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Disposem de refineria pròpia i treballem sense intermediaris.

COMPREM LA SEVA PEÇA D’OR
AMB LES MÉS ALTES GARANTIES  

DE COTITZACIÓ, SEGURETAT I SERIETAT

DIAMANTS 

Taxació a càrrec de gemmòlegs professionals.
Comprem diamants de totes les talles, 

formes i pureses. També som especialistes 
en diamants de més de 4 quirats.

PLATA

La valoració més justa. 
Analitzem les seves peces i fem una taxació 
d’acord amb la cotització actual del mercat. 

Peces antigues, noves o trencades.

Comprem el seu rellotge nou o antic en un entorn còmode i segur
Totes les principals marques d’alta rellotgeria 

i també gamma mitjana

TAXACIONS GRATUÏTES

formes i pureses. També som especialistes 
en diamants de més de 4 quirats.

Comprem el seu rellotge nou o antic en un entorn còmode i segur

Mataró Av. Maresme, 201 (Davant estació) - Tel. 93 790 81 64
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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

265.000€

EXCELENTE COMPRA
Ref. 12900 VIA EUROPA-PARC CENTRAL: 
Vivienda exterior 3 dor. (2 dobl). Salón com. 
soleado. Balcón terracita. Cocina, galería, 2 ba-
ños. 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

PARA ENTRAR A VIVIR
Ref. 12915 ZONA ESPERANZA: Edificio con 
ascensor, piso 85m2, buen estado. Sin refor-
mas recientes. Exterior y luminoso. 4 dor. 2 
dobles. Baño completo. Cocina, galería. Salón 
com., balcón, vistas. Calefacción.

135.000€

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 Acondiciona-
do. Parking incl.

T

T

117.260€

CON TERRAZA DE 70M2
Ref. 12916 CIRERA-JTO.MAXIDECOR: 1er 
piso 70m2 + 70 m2 terraza sup por escalera. 
3 habit.. Comedor. Cocina. Patio, soleado. Para 
reformar e incluso ampliar. Muchas posibilida-
des. Producto exclusivo por características.

T

368.000€

INCOMPARABLE
Ref. 12873 ARENYS DE MAR: Lugar privile-
giado. Máxima tranquilidad. Casa unif. 4 v. 1 plan-
ta. Parc. 760m2. Jardín, solarium, barbacoa, Sa-
lón. Cocina. 4 dor. d. 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

2P MARESMED 1820.indd   2 7/5/18   15:19



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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Orfes digitals

L’ENQUESTA

Estàs conscienciat 
sobre la necessitat de 
contaminar menys?

87,9% Sí
9,1 % No
3 % Ns/Nc

JOAN VINZO

LA PREGUNTA

Passes la revetlla de Sant 
Joan fora de casa?

MAL ESTAT VORERES

APLAUDIT: Valgui aquest espai 

com a record i aplaudiment pòstum 

en senyal de reconeixement per un 

regidor exquisit en el tracte i que 

ens ha deixat aquesta setmana. 

CASTIGAT: El carrer d'en Xammar 
segueix essent un dels exemples de 
vorals en mal estat que requerei-
xen de manteniment cada massa 
poc temps.

VOTA L'ENQUESTA A:

Opinió: Lluís Martí

 Si un es lleva amb ganes de veure-ho tot amb tendència al fosc, 
un començament ben desolador pot ser la revisió rutinària del 
correu electrònic personal, farcida en exclusiva de missatges dar-
rere dels quals no hi ha ningú: enviaments automàtics de llistes 
de distribució,  newsletters i correu brossa a parts iguals. Qui no 
hagi rebut dos-cents missatges sobre RGPD i la nova política de 
privacitat de dades que llanci la primera pedra.

Fora de l’àmbit professional, el correu electrònic ja és poca cosa 
més que l’identifi cador que ens serveix per registrar-nos en la resta 
de serveis d’internet. Res més. Un zombi en l’època daurada de la 
comunicació (almenys en el sentit menys exigent de la paraula), 
l’era de l’exuberància en aplicacions i xarxes socials que malden 
per acaparar i repartir-se el nostre temps, els nostres gustos i els 
nostres secrets. Com diu la nova màxima: si t’ho donen de franc, 
tu n’ets el producte.

Aquest món tan vertiginosament tecnologitzat ens permet jugar 
a utopies al matí i a distopies a la tarda, transitar pel món digital 
amb petjades d’elefant mentre, alhora, ens alarmem amb teories 
conspiranoiques de telenovel·la de dissabte tarda. Però la realitat 
és que la certesa de què tecnològicament tot és possible, maquilla 
els camins sinuosos pels quals la tecnologia, tot i els esforços i la 
bona voluntat, arriba a la nostra vida diària, a batzegades i molts 
cops sense criteri.

Mons d'uns i zeros habitats per suposats nadius digitals que, en la 
majoria de casos, no són més que fi gurants entre escenaris de cartró 
pedra, joves que utilitzen de forma desacomplexada la tecnologia 
de consum però que, a efectes pràctics, ignoren la seva lògica, la 
seva ciència i, també, el seu perill gairebé en els mateixos termes 
(i a voltes més) que els seus pares.

Avancem, molt, i mentrestant tirem d’humor i ens obliguem a 
gaudir de detalls deliciosos com escoltar recentment, en unes 
portes obertes, la recomanació sobre realitzar la preinscripció al 
centre de forma telemàtica. A efectes pràctics, accedir a la web de 
la Generalitat, omplir la documentació, imprimir-la i portar-la, 
xino-xano, al centre escollit en primera opció. Preinscripció tele-
màtica. Te-le-mà-ti-ca. Preciós.

Davant de tot

Davant de tot 1825.indd   1 12/06/2018   19:41



Sin título-3   1 6/6/18   12:04



NÚMERO 1583  ANY XXXII  Del 14 al 20 de juny de 2013   www.totmataro.cat

EL TRENCA-CLOSQUES LOCAL
Mataró arriba a mig mandat electoral amb desacord entre polítics
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 Foto antiga Les portades

L'Escola de Teixits de Canet

tècnics, industrials i obrers. El con-
junt està format per dos edifi cis: 
el de l'escola, fruit d'una reforma 
(1933) realitzada per Joan Rubió i 
Bellver sobre un edifi ci anterior, i 
l'antiga nau industrial de la fàbrica 
Floris-Busquets, edifi ci noucen-
tista de l'any 1915, obra de Pere 
Domènech i Roura.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

 Coincidint amb la trobada que 
faran les diferents promocions 
d'estudiants d'aquest important 
centre, aquesta setmana mos-
trem l'Escola de Teixits de punt 
de Canet de la primera meitat de 
segle XX. L'Escola va ser fundada 
l'any 1922 per la Mancomunitat 
de Catalunya per tal de formar a 

Foto antiga 1825 bona.indd   1 13/06/2018   13:13
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Cedida

Arriba l'hora de "semproniar"   
Expectació davant l'aposta del Semproniana Market, el certamen que vol posar 
Mataró al mapa dels mercats estivals  

Societat: Cugat Comas

  Fa lustres, Barcelona va fer po-
pular aquell eslògan de "posa't 
guapa" que s'associava a una imat-
ge de modernitat de la ciutat. De 
l'eclosió post-olímpica va venir 

una època d'esplendor social, 
comercial i cultural que va situar 
definitivament la capital catalana 
al mapa de grans ciutats europe-
es. Ciutat d'avantguarda, també 
és la punta de llança a casa nos-
tra de diferents tendències que, 

posteriorment, s'adopten a les 
diferents ciutats que li són pro-
peres. Un mecanisme com aquest 
és el que explica el que ha de pas-
sar aquest cap de setmana al Parc 
Central de Mataró. Sense comple-
xos i amb totes les ganes del món, 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

· Pròtesi Dental
· Endodòncies
· Implantologia

· Odontologia General
· Odontopediatria
· Ortodòncia
· Periodòncia

Treballem amb mútues.
Consulta’ns.www.clinicanovadent.com

Avda. President Lluís Companys, 3, 1r 1a, Mataró

Obertura 1-2 semproniana.indd   2 13/06/2018   17:50



Cedida

el recinte de dalt de tot de la Riera 
serà escenari del primer mercat es-
tival de la ciutat, que agafa el nom 
d'una de les dues Santes i s'obre a 
tota la ciutat amb ganes de conso-
lidar-se com una doble cita anu-
al. Aquest divendres comença la 
història del Semproniana Market.

El fenomen dels mercats d'imat-
ge cuidada, foodtrucks, espais 
amables, desembarca a Mataró 
de la mà d'un equip de mataro-
nins que hi porta mesos treballant. 
Tres dies amb expositors, activi-
tats i concerts, moltes hores per 
passejar, comprar, badar i menjar 
alguna cosa en un certamen que 
s'emmiralla en noms d'èxit com 
el Palo Alto o el White Summer 
barcelonins. Si a Barcelona poden 
haver-hi mercats estivals amb tot 
l'estil i l'elegància, per què no a 
Mataró? Aquesta és la pregunta 
que de divendres a diumenge es 
respon al Parc. 

El verb "semproniar"
Una imaginativa campanya publi-
citària ha convertit Semproniana 
de nom de patrona a germen del 
verb "semproniar". Diuen que 
semproniar és "experimentar, gau-
dir per les tradicions d'una zona 
determinada: Mataró i el Maresme 
i inculcar l'estil de vida mediterrani 
de la comarca i els seus costums 
a persones forasteres". 

Aquest verb inventat és, doncs, 
tota la declaració d'intencions 
d'un mercat que aspira a atraure 

3

L'entrada-pulsera per als 
tres dies de Semproniana 
Market valdrà tres euros

de la pròpia Norma Duval serà 
la primera de les activitats que 
faran de cada franja horària del 
Semproniana quelcom diferent. 

milers de persones: semproniats 
i semproniades.

Què hi trobarem?
Al Semproniana s'hi anuncien fins 
a 80 firmes expositores d'àmbits 
com la moda, sabates, comple-
ments, bijuteria, motos elèctriques, 
decoració, bany o productes infan-
tils. Una desfilada de Punt Roma, 
amb models populars escollides 
per a l'ocasió i presència fins i tot 

www.totmataro.cat/ciutat
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Elegància i aires de modernitat 
El Semproniana busca el seu segell propi amb presència d'Influencers com Gala Bcn o 
la involucració de la televisiva Clàudia Costas

Societat: Cugat Comas

  El Semproniana Market debuta 
aquests tres dies de juny però té 
ganes de consolidar-se. També de 
buscar el seu propi segell i estil, 

més enllà de les referències clares 
a una estètica i una fi losofi a que 
triomfa arreu. Les carpes seran 
blanques, color molt estival, amb 
decoració a base de palets i caixes 
de fruita, garlandes, decoració i 

il·luminació amb tocs d'anunci 
de cervesa d'estiu. L'equip de 30 
persones que hi ha a l'organització 
porten setmanes ultimant detalls 
perquè el Parc Central canviï per 
complet. Tots els detalls i públics 

Guirnaldes, llums, palets o carpes blanques: l'estètica que tindrà el Semproniana Arxiu 

Ciutat

Obertura 3-4 semproniana 2.indd   2 13/06/2018   17:55



es cuiden. Hi haurà des de beve-
dors per a gossos –el mercat és pet 
friendly– fi ns a una àmplia zona 
de lactància amb canviadors per 
a mares i famílies o una especial 
programació i reserva d'espai per 
a menuts i menudes.
L'escenari alternarà música i tam-
bé hi haurà tallers i demostraci-
ons. La idea és d'una programació 
variada i canviant al llarg del dia. 
L'hora del vermut serà sagrada per 
consagrar-se a aquest pre-àpat 
i els noms més mediàtics de la 
programació musical tindran les 
millors hores d'actuació.

