Ronda 
Catalunya. A més, s’afegeix també 
com a novetat la possibilitat que les 
persones residents al Pla de l’Avellà 
puguin adquirir un distintiu per 
a convidats, al preu de 10  euros 
prèvia sol·licitud a l'Ajuntament.

20 passos de vianants
Els conductors que es desplacin 
pel municipi ara poden identifi car 
amb major facilitat els vianants que 
caminin per la zona a una vintena 
de passos de vianants situats al Pla 
de l’Avellà.| Redacció

Els residents, per 10 euros, 
tenen aparcament segur

Més seguretat viària i 
més places al Pla de 
l’Avellà

L'antiga escola Labandària

Augment de la seguretat viària  Cedida 

 Cedida 
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Tindrà un punt d'atenció i assessorament mensual al 
municipi per part de l'Ateneu Cooperatiu

Llavaneres vol impulsar 
l’economia social

El punt d'atenció serà mensual Cedida

   Continuar treballant per tal de 
dotar els veïns de majors opor-
tunitats laborals, donar suport 
als emprenedors i promocionar 
l’economia solidària és l'objectiu 
de l'Ajuntament de Sant Andreu 

de Llavaneres. És en aquesta di-
recció que el consistori i l'Ateneu 
Cooperatiu del Maresme han sig-
nat un nou conveni que inclou di-
verses propostes de col·laboració. 
Entre aquestes, destaquen 

l’establiment d’un Punt d'aten-
ció i assessorament mensual al 
municipi i l’organització de xerra-
des de sensibilització i promoció 
de l'economia social i solidària 
adreçades al sector.

L'Ateneu Cooperatiu del 
Maresme és una iniciativa del 
Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies i sorgida a par-
tir de l’aliança de diversos actors 
públics i privats de l’economia 
social del territori.

Un punt d’assessorament
El Punt d’atenció estarà situat a 
l’edifi ci de Ca l’Alfaro per atendre 
les persones interessades i comen-
çarà la seva activitat el divendres 8 
de juny. El punt estarà en funcio-
nament cada primer divendres de 
mes al matí entre les 10 h i les 13 h.

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

127.500€

OCASIÓN POR CALIDAD-PRECIO
Ref. 12830 ROCAFONDA: Edificacio tranquilo y pocos veci-
nos. 1er piso 90m2 perfecto estado, soleado. 4 dorm, 2 dobles. 
Salón comedor 22 m2, amplio balcón. Cocina buenas medidas. 
Baño completo. Galería. Calefacción. Suelos gres. Impecable!! 

T

Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 937 571 282 
info@sucasa.es

97.500€

CON TERRAZA
Ref. 12720 CERDANYOLA NORTE: Buena ocasión por ex-
celentes características!! 75m2 más terraza sup. 20m2 soleada. 
Calle tranquila, sólo 3 vecinos. Buen estado. 3 dor. (2 dobl). Sa-
lón comedor. Balcón exterior. Cocina formica. Baño con bañe-
ra. Galería posterior. Pequeña comunidad

T T

PARA ENTRAR A VIVIR
Ref. 12805 Z. CERDANYOLA: Vivienda rodeada de parques 
zonas ajardinadas, comercios y colegios. 75 m2, salón come-
dor, balcón. 3 habit (2 dobles). Baño completo. Cocina indep. 
galería. Suelos mosaico. Carp. ext. aluminio. Parking opcional.

118.000€

T127.500€

BUENAS POSIBILIDADES
Ref. 12864 CENTRO-JTO.C/ISERN: Gran piso 96m2, alto 
sin ascensor. Para reformar, muchas posibilidades. Muy solea-
do. 4 dor. (2 dobles). Baño 3 piezas. Cocina con balcón/terra-
cita 8 m2. Salón comedor 22m2. A un paso Riera, Pl. Cuba, Pl 
Tereses... Refórmelo! Sin necesidad de usar el coche.

núm. 1823 de l'1 al 7 de juny de 2018
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de canviar les coses "amb manifes-
tacions massives, festives i sobretot 
pacífi ques amb l'únic objectiu de 
reivindicar tant la llibertat indivi-
dual com la col·lectiva d'una idea 
compartida per una gran majoria 
del poble català". 