Com a curiositat, cal dir que 
serà present al Semproniana la 
infl uencer Gala BCN i que la tam-
bé actriu televisiva Clàudia Costas 
està involucrada en l'organització. 
Una altra artesana amb passat a 
la televisió, Mariona Ribas, també 
serà al Semproniana.

Entre tots els ingredients, amb 
expositors variats i propiciant un 
entorn agradable, la intenció és 
que Mataró i el Maresme sempro-
niegin. L'organització ja té reservat 
el cap de setmana del 21, 22 i 23 de 
setembre pel mercat de comiat de 
l'estiu. La torna del d'aquest cap 
de setmana. El Semproniana vol 
trepitjar fort.

El Semproniana Mrkt s'estrena aquest cap de setmana amb 
una proposta temptadora amb food trucks, diversió i compres, 
on no hi podria faltar la bona música amb una programació 
musical de Casa de la Música de Mataró. La programació estarà 
composta per diversos artistes locals que tocaran al centre del 
parc, on hi haurà un escenari que estarà actiu durant tot el dia 
fins que el parc tanqui les portes. Amb una gran varietat d’estils 
i propostes, els assistents podran gaudir d’un ventall que va 
des de cantautors com Francesco El Cormoran fins a grups de 
rock-blues com Sons of Med. 

També s'hi podrà sentir la música de Soak In Bleach, MITUS 
(Infiesta), Plants&amp;Friends, Sweet Silence, Omelette Dreamers, 
Edurne Vega, Combo escola 3et JazzFusio, Combo escola 3et 
Pop-Rock, Combo escola 3et Rock-Blues, Panorâmica, Dolo 
Beltrán, Belén Aguilera, Ricky Vives, Maria Lamata i Armando  
Erenas i Rafa Pons.

La programació musical

núm. 1825 del 15 al 21 de juny de 2018
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www.egraupera.com/confia-en-graupera
Som la teva solució!93 741 29 99

C. Melcior de Palau, 9 - 08302 Mataró
info@egraupera.com
www.egraupera.com

Revisió preventiva 
(verificar el correcte funcionament, neteja 

a fons de l’aparell i purgar radiadors).

Certificat de revisió 
segons normativa.

Etiqueta RITE 
segons normativa.

Anàlisis de combustió.

Més de 40 anys al teu servei

*PREU 

ESPECIAL!

*Si la caldera està averiada, no es realitzarà l’oferta del pack

ARA ÉS EL MILLOR MOMENT 
PER  REVISAR LA TEVA CALDERA!
Després d’un llarg hivern, la teva caldera
necessita una posada a punt. Aprofita la nostra oferta!

El pack de revisió 1 hora inclou:

Servei tècnic oficial:

Una aposta necessària
La seguretat de llar ha de ser proporcional al valor del que hi tenim: la família

C
asa nostra serà precisament això, nostra, en 
la mesura que ens hi sentim segurs. La llar 
com a refugi, personal i compartit amb la 

família, requereix una aposta perquè tancaments, 
dispositius i mesures de salvaguarda davant possi-
bles problemes siguin efi cients i no ens pertorbin el 
dia a dia. I el nostre descans. 

SEGURETAT

És en l'època d'estiu, de finestres 
obertes, horaris dispersos, més gent 

al carrer i vacances generals quan 
més insegurs podem estar

Especial Seguretat 1,2 1825.indd   2 13/06/2018   17:33



Com hem d'emmagatzemar les contrasenyes?
Les nostres claus d'accés a internet o a serveis poden ser altament insegures

S
ovint recorrem a estratègies que ens facilitin 
la recuperació de les mateixes contrasenyes 
i que evitin que les oblidem. La més clàssica 

és emprar sempre la mateixa paraula canviant al-
guns números o introduint algunes modificacions en 
funció de la plataforma a la qual vulguem accedir: 
"Contrasenyanetflix" o "Contrasenyatwitter". Això ha 
portat a la companyia de ciberseguretat Kaspersky 
Lab a determinar que el 55% dels espanyols emma-
gatzema de forma insegura les seves contrasenyes. 

Vivim en un món de contrasenyes. Són incomp-
tables: la del correu, la de la xarxa social, la de 
l'ordinador, les del treball, les d'aquesta pàgina 
d'ofertes gastronòmiques, la de l'alarma d'aquesta 
porta o d'aquest garatge, etc.

El que és pitjor encara: el 27% les apunta en un bloc 
de notes i el 10% dels espanyols fa servir una contra-
senya única per a tots els llocs als quals s'accedeix.

No es tracta d'un fenomen que tingui a veure amb la 
inconsciència. Segons destaca Kaspersky el 65% dels 
espanyols sap que una contrasenya forta és garantia 
per evitar els hackeos. El problema és que aques-
tes mateixes contrasenyes són difícils de recordar.

És per aquest motiu que, des d'un temps cap aquí, els 
experts en ciberseguretat consideren que la millor 
manera de recordar les nostres contrasenyes i la mi-
llor manera que siguin contrasenyes segures és fent 
que siguin frases llargues. O això o esperem que el 
reconeixement facial o l'empremta digital s'estenguin 
com contrasenyes per entrar als nostres comptes.

núm. 1825 del 15 al 21 de juny de 2018
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Baixen els robatoris amb força al domicili
L'última Junta Local de Seguretat desvela una tendència estable dels diferents índexs

L
a Junta Local de Seguretat és l'òrgan que re-
uneix tots els cossos policials semestralment 
i passa revisió dels índexs de seguretat a ni-

vell de ciutat. Les darreres dades, fetes públiques el 
febrer passat, corresponen al segon semestre del 
2017 i revelen que els robatoris amb força a Mataró 

es van mantenir estables respecte del període an-
terior.  Se'n van registrar 1.215 per 1.211 del període 
anterior, tot i que destaca la signifi cativa disminu-
ció del nombre de robatoris amb força en domicilis 
(-20,7%, de 232 a 184). 

SEGURETAT
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VENDA i MANTENIMENT 
D'EXTINTORS

Baixen els robatoris amb força al domicili
L'última Junta Local de Seguretat desvela una tendència estable dels diferents índexs

Segons els Mossos, Mataró té en aquest aspecte una xifra baixa com-
parada per exemple amb altres municipis del Maresme. També dismi-
nueixen els robatoris amb força a establiments (-23,5%) i empreses 
(-14,1%). Per contra, els robatoris en vehicles, que havien arribat a va-
lors mínims en anys, van repuntar un 16,4% (de 628 a 731). 

Cal tenir en compte, però, que en anys anteriors s’havia arribat al miler 
de robatoris/any d’aquesta tipologia.

 Més robatoris a l'espai públic

 Pel que fa als robatoris amb violència i intimidació, en general han 
baixat (-4,9%, de 611 a 581). Es dona un augment d’aquests robatoris a 
l’espai públic (19%) mentre per contra baixen les estrebades (-42,6%). 
Aquestes dues darreres tipologies de delicte, segons Mossos, acostu-
men a ser “vasos comunicants”.

Pel que fa als robatoris amb violència i intimidació, en general han baixat  
(-4,9%, de 611 a 581). Es dona un augment d’aquests robatoris a l’espai públic 

(19%) mentre per contra baixen les estrebades (-42,6%).  
 

Aquestes dues tipologies de delicte, segons Mossos, acostumen a ser  
“vasos comunicants”.

núm. 1825 del 15 al 21 de juny de 2018
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SEGURETAT

Els vidres de seguretat
Les dues modalitats, temperat i laminat, explicada pels professionals del sector

E
l vidre és un material noble que no es degrada, 
és reciclable i ens permet veure a través d’ell, 
però per contra, en tenir un origen mineral, és 

fràgil i en trencar-se és un perill. Per a evitar aquest 
risc, hi ha dues formes de convertir-lo en “vidre de 
seguretat”: el temperat i el laminat.

Temperat és un procés en què el vidre s’escalfa en 
un forn a 500º i immediatament es refreda per 
aire a convecció. Amb aquest tractament el vidre 
es torna molt resistent i, en cas de trencar-se, ho 
fa en petits trossos inofensius; exemple els plats 
de “Duralex”, les fi nestres dels nostres cotxes i les 
portes de les botigues.

Laminar és l’acció d’ajuntar, mitjançant calor, i dins 
d’una autoclau, vidre + plàstic fi ns a aconseguir el 

nivell de seguretat desitjat. Amb aquest procés el vi-
dre segueix essent fràgil, però en cas de trencar-se, 
el plàstic manté el conjunt sencer i no és perillós. 
Per exemple, el parabrisa dels cotxes estan formats 
per 2 vidres de 3 mm i un plàstic al mig de 0’1 mm, 
i per a aconseguir un vidre “antibales” haurem de 
laminar 4 vidres de 6 mm amb 3 plàstics entremig.

El gran avantatge del vidre sobre el plàstic, a part 
del seu preu, és la seva durabilitat, el plàstic és un 
derivat del petroli i, com a material orgànic, es de-
grada per l’acció del Sol i el pas del temps, a part 
que es ratlla amb facilitat i, per a aparadors grans 
agafa ondulacions. 

Jordi Joan Galdon 
Administrador de “Cristalleria Mascarell S.L.”
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ILURO

ALUMINIS
La millor garantia al seu Servei

Tel.: 93 757 76 03
Fax: 93 757 83 57
Via Europa, 189-193 (a 50m Decathlon), Mataró
(Obert també dissabtes al matí de 10 a 14 h)
Visiti la nostra nova exposició a:
C. Rosselló, 321, Barcelona

Instal·ladors oficials:

0% interès
Pagui a 12 mesos
sense interessos

SEGURETAT PER A LA
SEVA LLAR I INDÚSTRIA

www.aluminiosiluro.com

En alumini.
Blindatge intern.
Visió estètica inigualables.

REIXES PLEGABLES

Idònies per a àtics, plantes baixes i 
segones residències. Durant els períodes 
d'absència vostè tindrà la tranquil·litat
de saber que la casa sempre estarà 
protegida.

VENECIANES

Segura, funcional, estètica, integrable
En ferro o alumini blindat, sense 
manteniment.
Única amb certificat antivandalisme: 
ENV-1627.

BALLESTES

Finestra de fusta amb revestiment 
exterior d'alumini, combina 
natura, estètica i tecnologia 
donant seguretat a la seva llar.

Sistema UNI_ONE

Resisteix atacs i evita danys 
personals en cas de trencament. 
En aparadors, finestres, baranes, 
expositors, mampares de bany, 
portes, buits d'ascensors, 
divisions d'oficines...

VIDRES SEGURETAT
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SEGURETAT

Pirotècnia i seguretat poden anar de la mà!
Bengales, petards, coets, fogueres i molt més: com gaudir de la nit de Sant Joan

A 
tots ens agrada gaudir de les fogueres de 
Sant Joan, tirar petards, coets i fonts, així 
com celebrar  una festa tan especial com 

la que té lloc anualment la nit del 23 de juny. Per 
a garantir que la festa sigui segura, però, cal tenir 
precaució amb el foc i els petards. És per això que 
l’Ajuntament de Mataró impulsa un any més una 

campanya informativa que ofereix consells de pro-
tecció civil per a les revetlles i les festes populars i 
tradicionals de Catalunya, un fullet explicatiu de com 
actuar per evitar un accident amb les fogueres i la 
pirotècnia de les revetlles.

Una revetlla sense problemes

Subjectar els petards amb les mans i posar-los a prop 
de la cara o del cos de qualsevol persona és molt 
perillós. És per això que és recomanable encendre 
cada article seguint les seves instruccions concretes 
escrites a la caixa o en un fullet informatiu. 

En segon lloc, cal tenir en compte que als llocs on es 
facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals 
i tancar portes i fi nestres per a que cap espurna no 
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entri a l'interior dels habitatges. I. sobretot, no en-
cendre cap petard dins les cases.

No s’ha de llençar cap coet amb la mà ni la canya 
trencada perquè sortiria en una direcció inesperada 
i podria explotar malament. Eviteu llençar petards a 
prop de ningú. Si un petard no s’encén bé, no el to-
queu fins al cap de mitja hora i, un cop passat aquest 
termini, remulleu-lo per garantir que ja no explotarà. 

En el cas de les candeles romanes, les que no tin-
guin un mànec especial per a encendre-les amb se-
guretat, s’han de fixar en un forat a terra, en un test 
amb terra o amb sorra per no cremar-se i així poder 
gaudir d'aquest article de pirotècnia.

Les fogueres, espectaculars però perilloses

Les fogueres, tradicionals de la Nit de Sant Joan, 
solen combregar al seu voltant un munt de persones 
que volen veure com cremen i, inclús, giravoltar pel 
seu voltant. Abans de començar a cremar-les, cal 
tenir en compte que s’han d’ubicar en espais que 
permetin el pas dels vehicles d’emergència per si 
calgués actuar. 

A més, per no fer malbé el paviment de la ciutat, cal-
drà posar terra o sorra sota la foguera i evitar fer-les 
en zones amb vegetació seca o arbrat. És important 
tenir en compte que les grans fogueres necessiten 
realitzar-se sota control d'adults i persones que co-
neguin les mesures de seguretat necessàries. 

núm. 1825 del 15 al 21 de juny de 2018
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El perill és a les finestres
Les mesures de seguretat que podem incorporar als tancaments són innovadores

SEGURETAT

S'ha demostrat estadísticament 
que la probabilitat que els 

lladres entrin en cases dotades 
d'un sistema electrònic de 

seguretat és tres vegades menor 
que en aquelles que no tenen 

cap sistema d'alarma.
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D
iversos estudis sobre se-
guretat en la llar afirmen 
que els punts més habituals 

d'entrada per efectuar un robatori 
en un habitatge són les finestres i 
portes. Les principals formes d'in-
trusió són en un 65% a través de 
marcs i fulles forçats, un 11% a 
través de finestres abatudes, un 
8% mitjançant el trencament de 
vidres i queda un 16% en el qual 
s'inclouen tot tipus de tècniques 
d'assalt a una llar. Els punts d'atac 
més freqüents per entrar en un 
domicili els tècnics en seguretat 
afirmen que amb un percentatge 
del 78%, finestres i balconeres, són 
les zones més habituals. 

Fem-les segures

Els fabricants de sistemes de se-
guretat i alarmes antirobatori són 
conscients que finestres i tanca-
ments són un dels punts febles de 
la seguretat en una llar i per això 
el mercat ofereix una gran varietat 
de productes i tecnologies per pro-
tegir amb la màxima fiabilitat dits 
accessos. Vidres especials, sensors, 
alarmes tècniques o d'intrusió, de 
bloqueig i anti-trepant.

Finestres amb sensors

El camuflatge de sensors en els 
marcs de finestres i altres tanca-
ments és una de les mesures de se-
guretat antirobatori que marquen 
tendència en l'actualitat. Dos són 
els tipus de sensors més utilitzats: 
els detectors d'obertura i els de-
tectors de trencament de vidres. 
Els sensors d'obertura estan equi-
pats amb un interruptor magnètic 
que activa el sistema de seguretat 
quan la porta o finestra a la qual es 
troba fixat és oberta. En produir-se 
l'obertura de la porta/finestra el 
sensor envia un senyal per ràdio 
freqüència a la consola de segu-
retat. Una consola pot controlar 
20 sensors diferents.

núm. 1825 del 15 al 21 de juny de 2018
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 La imatge de cues importants de gent a les portes 
de les botigues o paradetes de compra de pirotècnia 
la mateixa tarda de la revetlla de Sant Joan és típica 
i pot tenir la teva gràcia. Sempre que no en siguis 

Les botigues de petards s'apunten als 
descomptes i packs

La clau és no esperar 
a darrera hora

el protagonista, és clar. Esperar a última hora per 
comprar els petards no només és molest sinó que 
també ens pot sortir car.

Anticipar-se és estalviar

Per contra, anticipar dies o setmanes la compra de 
petards ens pot sortir molt favorable. Les botigues 
s'apunten als descomptes en dies abans i també als 
packs perquè la broma pirotècnica no se'ns dispari 
de preu.

Sant Joan
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 La cadena Mascotas Mataró organitza el 23 de 
juny una revetlla sense pirotècnia a l'Aquapark Caní 
"Perros al Agua" pensada especialment per als gos-
sos. La celebració està pensada per les mascotes, 
però l'entrada de 20 euros inclou coca, cava, música 
relaxant i les piscines de l'Aquapark Caní.

L'alternativa a la revetlla tradicional està pensada 
perquè els gossos que ho passen malament amb 
els petards puguin celebrar també una revetlla de 
Sant Joan on es diverteixin i deixin enrere la por. 
Els protagonistes de la nit seran gossos, l'aigua i la 

La celebració tindrà lloc a l'Aquapark Caní "Perros al Agua"

Revetlla de Sant Joan sense 
pirotècnia per a gossos

revetlla. La celebració és familiar, però l'assistència 
està reservada per majors de 18 anys.

Una nit no tan màgica per als més peluts

Aquesta iniciativa va sorgir per a protegir els gossos 
que tenen por dels petards, ja que els sorolls mas-
sa aguts o massa greus els ocasiona dolor auditiu 
i també ensurts. 

La nit de la revetlla causa que molts d'ells s'espantin i 
pateixin estrès i ansietat provocats pels forts sorolls.

Sant Joan
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MOJITOS
DE SABORS

Bars: Laia Mulà

 Els millors còctels, ara a domicili.
Mojitos amb gustos o fets amb 
fruita natural, daiquiris de diversos 
sabors, còctels tradicionals i molt 
més amb el Taller de Miki

Quantes vegades heu tingut ganes 
de prendre una bona copa entre 
amics però us ha fet massa mandra 
sortir al carrer a buscar una cocte-
leria? O us heu acabat la beguda i 
voldríeu una altra copa amb licor 
de qualitat? El Taller de Miki té la 
solució ideal a aquest problema 
gràcies al seu servei innovador de 
còctels i mojitos a domicili. 

Seguint la moda del menjar per 
emportar i domicili, que cada ve-
gada és més habitual, han tingut 
l'original idea d'oferir tot tipus 
de copes a domicili: mojitos amb 
gustos i de fruita natural, daiquiris 
de diversos gustos, còctels tradici-
onals com el gintònic o el rom amb 
coca-cola i molt més. Amb això, es-
peren cobrir totes necessitats dels 
clients sense que aquests hagin 
d'agafar el cotxe per desplaçar-se.

També packs
El pack de copes és també una de 
les opcions a domicili del Taller de 
Miki: ofereixen un pack complet 
per fer-se les copes a casa. Si vo-
leu prendre rom amb coca-cola, 
per exemple, amb el pack tindreu 
a domicili amb gel, rom, coca-
cola i gots. 

Taller
de Miki

DIRECCIÓ:

Rda. Frederic Mistral, 14-16, Mataró.

 618 371 500

 937 573 723

Llima amb menta, sucre moreno, Sprite:
SABORS: Cirera / maduixa / nabius / xíndria / meló / maracuià 
/ pinya / mandarina / mango / préssec / plàtan / papaia / kiwi / 
poma verda / fruites del bosc / aranja / litxi

Ingredients:

La proposta pionera del Taller 
de Miki pels còctels de quali-
tat i la possibilitat de tenir-los 
a domicili és una aposta 

personal de Jordi Milà, el seu 
màxim responsable, que ha 
fet d'emprenedor gastronò-
mic revolucionant l'oferta 

taulataulaA

MOJITOS

taulataulataulataula
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PACKS
PACK WHISKY: 1 Bot. Ballantine's / Cutty Sark 0,70 L + Refresc 2L Coca-cola / Schweppes Llimona
o Taronja / 7UP + Bossa Gel + 6 Gots.................................................................................................................................................27,95€
PACK RON: 1 Bot. Negrita / Brugal / Ritual 0,70L + Refresc 2L Coca-cola / Schweppes Llimona
o Taronja / 7UP + Bossa Gel + 6 Gots.................................................................................................................................................27,50€
PACK VODKA: 1 Bot. Abssolut + Refresc 2L Coca-cola / Schweppes Llimona o Taronja /

7UP + Bossa Gel + 6 Gots ........................................................................................................................................................................28,50€
PACK GIN: 1 Bot. Seagram's + Tònica (6UD) + Bossa Gel + 6 Gots ....................................................................................31,95€
PACK PUERTO DE INDIAS MADUIXA: 1 Bot. Puerto de Indias 0,70L + 7UP 2L / Tònica (6 ud.)
+ Bossa Gel + 6 Gots ...................................................................................................................................................................................29,95€
PACK TEQUILA: 1 Bot. Tequila Jose Cuervo + 2 Llimones + Sal + 6 Gots xupito ......................................................... 18,95€
PACK JAGGER: 1 Bot. Jaggermaster 0,70L + 6 Red bull + Bossa Gel + 6 Gots

Suplement en cada pack de 6 Red bull ...............................................................................................................................................6,00€

VINS
Marqués de la Concordia (D.O. Rioja Crianza) ................................................................................................................................ 11,00€
Vega de la Reina ( Blanc, Verdejo) ....................................................................................................................................................... 11,00€
Fuentespina (Negre , D.O. Ribera del Duero) .................................................................................................................................. 11,00€

CÒCTELS
MOJITO: Llima amb menta, sucre moreno i Sprite ...............................................................................................................................5€
MOJITO DE JAGER: Llima amb menta, sucre moreno i Sprite banyat amb Jagermeister ........................................7,00€
MOJITO DE SABORS: (Llima amb menta, sucre moreno, Sprite) ..........................................................................................6,00€
Cirera / maduixa / nabius / xíndria / meló / maracuià / pinya / mandarina / mango / préssec