En la moció el consistori diu 
"prou" a aquesta violència i adver-
teix que ho fa "des del sentiment 
d'impotència davant les injustícies 
patides" però amb "perseveran-
ça i tossuda constància, sempre 
des del pacifi sme i amb accions 
constructives i mai destructives"

Porta oberta a denunciar
Per tot plegat acorda "fer una cri-
da per rebaixar la tensió, car que 
aquesta és transmet a la ciutadania 
i deriva en enfrontaments, agressi-
ons verbals i físiques".  Alhora insta 
els serveis jurídics municipals que 
estudiïn la possibilitat de denun-
ciar els autors de les agressions 
que van patir diversos habitants 
del poble. | Redacció 

 L'Ajuntament de Canet de Mar  
va fer una crida per "rebaixar la 
tensió" i treballar en pro del "ci-
visme, el diàleg i la tolerància" al 
municipi. El ple municipal ha apro-
vat per unanimitat una moció per 
condemnar de forma "enèrgica" els 
fets ocorreguts el passat 21 de maig 
quan un grup de persones amb la 
cara tapada va arrancar diverses 
creus grogues que el Comitè de 
Defensa de la República (CDR) ha-
via instal·lat a la platja de la pobla-
ció i va agredir diversos membres 
d'aquest col·lectiu. El text, que va 
comptar amb el suport dels disset 
representants del consistori, també 
insta els serveis jurídics municipals 
"que estudiïn la possibilitat de de-
nunciar les agressions sofertes per 
ciutadans i ciutadanes del poble 
per part de radicals i acabar amb 
la impunitat que gaudeixen per 
cometre aquesta mena d'actes". 

El text recorda que des de fa 
temps la ciutadania de Catalunya 
ha mostrat al món la seva voluntat 

Aprova per unanimitat una moció que insta a denunciar 
el grup que va agredir membres del CDR

Canet de Mar fa una crida a 
"rebaixar la tensió"

 Des de l’Ajuntament de Vilassar 
de Mar ja s’han posat en marxa 
per pintar les noves zones verdes 
d’estacionament per a residents. 
Es tracta d’un espai d’aparcament 
gratuït exclusiu pels veïns del mu-
nicipi en carrers del Pla de l’Avellà 
i la Xinesca per a l’època d’estiu. 
Estaran en funcionament els di-
vendres, dissabtes, diumenges i 
festius del juny, juliol i agost i no-
més hi podran aparcar els vehicles 
que tinguin permís amb un carnet 
que concedeix l’Ajuntament.

El permís es concedirà als ha-
bitants del municipi o a deter-
minades persones que acreditin 
circumstàncies de permanència 
prolongada o desplaçament periò-
dic al poble. La mesura, present al 
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, 
està destinada a facilitar a les per-
sones del municipi l'aparcament 
en l'entorn d'aquestes zones es-
pecialment concorregudes durant 
l'estiu.
El control es farà mitjançant la tar-
geta d'aparcament expedida per 
l'Ajuntament. El consistori envi-
arà en els pròxims dies la targeta 
d'aparcament als residents de la 
zona.| Redacció

Com a estacionaments 
gratuïts reservats 

Vilassar té zones 
verdes per a residents 
a l’estiu

Un moment de l'actuació contra les creus grogues

La zona verda  Cedida 

 Cedida 

Maresme núm. 1823 de l'1 al 7 de juny de 2018

Tot Maresme canet + vilassar.indd   2 30/05/2018   10:30



OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

OFICINA CERDANYOLA: Av. Gatassa, 141 · T. 937 415 131 · babn1@tecnocasa.es

OFICINA MOLINS I CIRERA:  Nicolau Guanyabens, 1 · T. 935 665 225 · babn5@tecnocasa.es

OFICINA PERAMÀS: C. Miquel Biada, 115 · T 935 128 660 · babn5@tecnocasa.es

8438

La xarxa més gran de Mataró amb 4 ofi cines, i més de 25 agents per gestionar el teu immoble

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

100%C/ Rosselló, núm.13 (local) · Tel. 937 586 140

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

PLAÇA DE LES TERESES (Ref. 251356). Pis 
d’obra nova a ple centre de Mataró. Consta 

de 3 dorm., 2 banys, cuina independent. 
Terrassa de 45m2. Finca amb ascensor i opció 

a pàrquing. Habitatge sobre plànol.