/ Plàtan / papaia / kiwi / poma verda / fruites del bosc / aranja / litxi
MOJITO SENSE ALCOHOL: (Llima amb menta, sucre moreno i Sprite) .............................................................................5,50€
Cirera / maduixa / nabius / xíndria / meló / maracuià / pinya / mandarina / mango / préssec
/ Plàtan / papaia / kiwi / poma verda / fruites del bosc / aranja / litxi
CAIPIRINHA: Llima amb sucre moreno, Cachaza / Vodka ........................................................................................................5,00€
CAIPIRINHA DE JAGER: Llima amb sucre moreno, Catxaça / Vodka banyat amb Jagermeister .........................6,00€
CAIPIRINHA DE SABORS: (Llima amb sucre moreno, Catxaça / Vodka i trossos de maduixa) ............................6,00€
Cirera / maduixa / nabius / xíndria / meló / maracuià / pinya / mandarina / mango / préssec
/ Plàtan / papaia / kiwi / poma verda / fruites del bosc / aranja / litxi
DAIQUIRI: (Rom, llima espremuda. Sabor a triar) ..........................................................................................................................6,50€
Cirera / maduixa / nabius / xíndria / meló / maracuià / pinya / mandarina / mango / préssec
/ Plàtan / papaia / kiwi / poma verda / fruites del bosc / aranja / litxi
ODU: Jagermaister, suc de pinya i llima espremuda .....................................................................................................................7,00€

GIN TONICS
Sapphire, Tònica, twist de pebre i llima ...............................................................................................................................................6,00€
Seagram's, Tònica, twist de Taronja i Canyella .................................................................................................................................6,00€
Puerto de Indias, Tònica twist de Maduixa .........................................................................................................................................6,50€
Noordes, Tònica Twist de llorer i raïm ..................................................................................................................................................7,00€
Brockman's , Tònica Twist Taronja i Fruits vermells .......................................................................................................................7,00€
Bulldog, Tònica, Twist de regalèssia i llima ........................................................................................................................................7,00€
Oxlay, Tònica, Twist de llimona ................................................................................................................................................................7,00€

VODKA
Absolut, amb refresc Schweppes ...........................................................................................................................................................4,50€

CUBALIBRE
Brugal, Coca-cola o refresc Schweppes, twist de taronja i grans de cafè ..........................................................................6,00€
Negrita, Coca-cola o refresc Schweppes, twist de llimona ........................................................................................................5,50€
Ritual ,Coca-cola o refresc Schweppes, twist de llima i canyella.............................................................................................6,00€

COMBINAT DE WHISKY
Ballantine's, J&b o Cutty Shark, Coca cola o refresc Schweppes ...........................................................................................5,50€

618 371 500
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Restaurant: Jordi Gomà

 El Seis Sentidos és el primer 
projecte a Catalunya d’un ma-
trimoni alemany –Anja i Frank 
Löschmann– enamorat de la nos-
tra terra, un restaurant de cuina 
mediterrània i internacional en el 
que volen dedicar molts esforços 
a oferir el millor producte possible 
i de proximitat. 

Són uns apassionats de la bona 
gastronomia i per això tot el que 
ofereixen està elaborat al seu local, 
en el que no només han ideat un 
espai modern, ampli i agradable 
pels clients, sinó que també han 
donat molta importància a do-
tar-lo d’una cuina moderna i ben 
equipada.  

Seis Sentidos

taulataulaA taulataulataula
Seis Sentidos

taula
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Ideal per a esmorzar o dinar
Ara mateix hi podem anar a esmorzar –algun dels 
seus sandvitxos amb pa especial d’espelta molt nu-
tritiu, pel que fan servir una farina alemanya amb 
fi bra, pipes de gira-sol, carabassa, sèsam i lli, sigui 
amb pernil dolç o gall d’indi amb formatge i altres 
ingredients al gust, acompanyat amb les seves salses 
casolanes com la de mel i mostassa o la de tomàquet 
i oliva negra, i per beure un batut de fruita fresca per 
exemple– o a dinar el menú de migdia, que busca 
una relació qualitat/preu ideal. 

Cuina moderna i 
ben preparada

Terrassa i aparcament gratuït
També tenen terrassa, que ben aviat estarà 
ben adaptada per poder-hi menjar amb co-
moditat, i per a tots aquells que pateixen per 
l’aparcament, ofereixen pàrquing gratuït als 
seus clients, sempre que es truqui abans...

El menú del dia

Què hi podem menjar: El menú, amb racions molt 

completes, inclou qualsevol tipus de beguda, postre 

i cafè, parant atenció al més mínim detall, ja que 

les postres també són fetes a la seva cuina i han 

buscat el cafè que més els agrada per deixar els 

clients satisfets. Alguns dels plats que inclou el seu 

menú, segons el dia de la setmana, són la fideuada, 

la paella, el lluç amb samfaina, la caldereta de peix 

o el “vacío” argentí, entre d’altres, adequant-lo al 

producte de temporada i de mercat. 

I sopars: Pròximament ampliaran el seu horari 

per poder oferir sopars, amb un cuiner amb mol-

ta experiència en cuina internacional, amb sopars 

temàtics d’un tipus de cuina concret i un menú 

degustació de diferents cuines del món.

Via Europa 98, Mataró

 93 806 59 10

Horari: Obert de 7h a 17h de dilluns a divendres.

Seis Sentidos

núm. 1825 del 15 al 21 de juny de 2018
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Restaurant: Redacció

 A la planta baixa del New Hotel 
Colon hi trobem el Punt6. Qui en-
cara cregui que és simplement la 
part de restauració pels estadants 
de l'hotel està ignorant l'existència 
d'una revelació a nivell gastronò-
mic mataroní: un restaurant va-
lent i amb una proposta de gran 
qualitat, fruit de la investigació i 
el treball, que acosta la cuina de 
mercat a tots els públics. 

Ara inicien nova etapa de la mà 
del xef Josep Eiximeno i ho fan 
amb una extensa carta de 48 refe-
rències com a triomf de presenta-
ció. Hi trobarem tot el que podem 
buscar-hi i ens seguirà l'ambient 
modern i acollidor del local

Punt6- New 
Hotel Colon

taulataulaA taulataulataula
Punt6- New 

taula
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Menú de Sant Joan
Una ocasió immillorable per descobrir l'establi-
ment és el Menú de Sant Joan. El NHC es troba a 
tocar de l'escenari amb més història per celebrar 
la revetlla i proposa un complet menú degustació, 
amb meló al cava, xarrup de brandada, cullera de 
pop a la gallega i pa de coca amb pernil, amb un ca-
neló de peix amb gamba d'entrant i possibilitat de 
triar entre Faux fi let de Nebraska amb puré, padró 
i cruixent d'ibèric o llom de bacallà confi tat com a 
plat principal. De postres, hi haurà coca i el preu, 
24 euros, està a l'abast de tothom.

Aposta per la diferència:
Amb el segell del nou xef, Punt6 aposta per 
diferenciar-se i agafar nom amb apostes ar-
riscades úniques que no trobarem en cap 
altre restaurant. La seva és una cuina de qua-
litat i mercat, sempre basada en producte 
fresc i amb vegetals de proximitat, del propi 
Maresme. Aquesta aposta per bona matè-
ria primera és la base sobre la qual s'aixeca 
aquesta proposta trencadora. 

Angus amb or 
de 22 quirats

Plats canalles: Quan diem que l'aposta del Punt6 

és per una cuina valenta ens fixem per exemple en 

la seva hamburguesa especial, feta de carn Angus 

finalitzada amb làmines d'or de 22 quirats. És la joia 

de la corona i enlloc més de la comarca la trobarem. 

També són exclusives la cua de bou amb for-

ma de lingot, també pintada d'or i acompanya-

da per trinxat de la Cerdanya. El xef assegura 

que la seva és una proposta "una mica canalla".

Vins del país: El celler del Punt6 està especialitzat 

en bons vins catalans, de les millors denominaci-

ons d'origen de casa nostra. 

núm. 1825 del 15 al 21 de juny de 2018
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"Endulcemos el viernes"

luzmorillasoliver

guanya
el premi de
mueta

CONCURS

#totataula

OPTA A MENÚS A:

Aquesta setmana 5 premis més!

el Concurs dels igers gastronòmics 
segueix batent rècords i ja acumu-

la 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 etique-
tar-les amb #totataula. 

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

*És imprescindible seguir el compte 
d'instagram @totmataro per optar 
als premis

AA taula

Tot a taula 7,8 Instagram 1825.indd   2 13/06/2018   10:19



mireiadelcastillo

guanya
el premi de
seis sentidos

"Red Velvet"

pacotoca

guanya
el premi de
tao beach

"Pop a casa"

collitadel91

guanya
el premi de
fogons

"Les nostres cireres acabades de collir"

margablanch

guanya
el premi de
el pati guanyabens

"Crema de maduixes amb gotetes de 
xocolata, nata i pa de pessic"

Aquesta setmana 5 premis més!

núm. 1641 del 19 al 25 de setembre de 2014
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AA taula

És l'aplicació ideal de postres de la cuina tradicional catalana. 
Inclou diverses receptes 'de l'àvia' tradicionals a Catalunya. A 
part de les receptes, que inclouen el temps de preparació i la 
quantitat de persones per a les quals està feta cada recepta, 
també inclou un diccionari que agrupa ingredients emprats a les 
receptes i textos sobre la gastronomia catalana. 

Entre aquests textos hi podem trobar cites d'autors com Josep 
Pla, qui qualifi cava la gastronomia com a "un paisatge dins una 
cassola". L'aplicació és gratuïta i només està disponible per a 
dispositius iOS.

App recomanada!
CUINA CATALANA

Ou mollet amb
miques de
calamarset
espinaler

 LA RECOMANACIÓ DE:

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

 937 502 521
Gaudeix del nostre menú de migdia entre setmana, de 13 a 16h. 

Cuina d'elaboració i de proximitat

STROOMBIER

 935 18 46 26
 www.stroombier.com
Carrer Méndez Núñez, 39. Mataró

RECOMANA:

MENÚ DIARI DE
10,6 EUROS!

Tot a taula 9 recomanacions.indd   1 13/06/2018   17:16



Gaudeix de la saborosa Mostra 
Gastronòmica de Sant Pol de Mar
Restaurants i comerços del poble ofereixen, per cinquè any consecutiu, degustacions 
i tallers gastronòmics al Parc del Litoral, acompanyats d’actuacions musicals.

Durant dos dies, una vintena 

d'establiments se sumen a la 

Mostra propiciant tasts dels 

plats més representantius del 

poble

Agenda: Redacció

 L'Ajuntament de Sant Pol or-
ganitza aquest divendres i dis-
sabte la 5a edició de la Mostra 
Gastronòmica de Sant Pol, que 
reunirà al Parc del Litoral una vin-
tena de restaurants i establiments 
del poble amb les seves especiali-
tats culinàries. 

Durant els dos dies que durarà l’es-
deveniment gastronòmic, tothom 
qui assisteixi podrà fer un tast dels 
plats més representatius dels res-
taurants santpolencs i gaudir de les 
postres elaborades a pastisseries 
i fl eques del municipi. Entre els 
col·laboradors que hi participaran, 
també trobarem els pagesos de la 
zona, que prepararan postres ela-
borades amb maduixa cultivada a 
la zona, i el Consorci de Promoció 
Enoturística del Territori DO Alella, 
del que Sant Pol en forma part. A 
més, hi haurà actuacions musicals, 
tallers gastronòmics per a tots els 
públics i s’oferirà servei de bar i 
cafeteria. 

Música i degustacions
La Mostra Gastronòmica s’inaugu-
rarà al Parc del Litoral el divendres 
15 de juny a les 19 hores i con-
tinuarà amb un tast de cerveses 
Montseny. La vetllada fi nalitzarà 

amb l’actuació dels grups musicals 
The nameless trio i Men in Swing. 
L’endemà, la mostra tornarà a obrir 
les seves portes a les 19:00 hores i 
inclourà un tast de vins DO Alella, 

un taller infantil de pastisseria, 
que anirà a càrrec del Forn de pa 
El Crostó, així com les actuacions 
musicals de Teva Meva i d’Ohio Big 
Band Mataró.

AA taula
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AA taula

PER LA TEVA DIETA

LlavorsLlavorsLlavors
Aquests ingredients han arribat a conver-

tir-se en un element indispensable en alguns 
plats i restaurants. Però hi ha molts altres 

tipus de llavors a part de les conegudes pipes 
de gira-sol, i cadascuna d’aquestes aporta 

uns valors nutritius diferents:
Les pipes de carabassa ajuden a contrarestar 
els nivells baixos d’estrògens, per la qual cosa 
poden ajudar a les dones en l’etapa de la me-
nopausa, controlant els fogots, millorant l’es-
tat d’ànim i atenuant les migranyes. També 
són benefi cioses pel sistema cardiovascular, 
equilibrant els nivells de colesterol; i preve-

nen dels problemes de pròstata.  
La quinoa és una llavor amb alts continguts 
nutritius: té molta proteïna, és rica en calci, 

magnesi i manganès, i és una bona font de vi-
tamina B i E i fi bra.

Les llavors de cànem són riques en proteïna, 
àcids grassos i vitamina E. El seu alt nivell de 
fi bra i, la varietat d’amonoàcids essencials i 

fi tosterols que conté fan que sigui considera-
da un súper aliment.

Altament energètiques i riques en omega 3 i 
antioxidants, les llavors de 'chia' són reco-

manades per millorar el rendiment esportiu 
i una opció per disminuir la ingesta de sucre. 

A més, la seva versatilitat fa que es puguin 
incorporar a molts plats: des de batuts fi ns a 

hamburgueses.
Amb importants component nutricionals com 
el caci, el magnesi, el zinc, la fi bra, el ferro, la 
vitamina B1 i el fòsfor, les llavors de sèsam 
poden combatre el colesterol dolent. En ge-

neral poden ajudar a prevenir molts pro-
blemes de salut, incloent-hi els símptomes 

premenstruals.
Les llavors de lli ajuden a controlar la hiper-

tensió i el colesterol i redueixen el risc de patir 
malalties hepàtiques. A part, l’oli de lli fermen-

tat s’ha provat efi caç en el tractament de la 
dermatitis atòpica quan s’aplica sobre la pell.

Tot a taula 11,12 saludable + veritas.indd   2 13/06/2018   13:23



Ingredients

• 1 tassa d’arròs

• 1/2 tassa d’azukis

• 6 cm d’alga kombu

• 4 tasses d’aigua

• 1 gra d’all

• Gomashio (sal de sèsam)

Elaboració

1. Posa en remull els azukis durant una nit.

2. Renta i deixa en remull l’alga kombu, neteja 

l'arròs i pica l’all al morter.

3. Col·loca l’alga kombu al fons d’una casso-

la, després els azukis, l’all i l’arròs. Aboca 

l’aigua per sobre i posa-ho a bullir amb la 

cassola tapada.

4. Just abans de servir, condimenta-ho

amb gomashio.

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

RISOTTO AMB AZUKIS

Un plat complet gràcies a la barreja de cereal i 

llegum. Els azukis són unes mongetes vermelles 

típiques de Japó que resulten molt depuratives i 

digestives, i no provoquen gasos intestinals.

Recepta patrocinada per: 

LA RECEPTALA RECEPTA
DEDE

8
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Dolços: Cugat Comas

 Per més que ens puguin semblar iguals, cada coca de Sant Joan 
té un toc especial que la fa diferent. De diferenciar-se de la resta 
i apostant per la màxima qualitat en són experts a l'obrador de 
Pastisseria Uñó, en plena Riera, on l'elaboració del postre típic 
de la Revetlla suposa un dels dies de més feina. La seva és una 
coca de primera qualitat, que va a 40 euros el quilo. En Claudi, el 
mestre pastisser, ens explica que "la recepta és de fa molt temps 
i l'hem anat millorant, no té massa secret més enllà de la matèria 
primera: si el producte és bo i es treballa bé, es nota". 

Totes les coques de Sant Joan d'Uñó es fan i es fornegen el ma-
teix dia 23, una jornada més que que intensiva que comença 
a les dues de la matinada i s'allarga durant tota la jornada. El 
mestre pastisser ens explica com concep ell la coca: "És com 
un brioix però enriquit amb molta més mantega i amb un li-
cor que es diu Aiguanaf que és el que l'aromatitza d'aquesta 
manera que la fa especial". Anís, taronja i llimona completen 
una fórmula guanyadora que té un secret en el revestiment: 
"Nosaltres a sobre hi posem massapà i crema perquè faci cros-
ta, perquè quedi una capa cruixent a fora amb els pinyons per 
sobre i a dins tot quedi amorosit", confessa Uñó. Aquest és un 
dels secrets de la seva coca. 

El secret de la bona coca

taulataulataulataulataulaAAA Especial
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La matèria 
primera ha de 
ser de la millor"

Fidels a la tradició
Uñó fa fins a 12 tipus diferents de coca, 
sempre basant-se en els clàssics i és que 
per a ell "en ser unes postres d'un sol dia 
és important guardar la tradició més que 
no pas innovar". 

Tradició que no 
està renyida amb 
varietat i dels ma-
teixos forns, al 
llarg del dia 23 en 
sortiran coques 
de brioix, de llar-
dons, de taron-
ja o de xocolata 
entre moltes altres 
combinacions. 

També en tenen 
especials per a 
diabètics.

Recomanable 
reservar

De cara al dia 23: És recomanable de reservar 

amb antelació la coca de Pastisseria Uñó. Totes es 

couen el mateix dia i, si no les tenim enparaulades, 

només assegurarem el tret anant-hi a primera hora 

del matí o de la tarda. El 23 de juny és un dia de 

molta activitat i encara més enguany que cau en 

dissabte. La millor manera d'acabar-lo és amb una 

de les millors coques de la comarca.

núm. 1825 del 15 al 21 de juny de 2018
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Una nit així es mereix els
millors ibèrics!
Cada cop són més els grups i famílies que s'encomanen a la sim-
plicitat que mai falla d'un bon pa amb tomàquet i embotit per a 
ocasions especials

La preparació en safates dels millors embotits 

que oferten la majoria de xarcuteries reduirà 

del tot la carregosa preparació del sopar: això 

sí, cal combinar-los amb pa del bo!

Sant Joan: Redacció

 Aquella espatlla de gla que durant 
tot l'any ens ha semblat prohibitiva 
per preu o l'embotit que el xarcuter 
et va recomanar picant-te l'ullet 
assegurant-te que era cosa fi na. El 
formatge d'excepció que vas tas-
tar en un casament i que sempre 
recordes el gust que té o l'embotit 
del que recordes la denominació 
d'origen perquè mai has tornat a 
menjar-ne de tant bo com aquella 
nit a Teruel, per exemple. 

La nit de Sant Joan hi entén de ves-
tir la taula i, si ens ho podem per-
metre, tirar cap amunt. En aquest 
sentit els embotits de qualitat, els 
millors ibèrics que semblen vetats 
durant l'any són cada cop més pre-
sents en taules que prefereixen la 
simplicitat que mai falla del pa amb 
tomàquet a àpats més rebuscats, 
sobretot pel temps de preparació.

AA taula Especial
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Per Sant Joan, el millor peix!
Què hem de tenir en compte a l'hora d'anar a comprar per preparar 
el menú de la Revetlla o del mateix dia 24?

En la línia de ser sostenibles, hem 

d’aprendre quines altres espècies ens 

ofereix el mar i començar a dema-

nar-les a les peixateries de confi ança. 

Cuina: Redacció

 Sant Joan és sinònim de bon peix. 
Com a celebració eminentment 
mediterrània, de carrer, també la 
infl uència del nostre mar arriba als 
plats que, en molts casos, preparem 
a les nostres cuines o busquem a 
les cartes dels restaurants. Peix i del 
bo, sempre que sigui fresc millor i, 
perquè també cal dir-ho, el preu 
fl uctuant a l'alça ens indicarà a la 
cua de la peixateria que és Sant 
Joan. Hi ha peix que sembla or 
quan s'acosta Sant Joan o Nadal!

Si no estem acostumats a comprar 
peix, és possible que ens acabem 
enduent gat per llebre, per això, a 
tall de recomanació cal posar els 
punts sobre les is. Que som terra 
de peix i cal vetllar perquè tothom 
tingui clar quin és el bon gènere 
que, sempre que puguem perme-
tre'ns, pertoca de dur a taula en 
dies com aquest.

AA taula Especial
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En la línia de ser sostenibles, hem 

d’aprendre quines altres espècies ens 

ofereix el mar i començar a dema-

nar-les a les peixateries de confi ança. 

Peix de temporada
Alguns peixos, com les fruites i les 
verdures, també tenen tempora-
des; per exemple, els peixos blaus 
són més rics en greixos omega-3 
a la primavera i a l’estiu, per això 
és millor menjar-los ara.

El peix blau és un peix molt eco-
nòmic, en trobem sempre. Quan 
consumiu peix blau feu-ho sempre 
amb coccions a baixa temperatura 
per no malmetre els greixos salu-
dables que contenen; per exemple, 
en escabetx, al forn, al vapor, etc.

Altres peixos interessants pel seu 
alt contingut en nutrients i menys 
contaminats són el gall, el mero, 
l’orada, el lluç, la sípia, el calamar 
i el pop. En canvi, el peix espasa, la 
tonyina en llauna, la tintorera, el 

llenguado o el moll de roca, entre 
d’altres, són els més contaminats.

De totes maneres, sempre que con-
sumiu peix, procureu combinar-lo 
amb molta verdura, tant crua com 
cuita, ja que la seva riquesa en àcid 
algínic i la fi bra ajuda a arrossegar 
metalls pesants a l’intestí.

En què ens hem de fixar quan 
comprem peix fresc?
1. El color de les brànquies, que 
siguin d’un color ben vermell (ro-
sades en el lluç) i han de costar 
d’obrir.  

2. Els ulls de l’animal, que han de 
ser brillants i han d’estar ben si-
tuats a les òrbites. No poden ser 
mats ni han d’estar enfonsats; els 
hem de veure plens.

3. La pell també ha de ser brillant, 
i les escates, ben lluents. A més, 
les aletes han de ser ben rígides.

4. Un altre signe que el peix és fresc, 
és la fermesa; quan en tocar-lo 
amb el dit, la carn no s’enfonsa 
i la notem dura. També cal que 
estigui rígid.

Aquests quatre paràmetres ens aju-
daran a saber si el peix que estem 
comprant és fresc o no.