300.000€

PERAMAS (Ref. 257288). Primer pis amb 
ascensor de 90m2, consta de 4 habita-

cions, cuina independent, amplia galeria, 
bany, saló menjador i balcó exterior.

REFORMAT 144.990€

PALU-ESCORXADOR (Ref. 257004) 
Planta baixa totalment reformada per 

estrenar. 60m2 de vivenda i 60m2 de pati. 
Amb saló-menjador, 2 habitacions, cuina 
ind i bany complet amb plat de dutxa.

137.000€

FINCA AMB ASCENSOR. (Ref. 254908). Tercer 
pis de quatre dormitoris molt lluminosos (dos 

dobles), cuina offi ce independent, bany complet 
amb banyera, saló-menjador de 20m2 amb sortida 
a balcó amb tancament d’alumini, i safareig amb 
tancament d’alumini. A prop de tots els serveis.

110.000€ REBAIXAT 18.000€

*Subjecte a l’aprovació per part de l’entitat fi nancera

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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PLAÇA DE LES TERESES (Ref. 251356). Pis 

PRIMERA LÍNEA DE MAR (Ref. 253703). 
Pis d’obra seminova de 80m2 amb 

pàrquing inclós. Consta de 2 hab., totes 
exteriors, bany i cuina amb sortida a balcó 

de 20m2. Vistes a mar.
315.000€.

C. Miquel Biada, 115 · 

PERAMAS (Ref. 257288). Primer pis amb 

PARC CENTRAL (Ref. 252456) Cinquè pis 
amb ascensor de 90m2, consta de 3 hab., 
cuina independent, saló menjador, dos 

banys complets i balcó ext. a carrer. Possibili-
tat de Pàrquing en la mateixa fi nca

249.990€

 Nicolau Guanyabens, 1 ·

PALU-ESCORXADOR (Ref. 257004)

ROCAFONDA (Ref. 256965)
Pis de 86m2 en fi nca amb ascensor, 3 

habitacions, ampli menjador, balcó, cuina 
ind, galeria-safareig i 2 banys. Calefacció. 

Per entrar a viure.
124.000€

FINCA AMB ASCENSOR. (Ref. 254908). Tercer 

FINCA AMB ASCENSOR A CARRER PEATONAL 
(Ref.: 258423). 3 dorm. saló-menjador, balcó, cuina 
ind, safareig i bany complet amb banyera. Terres 
de gres, tancaments d´alumini amb doble vidre, 

calefacció a totes les estàncies i porta de seguretat. 

107.000€

T

T

T

T

T T

T

T
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L'argentoní és el cantant d’Ebri Knight i és regidor de la CUP d’Argentona

Arnau Aymerich,
mestre, músic i regidor

Laia Mulà

 “Hem après a fer música, fent música”, descriu 
l’Arnau Aymerich. És el cantant d’Ebri Knight, una 
formació argentonina que ja compta amb quatre 
discos i diverses gires a la butxaca. Quan van co-
mençar tenien molt poc definit el projecte i, per això, 
“s’ha anat construint als escenaris”. Per Aymerich, el 
compositor de la majoria de temes de la formació, 
“la música és un altaveu per transmetre inquietuds”. 
És per això que aposten per fer arribar el més lluny 
possible el seu missatge centrat en l’antifeixisme, 
l’independentisme, en homenatjar el passat i en 
transmetre valors.