Tenim dret a demanar la infor-
mació de l’espècie i l’etiquetat-
ge dels animals per saber on han 
estat pescats o criats, amb quina 
tècnica de pesca han sigut captu-
rats o si són de piscifactoria; i si 
és així a l’etiqueta hi ha de posar 
“aqüicultura”.

núm. 1641 del 19 al 25 de setembre de 2014
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AA taula

Cava, que no falti!
Què hem de tenir en compte a l'hora d'anar a comprar per preparar 
el menú de la Revetlla o del mateix dia 24?

Per combinar en la Revetlla, ideal amb 

la coca típica de Sant Joan és recoma-

na un cava rosat brut

Cuina: Redacció

 Si hi ha alguna beguda que s'as-
sociï idiosincràticament a Sant 
Joan i la revetlla és el cava. "Doneu-
me xampany!" cantava Jaume Sisa 
al seu èxit de 'La Nit de Sant Joan' 
que Dagoll Dagom va dur sobre els 
escenaris. Ja que és la nit més "ca-
vera" de totes, és una bona opor-
tunitat per conèixer i entendre'n 
més. Ho sabem tot del cava?

Els Caves es classifi quen en funció 
de diferents criteris, com la durada 
de la criança, el contingut de sucre 
i les varietats de raïm emprades.
La durada del procés d’elabora-
ció del cava és com a mínim de 
9 mesos. Aleshores, trobem que 
el cava habitual és el que acaba 
de passar els 9 mesos de criança 
i els anomenats ‘de reserva’ són els 
que ja han passat la barrera dels 
15 mesos de criança. Pels gustos 
més exquisits hi ha reservat el cava 

Especial

Tot a taula 19,20 cava.indd   2 13/06/2018   17:24
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Per combinar en la Revetlla, ideal amb 

la coca típica de Sant Joan és recoma-

na un cava rosat brut

gran reserva, que és aquell en què 
la criança supera els 30 mesos.

També es poden classifi car en fun-
ció del contingut de sucre, que va 
des del Brut Nature que no porta 
sucre, fi ns al Dolç, capaç de portar 
fi ns a 50 g de sucre per litre.

Per últim, el cava es pot classifi -
car segons les varietats de raïm 
que s’utilitzen a l’hora de l’ela-
boració. Hi trobem les varietats 
del raïm blanc, que inclouen el 
Macabeu (Viura), el Xarel·lo, la 
Parellada, la Malvasía (Subirat 
Parent) i el Chardonnay. I les de 
raïm negre amb la Garnatxa tin-
ta, el Monestrell, el Pinot Noir i el 
Trepat. Aquest últim només pot 
utilitzar-se per a l’elaboració de 
cava rosat.

Com prendre'l?
La gran quantitat de caves amb 
diferents gustos fa que sigui un 
vi molt versàtil, el que fa que pu-
gui combinar amb qualsevol ti-
pus d’àpat.

Amanides: Les amanides por-
ten cada cop més fruites dolces 
i seques i a la vegada una àmplia 

gamma de vinagres.  Aquests in-
gredients fan que el Cava pugui 
ser el complement ideal per co-
mençar un àpat. Els Caves rosats 
brut són ideals per l’amargor de 
les fulles verdes.

Pasta: La pasta pot combinar amb 
tots els Caves, tot depèn de la salsa. 
Per exemple, amb la pasta al pesto 
el millor és un Cava brut nature 
reserva i amb la pasta amb salsa 
bolonyesa el que millor s’adapta 
és el cava brut o brut rosat per 
contrastar l’acidesa del tomàquet.

Marisc: El Cava ajuda a potenciar 
el sabor i la intensitat aromàtica del 
marisc. El que més casa en aquests 
casos són els caves de criances 

llargues, com els de Reserva o Gran 
Reserva.

Carn: Quant a les carns, el cava 
s’adapta molt bé al pollastre o al 
conill, amb un Cava brut nature re-
serva o gran reserva, que també són 
un bon acompanyament del xai, 
estofats o carpaccios. El foie gras 
combinarà de meravella amb un 
Cava gran reserva brut o un Cava 
dolç que ajudaran a contrarestar 
tot el greix.

Postres: Els caves dolços són els 
que millor s’adapten a les postres. 
Així doncs, per a la coca de Sant 
Joan el que més convé a l’hora de 
brindar és un Cava Dolç o un Cava 
rosat Brut.
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Començar amb bon peu:
amb còctel de benvinguda! 
Per a un àpat especial, comencem amb una copeta refrescant, no 
massa carregada d'alcohol, que serveix de pròleg del menjar

La presentació d'un còctel és important; poden venir en 

diversos colors i presentats en una multitud de formes, 

en gots de diferents tipus i amb accessoris delicats, com 

trossets de fruita tallats en certes formes o fl ors

Sant Joan: Redacció

 El primer cop que t'ofereixen un 
còctel de benvinguda et sorprèn. 
Hom associa aquestes barreges 
refrescants de fruites i alcohol al 
tercer temps dels àpats, després 
de les postres, amb les copes. Però 
és cert que hi ha nits i ocasions en 
les que s'imposa el còctel de ben-
vinguda i entre aquestes destaca 
Sant Joan.

El còctel barreja alcohols i sucs o 
fruites de manera que gran part 
de la seva gràcia és el caràcter re-
frescant, que emmascara l'alcohol 
que no hi pot dominar per seguir 
els cànons. Són especialment bons 
els fets amb fruita fresca del temps, 
que per la revetlla pot ser el meló 
o la xíndria. També inicia el ritual 
del sopar, abans de seure, en un 
primer acte compartit del sopar.

AA taula Especial

Tot a taula 21.indd   2 13/06/2018   16:30
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i autònoms que adquireixin un Nou Nissan Qashqai Visia 1.2 DIG-T 115 CV (85 kW) manual, que lliurin un 
vehicle usat a nom del comprador i ho financin per mitjà de Magic Plan 3D de RCI Banque, SA, sucursal 
a Espanya. Permanència mínima: 24 mesos. En queden excloses flotes i empreses. Oferta no compatible 
amb altres campanyes i vàlida fins al 30/06/2018. Per a més informació, consulti https://www.nissan.es/

NOU NISSAN 
QASHQAI
SEMPRE EL PRIMER
DES DE 17.900 €*

MARESMÓVIL
Avda. del Maresme, 75 - 08302 Mataró
Barcelona
Tel. 937 412 200

NMS17509 MARESMOVIL DP QQ 300x228+3 CAT.indd   1 06/06/18   11:12
Sin título-1   2 6/6/18   11:46



Consum mixt: 3,8 - 5,8 l/ 100 km. Emissions de CO2: 99 - 134 g/km. 
Consum homologat d’acord amb la normativa europea.

*PVP recomanat a la Península i les Balears. Inclou Preu Franc Fàbrica,, transport, Nissan Assistance, 
descompte promocional, IVA i IEDMT, que en el mercat espanyol és possible que no sigui aplicable a la 
seva comunitat autònoma. En cas que els impostos aplicats sofreixin variacions fins al moment de la 
compra, el preu s’acomodarà a l’aplicació dels nous tipus impositius vigents. Oferta vàlida per a particulars 
i autònoms que adquireixin un Nou Nissan Qashqai Visia 1.2 DIG-T 115 CV (85 kW) manual, que lliurin un 
vehicle usat a nom del comprador i ho financin per mitjà de Magic Plan 3D de RCI Banque, SA, sucursal 
a Espanya. Permanència mínima: 24 mesos. En queden excloses flotes i empreses. Oferta no compatible 
amb altres campanyes i vàlida fins al 30/06/2018. Per a més informació, consulti https://www.nissan.es/

NOU NISSAN 
QASHQAI
SEMPRE EL PRIMER
DES DE 17.900 €*

MARESMÓVIL
Avda. del Maresme, 75 - 08302 Mataró
Barcelona
Tel. 937 412 200

NMS17509 MARESMOVIL DP QQ 300x228+3 CAT.indd   1 06/06/18   11:12
Sin título-1   3 6/6/18   11:46



EL CLÀSSIC
D'ABANS DE SANT JOAN 

Tot just començant l’estiu i pocs dies abans de Sant 
Joan, torna un any més la festa del Barri Peramàs-
Esmandies, que s’allargaran des del 15 al 24 de 
juny. Una jornada de deu dies plens d’activitats 
per a totes les edats i gustos. El programa, amb 
activitats tots els dies de festa, està ple a vessar.

Dos caps de setmana
L’acte d’inauguració coincideix amb la inauguració 
expo-tallers i també amb la cloenda del curs 2017-
2018 dels tallers veïnals que es faran el dia 15 a les 19 

al Barri De

Peramàs

15 24

del maig de juny

al

h a les Esmandies Casal del Barri. A banda d’això al 
programa també trobem concerts, caminades, sessi-
ons de cinema i tallers entre moltes altres activitats 
que acabaran el dia de Sant Joan amb la revetlla, 
concert de la Banda i una xindriada per a tothom.

La Plaça de Catalunya, la d'Occitània i les matei-
xes Esmandies amb el seu pati prenen protagonis-
me com a escenari dels diferents actes. Hi desta-
quen concerts joves, la cita imprescindible amb les 
Havaneres del grup Barcarola o el recital del Cor 
Jove i Orquestra d'Iluro. Per no parlar de l'arrossa-
da d'aquest diumenge, un àpat fraternal que molts 
veïns esperen durant tot l'any.

ANEM DE FESTA Peramàs 1825.indd   2 13/06/2018   17:54



Cercavila de gegants 
El dissabte 16 a les 17:15 hi haurà una plantada de 
gegants al camí d’entrada de la Ronda O’Donnell i 
tot seguit tindrà lloc la cercavila. Hi participaran les 
colles geganteres de la Llàntia, de l'AV Via Europa, 
de Salesians, de l’Escola Ntra. de Lourdes, dels 
capgrossos de Lloret de Mar, de la Seu d’Urgell, de 
Falset, de l’escola camí del Mig i d’en Lucius Marcius.

El recorregut d’enguany

La cercavila començarà a la Ronda O’Donell i passarà 
pels carrers: Lucius Marcius, Joaquim Capell, Plaça 
Catalunya, (Balls de gegants) Lluís Moret, Matheu, 
Goya, Joan Larrea , Plaça Occitània (pregó de fes-
tes i concert) Pompeu Fabra i Ronda O’Donnell fins 
a les Esmandies.

DIVENDRES 15 DE JUNY:
• INAUGURACIÓ EXPO........... 19:00h.
• CARPE DIEM TRIO ...............20:00h.
• Mr. KEATON i N. ROCK ........22:00h.

DISSABTE 16 DE JUNY:
• CERCAVILA DE GEGANTS .. 17:15h.
• PREGÓ I ORXATADA ............ 19:00h.
• HAVANERES ..........................22:00h.

DIUMENGE 17 DE JUNY:
• 12a. MARXA A PEU ..............08:00h.
• TAI-TXI I AIKIDO ....................09:30h.
• COR I JOVE ORQ ILURO ..... 11:30h.

• ARROSSADA ......................... 14:00h.
• DESFILADA PENTINATS ..... 19:30h.

DIMARTS 19 DE JUNY:
• HORA DEL CONTE ............... 18:00h.
• PUNTES, PATCHWORK ....... 18:00h.

DIMECRES 20 DE JUNY
• HISTÒRIES DE MÚSICS ....... 19:0h.