El so d’Ebri Knight és “folk rock emmirallat en 
el món anglosaxó”, relata Aymerich i descriu que 
es tracta d’una música “propera al punk”. Van ser 
la primera formació dels Països Catalans en tocar 
aquest tipus de música però té clar que no la van 
inventar, sinó que senzillament la van importar. Ebri 
Knight ha publicat el seu últim àlbum recentment i 
ara estan tocant per diversos escenaris dels Països 
Catalans. De fet, destaca que es troben “en un molt 
bon moment” perquè toquen on volen tocar: “des 
de la Catalunya nord fins a Alacant i des de ponent 
fins a les illes”, relata. A més, aquesta tardor faran 
una gira per Alemanya i continuaran intentant por-
tar la seva música i el seu missatge arreu.

Aymerich, però, no es dedica a la música a temps 
complet. De fet, està format en magisteri musical i 

feia de mestre de música en una escola fins a l’any 
2015, quan va entrar a l’Ajuntament d’Argentona 
com a regidor de la CUP. Durant la primera mei-
tat de la legislatura s’ocupava de les regidories de 
Festes i Comunicació però amb el trencament del 
pacte amb el PSC van optar per repartir-les de nou. 

Treballant pel relleu

Ara s’ocupa de Joventut, Serveis Socials i Cohesió, 
tres regidories que li permeten “combinar amb 
més facilitat la música i la feina a l’Ajuntament”, 
confessa. Tot i que estar implicat amb la políti-
ca municipal és una tasca molt engrescadora, 
Aymerich té clar que compaginar-ho amb els 
concerts és complex. És per això que, de cara 
a les eleccions municipals del 2019, ja avança 
que treballaran pel relleu del càrrec que ostenta.

ApunTs

Defineix-te: De picar pedra, de moltes paraules, de 
llàgrima fàcil i de projecte en projecte

un llibre: El libro de los abrazos, de Galeano

una pel·lícula: The wind that shakes the barley, de 
Ken Loach

un somni: Que es buidin les presons i tornin les 
exiliades

un repte: Aprendre, cada dia, allò que em faci aliat 
de la lluita feminista

un referent: Evaristo

Daniel Ferrer

perfils
www.totmataro.cat/perfils
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SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL:   937 965 148

PLANTA BAJA EN PERFECTO ESTADO 
DE CONSERVACIÓN:3 hab. 2 dobles, baño 
con ducha, carpintería exterior aluminio, sue-
los gres, balcón a zona comunitaria.

OCASIÓN PARA INVERSORES:
Solar  para edificar 3 viviendas.  
(C.E. EN TRÁMITE).

PISO CON PK Y TRASTERO INCLUIDO: En 
comunidad reducida con ascensor, 110m2 
distribuidos en 4 hab., 2 baños, cocina offi-
ce, galería, calefacción.

PISO TOTALMENTE REFORMADO CON 
ASCENSOR: 3 hab.  (antes 4), 2 baños compl. 
cocina office, salón com., 25m2, chimenea, 
patio 12m2, balcón, a.a y calefaccion.

PRIMER PISO CON TERRAZA  DE 50M2: 
4 hab. 2 dobles, baño completo con ducha, 
cocina officce, galeria, balcón exterior, piso 
con metros para reformar a su gusto.

EXCELENTE CASA PAREADA CON TERRAZA 
35M2: barbacoa, salón com. 40m2 , chime-
nea, 2 baños compl., gran cocina off. galería,  
4 hab. + buhardilla, zona comunitaria.

.

Ref. 4500 
Z.CERDANYOLA:

117.000€

Ref. 7064
Z. LA LLANTIA:

140.000€

Ref.2503
Z. EIXAMPLE:

239.000€

Ref. 2415
Z. ROCABLANCA:

171.000€

Ref. 4503 
CERDANYOLA: ALTA:

145.000€

Ref. 6219
Z. MOLINOS:

312.000€

distribuido en 4 hab. 3 dobles, baño completo y 
aseo con ducha, cocina office y galería, traste-
ro en terrado comunitario.

PISO TOTALMENTE REFORMADO CON 
ASCENSOR: cerca  de servicios y comercios, 
3 hab. 2 dobles, 1 baño, salon 24m2  balcón 
exterior, cocina office, suelos de gres.

Ref. 2496
Z. PL. GRANOLLERS:

172.000€

T

TT

Ref. 2498
Z. EIXAMPLE:

149.000€

T EN EXCLUSIVA! 
PISO DE GRANDES 
DIMENSIONES, MUY 
BIEN CONSERVADO.