DIJOUS 21 DE JUNY:
• TORNEIG DE PETANCA .......09:00h.
• TALLER DE LABORS ........... 18:00h.
• TEATRE: LES CUNYADES ...21:00h.

núm. 1825 del 15 al 21 de JUNY de 2018
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Revetlla històrica 
La marxa a Peramàs-Esmandies no es quedarà 
només en aquest cap de setmana sinó que com 
marca la tradició el programa abraça també fins 
a Sant Joan. Serà tot un segon repunt d'activitats 
que s'iniciaran divendres i que tindrà el punt àlgid 
en la revetlla, una de les més populars i històriques 
de la ciutat. No es quedarà, però, en el 23 a la nit 
la programació, ja que l'endemà a la tarda hi haurà 

DIVENDRES 22 DE JUNY:
• JOCS I ESCACS ..................... 18:00h.
• ZOOM I SIRAP .......................22:00h.

DISSABTE 23 DE JUNY:
• BALLADA DE SARDANES... 18:00h.
• CONTES PER ADULTS ......... 16:00h.
• FLAMA DEL CANIGÓ ........... 19:00h.
• GRAN REVETLLA .................23:00h

DIUMENGE 24 DE JUNY:
• CONCERT DE BANDA de l’Agrupació Musical del Maresme 

I XINDRIADA PER A TOTHOM....19:00h.

Final de festa 
per Sant Joan

colofó festiu amb l'Agrupació Musical del Maresme 
i xindriada per a tothom.

AMBIENT FAMILIAR

La revetlla de Sant Joan de Peramàs comptarà, com 
a gran reclam, amb la Banda Paranoia. L'ambient de 
barri i familiar és el gran atractiu d'aquesta festa.
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Acaben en 3r lloc de Nacional Catalana 
i podrien accedir a OK Lliga

núm. 1530
Del 15 al 21 de Juny de 2018

totel Esport
www.eltotesport.com

GUANYEN… I ESPEREN

A

C/ Estrasburg 5, Local 109B
OBERT CADA DIA FINS A LES 04:00H (DARRERE DELS CINEMES)
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el Esporttot
Jordi Bartrès
Hoquei Patins  Mis Ibérica CHMEl Personatge

El capità del CH Matarò 
penja l'estic després 

d'11  temporades vestint 
la samarreta

Opinió Josep Gomà
Redactor el Tot Esport

S'ha acabat l'esport... i comença 
el Mundial de Futbol. I ho dic així, 
perquè a casa nostra poca activitat 
podem trobar ja a nivell esportiu, 
i el què va començar ahir a Rússia, 
crec que no en té massa d'esport. 
És una mena de "guerra esportiva" 
entre els diferents països. Ja no és 
l'hora dels equips on els jugadors, 
durant tota una temporada, com-
parteixen vestidor i entrenaments. 
És l'hora de les seleccions, que 
tenen jugadors, enfrontats durant 
l'any i que ara estan junts, con-
vertits en "funcionaris" pagats per 
tots. És l'hora que la gent apassio-
nada onegi les banderes i es posi 
les samarretes i vagi a animar la 
seva selecció. No és el meu cas...

No estic especialment entusi-
asmat per aquest esdeveniment 
que ocuparà durant un mes hores 
i hores de tele, pàgines i pàgines 
de diaris. I tot perquè després costi 
recordar un partit inoblidable. Que 
enrere hem d'anar per trobar-ne 
algun que ens hagi quedat en el re-
cord per l'espectacle viscut!

El que es tracta és de guanyar i 
poder celebrar-ho amb les bande-
res de les diferents nacionalitats. 
D'aquelles que poden, clar...
Però aquest any el Mundial té una 
gran novetat. És el Mundial del 
VAR. Amb V, no amb B. No és tracta 
d'anar a veure els partits al bar... 
La qüestió és que el futbol, per fi, 
es modernitza i es posa una mica 
al nivell tecnològic de la societat 
actual. Com es fa en el rugby des 
de fa molt de temps, els partits es 
podran aturar per revisar situaci-
ons polèmiques. I així aconseguir 
que no es pugui guanyar gràcies a 
unes errades flagrants, dels  jutges 
del partit, i que tothom ha pogut 
detectar en el mateix moment. 

Deien que el problema era que 
els partits s'aturarien molt. Però en 
l'últim mundial la mitjana de joc 
aturat va ser de 33 minuts per par-
tit. Vaja, que no vindrà d'una mica 
més. A veure si així se solucionen 
les injustícies.
En altres situacions de la vida pot-
ser també ens faria falta un VAR...      

Aquest és el Mundial del VAR 
El videoarbitratge intentarà evitar les injustícies

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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Després d'assolir la tercera 
plaça de Nacional Catalana, 
falta esperar que el Voltregà B 
i el Palau B renunciïn a la pla-
ça d'OK Lliga

Després d'haver fallat a la semifi-
nal de Nacional Catalana, el Club 
Hoquei Mataró havia de quedar ter-
cer, superant l'Igualada, per seguir 
pensant en el retorn a OK Lliga un 
any després de perdre la catego-
ria. El tercer partit del playoff era 
tota una final, que es va jugar al 
pavelló de Les Comes de la capital 
de l'Anoia, i l'equip d'Albert Bou 
va jugar un partit molt seriós de 
principi a fi, sabent el que estava 

en joc. Si no es va trencar abans el 
matx va ser per la bona actuació 
de la portera local, que va mante-
nir al seu equip amb opcions fins 
a la recta final.

El primer gol va trigar a arribar, 
però quan faltaven poc menys de 
sis minuts pel descans, Chiva va fer 
el 0-1. A la segona meitat les locals 

Al tercer partit no perdonen. | ARXIU 1  IGUALADA FHCP

3  CH MATARÓ

CH MATARÓ: Paula Lladó, Adriana 
Chiva (1), Júlia Canal, Anna Fontde-
glòria, Marta Soler, Aina Florenza (1), 
Aina Lleonart, Judith Milla (1) i Ariadna 
Escalas (ps).

Feina feta del Club Hoquei Mataró 
a Igualada

van estar molt intenses, al límit del 
reglament i amb moltes faltes –van 
acabar amb 24 faltes–, però les ma-
taronines van seguir centrades i al 
minut vuit Florenza va fer el 0-2. 
Tot i això no van poder sentenciar 
encara, ja que l'Igualada de segui-
da va retallar el seu desavantatge 
en transformar un penal. Després 
d'uns instants de dubtes, el Mataró 
va saber reprendre el control del 
partit i a falta de quatre minuts si 
que va arribar la sentència quan 
Milla feia l'1-3 definitiu.

A la web de la Federació Catalana de Pa-
tinatge segueix deixant clar que la plaça 
d'ascens ara mateix és del Voltregà B, que 
com que no pot materialitzar-lo pot vendre, 
cedir o renunciar a aquesta plaça. En cas de 
renúncia passaria el mateix, que llavors els 
drets d'aquesta plaça serien del Palau B, i 
hauria de decidir també què fer-ne. Si el Pa-
lau de Plegamans també renunciés, llavors 
sí que el Mataró pujaria a OK Lliga femenina. 
En les pròximes setmanes anirem informant 
de com evoluciona aquest assumpte, fins 
que arribi la resolució final.

Aina Florenza va tornar a anotar en el tercer partit de la sèrie. | D.F

www.eltotesport.com |  P. 3HOQUEI PATINS
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el Esporttot HOQUEI PATINS

Jordi Bartrès en un partit d'aquesta temporada. | ARXIU

Parlem amb el capità del 
Mis Ibèrica Mataró, després 
d'anunciar la seva retirada 
després d'11 temporades al 
primer equip i 24 al club. Tota 
una vida.

Quina valoració fas de la 
temporada?
Quan vam començar la tempora-
da l’objectiu no era l’ascens, però 
sí que era estar competint cada 
partit. I així ho hem fet. Després 
ha resultat que gairebé totes les 
jornades hem estat a dalt i en posi-
cions d’ascens. Al final ho vam tenir 
a punt, però a dues jornades del 
final, quan depeníem de nosaltres 
mateixos, vam perdre la possibilitat 
d’aconseguir-ho.

A nivell global, també hem ar-
ribat a la final de la Copa de la 
Princesa. A nivell personal, no puc 
estar content, perquè hem tingut 
l’ascens molt a prop i no l'hem po-
gut aconseguir, i com a equip i grup, 
segurament hem estat irregulars, 
fent una bona temporada que no 
s’ha acabat com esperàvem.

Personalment, com t’has 
trobat?
M’he trobat bé, agafant un rol 
menys golejador que en tem-
porades anteriors, però havent 
d’aportar més en la construcció. 
Pràcticament jugant 50 minuts 

cada partit. A final de tempora-
da, en els moments més decisius, 
una lesió a l’espatlla va evitar que 
pogués jugar i ajudar l’equip a in-
tentar aconseguir l’ascens i m’ha 
sabut molt de greu no poder ser-
hi. Al final, quedaven tres partits, 
i jugàvem a casa amb el Vilanova 
on depeníem de nosaltres. Vaig 
intentar forçar, sense entrenar du-
rant la setmana per intentar ajudar 
als partits, tot i que els metges em 
deien que no jugués, però només 
vaig poder jugar 5 minuts.

Perquè has pres la decisió de 
retirar-te?
No és una qüestió física, podria 
continuar uns quants anys més. A 
nivell mental però, són molts anys 
jugant a hoquei i ja desgasta cada 
cop més. A més a més, és un esport 
amateur i no professional, amb tot 
el que això comporta. També tinc 
feina i família, i al final buscava uns 
altres objectius a la vida que l’ho-
quei evitava pogués desenvolupar. 
Perquè si prenia el compromís de 
jugar és per mantenir-lo al 100% 
i donar-ho tot, perquè jo no ho en-
tenc d’una altra manera.

Amb quins moments et 
quedés de tots els teus anys 
al Mataró?
El moment d’aconseguir la Copa de 

la CERS i, a més a més, sent el capità. 
L’explosió d’alegria i aixecar el títol. 
I també al principi d’estar al primer 
equip, quan vam aconseguir l’as-
cens a OK Lliga, perquè era un gran 
equip, i el grup humà que havíem 
format era molt bo quan jo encara 
era molt jove i tot just començava.

I de la teva etapa fora?
A Vilanova vaig viure molt bons 
moments, com el gol d’or a la se-
mifinal de la copa del Rei contra el 
Liceo, que ens va valdre el pas a la 
final, tot i que després vam perdre 
contra el Vic. En negatiu també hi 
ha la final de la Copa de la CERS a 
Vilanova amb l’equip i tota la seva 
gent. Amb 3000 persones a les 
grades animant, però vam jugar 
la final contra el Benfica que era 
un equip més per ser a la final de 
la Copa d’Europa que no pas a la 
de la CERS.

Canviaries alguna cosa?
Al contrari. Tot i que sempre se’m 
comentava que com és que no ho 
havia fet, a Mataró vaig tenir la 
sort d’estar a l’època de forma-
ció quan hi havia l’Ivan Sanz de 
coordinador. El Barça em va anar 
molts anys darrere i sempre vaig 
dir que no, perquè el Mataró tenia 
molt bon equip. Crec que vaig en-
certar tenint en compte totes les 
oportunitats i els minuts que vaig 
tenir ja amb el primer equip del 
club. I que segurament, al Barça, 
mai hauria gaudit d’aquestes opor-
tunitats i minuts.