EXCELENTE CASA PAREADA CON TERRAZA EXCELENTE CASA PAREADA CON TERRAZA Ref. 6219 T

OCASIÓN PARA INVERSORES:OCASIÓN PARA INVERSORES:Ref. 7064 PISO TOTALMENTE REFORMADO CON PISO TOTALMENTE REFORMADO CON Ref. 2496 T

PISO CON PK Y TRASTERO INCLUIDO: En Ref.2503 T

PISO TOTALMENTE REFORMADO CON 

TT

T

T

5365

T. 937 965 148
Rda. Francesc Macià, 28 (esqu. c/Castaños) · Mataró
inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

135.744 €MATARÓ - Cirera

90m². 4 dor., 1 bany, cuina, saló, balcó, molta llum. terres gres, por-
tes fusta, alumini i calefacció. Qualitat-preu increïblel!! T151358

FANTÀSTIC PIS PERFECTAMENT COMUNICAT!

226.000 €MATARÓ - Eixample

110m², 4 habit 2 banys, cuina off saló-menj., balcó, traster,  terres gres, ca-
lefacció. fusta i finestres lacades, tanc. alumini. Molt bon estat!!  T151442

GRAN PIS MOLT LLUMINÓS EN MOLT BON ESTAT!!

75,22 m², 3 habit., 1 banys , cuina office placa d’inducció elèctrica, 
balcó 2,90 m², aa/cc, pàrquing i traster opcional,!! T 150954

ESPECTACULAR OBRA NOVA COSTAT PL. FIVALLER!

195.000 €MATARÓ - Centre

231.000 €MATARÓ - Cirera

105m², 3 habit., 2 banys, cuina office, saló-menjador, galeria, parquet, etc... 
Ascensor. portes fusta, tanc. d’alumini Fantàstiques vistes!!! T151401

PRECIÓS PIS MOLT ASSOLELLAT AMB VISTES!

104m², 3 habit., 2 banys, cuina off, saló-menj. calef., terres marbre, etc... 
calefacció, portes fusta, tanc. alumini. Bonica tssa 20m² !!  T151440

PRECIÓS PIS AMB PISCINA COMUNITÀRIA!

315.000 €MATARÓ - Via Europa

Vol vendre
o llogar? 
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

2P CASTELLÀ 2018.indd   2 30/5/18   8:38



93 757 83 83

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

45 anys ens avalen. 
Serietat i eficàcia 

al millor preu.

625 €LLAVANERES - Centre

70m², 2 habit.,  bany, cuina off, saló-menj . independ.  i balcó. Molt assole-
llada! Portes de fusta. Terres de gres. Zona comunitària!!! T 110042

PLANTA BAIXA AMB JARDÍ I PISCINA COMUNITÀRIA! 

MATARÓ - Centre 865 €

130m², 4 hab, 2 banys compl, cuina off, saló-menj., galeria, 2 balcons, 
calef. Terres gres, calefacció,  tanc. alumini. Inclou mobles!!!   T 110224

GRAN PIS MOLT LLUMINÓS PARCIALMENT MOBLAT!

75m², 3 habit., 1 bany compl, cuina office, saló-menjador, tancd’alumini, 
etc... Zona molt tranquil·la! i ben comunicat !! T 110614

SEGONS PIS LLUMINÓS A ZONA MOLT TRANQUIL·LA!

650 €MATARÓ - Els Molins

Vol vendre
o llogar?  
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

800 €MATARÓ - Centre

95m², 4 habit., 1 bany, cuina offi, saló, balcó, calef., etc... terres gres, portes 
fusta,  finestres lacades, tanc. alumini i calefacció!! T110613

ENCANTADOR PIS AMB BONIQUES VISTES AL MAR!

750 €MATARÓ - Parc Central

60m², 2 habit., armaris encast 1 bany, saló-menj. cuina office, balcó 10m2, 
parquet, calefacció, tanc. alumini, pàrquing. Molt assolellat!!! T 107154

BONIC PIS BEN CONSERVAT I LLUMINÓS!
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