I alguns aspectes que t’hagin 
deixat un mal regust de boca?
L’any de la CERS vam tenir una lli-
ga molt complicada i vam acabar 
baixant, amb problemes econòmics 
que van acabar tacant una tem-
porada que havia estat històrica. 
I ara també, al retirar-me i no ha-
ver pogut deixar l’equip a OK Lliga, 
que hagués estat un final rodó a 
la trajectòria al club.

Jordi Bartrès: "Em quedo amb el 
moment d'aixecar la CERS"

TOTESPORT 1530 (4-6).indd   1 13/06/2018   18:40



BÀSQUET www.eltotesport.com |  P. 5

L'infantil masculí de la Unió 
Esportiva Mataró ha estat disputant 
aquests dies el Campionat d'Espanya 
de bàsquet a Pontevedra, després 
d'aconseguir la classificació amb el 
tercer lloc aconseguit al Campionat 
de Catalunya de finals de maig.

L'equip, que estava enquadrat al 
grup C de la competició amb l'Ibe-
rostar Canarias, l'Unicaja Andalucía 
i el Real Canoe, va aconseguir su-
perar aquesta primera fase en 

tercera posició, després de caure 
a la primera jornada contra l'Unica-
ja per un ajustat 51 a 58, vèncer al 
Canoe per 61 a 65 i perdre contra 
el Canarias -el primer classificat 
del grup- per 54 a 69.

Als vuitens de final el dimecres 
l’equip mataroní s’ha trobat amb el 
Barça Lassa, que ja havia estat el 
botxí al Campionat de Catalunya, i 
ha tornat a guanyar clarament, dei-
xant fora l’equip groc dels quarts.

L'equip mataroní a la pista del pavelló de Pontevedra. | UE MATARÓ

El Boet va organitzar una fes-
ta sorpresa amb motiu de la 
retirada del jugador

El passat dissabte 9 de juny, l'AE 
Boet Mataró va organitzar un 
homenatge sorpresa al base del 
seu sènior, el Mataró Parc Boet, 
Carles Canals, que ha decidit reti-
rar-se quan ha finalitzat aquesta 
temporada.

A l'esdeveniment, amb la presèn-
cia de la família d'en Carles, hi van 
ser jugadors que havien compartit 
equip amb en Carles al llarg de la 
seva carrera, companys dels seus 
inicis al Valldemia, veterans de la 
seva arribada al Boet ara fa sis anys 
i membres de la plantilla actual.

Durant la tarda es van organit-
zar partits entre tots els equips i, 
finalment es van repartir obsequis 
per a la família d'en Carles i per a 
ell mateix, per acabar amb l'acte 
de retirada de la samarreta número 
5 del jugador al club taronja, que 
ja no podrà lluir cap altre jugador. 

Canals, que va començar al 
Valldemia, va debutar a lliga EBA 
amb la UE Mataró el 97, i després 
va passar pel Valls, Plasencia, 
Algeciras, Melilla, la Palma, Alaior i 
Sant Josep de Girona, abans d'ar-
ribar al Boet, on ha estat 6 anys.

L'Infantil de la UE Mataró arriba 
als 8ns del Campionat d'Espanya

Núria Martínez en posició defensiva davant Hongria. | FIBA BASKETBALL

Núria Martínez cau als quarts de 
la Copa del Món 3x3

La mataronina Núria Martínez, que 
estava disputant la Copa del Món 
3x3 amb la selecció espanyola, no 
va poder lluitar per les medalles 
després de perdre contra França 
per 19 a 17, als quarts de final de 
la competició que s'ha disputat a 
Manila, a les Filipines.

A la fase de grups, Espanya ha-
via derrotat Alemanya, Hongria i 
l'amfitriona, les Filipines, però havia 
perdut contra Holanda, aconseguint 
la primera posició al seu grup.

La victòria final ha estat per a la 
selecció italiana que ha vençut a la 
final a Rússia per 16 a 12.

Homenatge a 
Carles Canals
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el Esporttot ATLETISME

Aquest cap de setmana va tenir lloc 
a Ciudad Real, el Campionat d'Espa-
nya de Federacions autonòmiques 
sub18 i Catalunya es va proclamar 
campiona, amb l’actuació de dues 
atletes del CA Laietània. Marina 
Martínez en 800 m va realitzar 
una gran cursa quedant 2a amb 
2:15.56 a només dues centèssimes 
de la primera. La perxista Helena 
Torres va finalitzar en una molt 
bona 6a posició amb un millor salt 
de 3.30m.

Biel Tènies guanya el Gran 
Premi de Perxa
El passat dissabte es va disputar 
la 3a jornada del Gran Premi de 
Salt amb Perxa organitzat pel CA 
Laietània. El guanyador en cate-
goria masculina va ser el laieta-
nenc Biel Tènias amb 4,75 m. i en 
categoria femenina Anna Massa 
(Palafrugell) amb 3.60 m. Altres 
participants laietanencs destacats 
van ser Guillermo Barrachina amb 
3.90  i Laia Tomàs amb 3.20 m.

Gran actuació del GA Lluïsos 
en els campionats catalans 
dels més petits
El passat cap de setmana es van 
disputar a Castellar del Vallès els 
Campionats de Catalunya d’atletis-
me en les categories sub-14, sub-12 
i sub-10, antics infantils, alevins i 
benjamins, amb un títol i 6 meda-
lles més per al GA Lluïsos.

L’únic títol, i dues medalles 
més, en sub-10
L’únic títol per al GA Lluïsos va 
arribar en la categoria dels més 
petits, on Laia Venteo es va procla-
mar campiona en 1 km marxa  amb 
5:49.37.  Però també va haver-hi un 
atleta amb dues medalles, en Luca 
Itchart que va quedar subcampió 
en 60 m amb 9.03 i en 1000 m on 
va quedar tercer amb 3:24.18.

I altres finalistes van ser Pau 
Sànchez 4t en salt d’alçada amb 

Marina Martínez durant la prova amb Catalunya. | CEDIDA

1.15 m, Lluc Colomer 6è en 1 km 
marxa amb 5:56.73, Leyre Lozano 
6a en 1 km marxa amb 6:03.69 i 8a 
en llargada amb 3.23 m.

Quatre medalles en sub-12
La gran protagonista del GA Lluïsos 
va ser Marina Polo que va pujar 
dues vegades al podi. En 60 llisos 
va quedar subcampiona amb 8.77, i 
en 60 tanques va guanyar el bron-
ze quedant 3a a la final amb 10.06. 
Les altres dues van ser per a Mar 
Espartero que va quedar segona en 
salt de llargada amb 4'16 m, i per a 
Joel García que va quedar 3r en 2 
km marxa amb 11:52.15.  En aquesta 
última prova van ser finalistes Asier 
Hernández 5è amb 12:30.56, Dani 
Moreno 6è amb 12:45.72. I també 
van ocupar posicions de finalista 
Max Ordoyo que fou 5è en 2000 
amb 7:02.87, Paula Lobato que aca-
bà 6a en alçada amb 1'25 i Adrià 
Sáez 7è en pes amb 7'53.

Per part del CA Laietània només 
tres finalistes: Guillem Serra 5è en 
600 m amb 1:49.11, Max Pérez 8è 
en 60 m amb 9.05 i Martina Gàmez 
8a en 2 km marxa amb 12:24.17.

Sense medalles en sub-14
En aquesta categoria el GA Lluïsos 
va tenir dos finalistes: Iván Molina 
va quedar 4rt en 3 km marxa amb 
16:58.28, i en 1000 m en Xavier 
Álvarez va quedar 8è en 1000 m 
amb 3:13.59. I també ho va ser Lucas 
Campañón (CA Laietània) que fou 
7è en 220 m tanques amb 35.80.

Martínez i Torres campiones 
estatals sub18 amb Catalunya

Els marxadors del GA Lluïsos. | GA LLUÏSOSBiel Tènias en acció. | CEDIDA
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Por sólo

OFERTA!

También disponemos
de peldaños y rodapiés

PAVIMENTO
INTERIOR / EXTERIOR
31,6x31,6cm
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PORCELÁNICO
GRAN FORMATO
100x50cm
1ª CALIDAD

9,85€/m2

12€/m2

Por sólo

Por sólo

NOVEDAD!
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oferta válida hasta 
fi n de existencias

PORCELÁNICO
IMITACIÓN
MADERA
23x120cm
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OFERTA EXCLUSIVA!
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ET DIUS  

JOAN O JOANA?
...o tens un amic o amiga que se’n digui?

DEL 18 AL 23 DE JUNY  
CAMPANYA ESPECIAL SANT JOAN

més informació a la secretaria del Centre i al web www.cnmataro.cat

CELEBREM-HO JUNTS: 

PER SANT JOAN TENS MATRÍCULA GRATUÏTA  

AL CENTRE NATACIÓ MATARÓ!



www.eltotesport.com |  P. 7TRIATLÓ

L'equip masculí al primer calaix del podi a la half de Banyoles. | CN MATARÓ

Clàudia Luna va quedar 
cinquena i primera sub-23 
en l'esprint de Calella

El passat cap de setmana la secció 
de triatló del CN Mataró va parti-
cipar amb bona representació en 
dues proves de la Copa Catalana 
de distàncies molt diferents.

José Luís Cano segon a la Half 
de Banyoles
A Banyoles es va disputar el diu-
menge la XIV edició de la Half (1900 
m/ 72 km/ 20 km). Es va sortir molt 
aviat, a les 7:30 en un dia ennuvolat 

però amb bona temperatura. Hi 
havia 5 representants del Centre 
entre els 280 participants.

El més destacat va ser el vete-
rà José Luís Cano que, després 
d’una discreta prova de natació, 
va anar remuntant en bici i va llui-
tar fins al final en la cursa a peu 
per assolir el segon lloc amb un 
temps de 3:47:35 i acabant amb 
uns sensacionals 1:13:18 en els 20 
km de cursa a peu. I així, després 
de 32 anys en el món del triatló, va 
tornar a pujar al podi en el bressol 
del Triatló Català.

Oriol Gili va fer una gran competi-
ció acabant en 7è lloc baixant tam-
bé de les 4 hores amb 3:54:03. Ivan 
Roca va arribar el 29è (4:09:24) 
i Oscar Torres el 167è (5:03:01). 
L’única fèmina participant va ser 
Gabriella Bucci que va acabar 6a 
absoluta amb 4:57:11.

Per equips, el CN Mataró mas-
culí, va aconseguir el primer lloc 
absolut, amb una bona diferència.

Clàudia Luna cinquena a l'es-
print de Calella
El mateix diumenge es va disputar 
a Calella un triatló esprint (750 
m/ 20 km/ 5 km), però que, per 
un error de l’organització es va 
retallar 1 volta en la cursa a peu 
quedant en 3 km.

La més destacada va ser Clàudia 
Luna que era l’única representant 
femenina i va arribar en la 5a pla-
ça absoluta entre les noies amb 
1:02:30. També va ser la guanya-
dora en sub-23.

Pel que fa als nois el més des-
tacat va ser Quim Iturralde que 
va arribar el 14è amb 56:44, sent 
també el segon en veterans 1. Marc 
Aragonès va quedar 70è (1:02:47), 
Adrià Parra el 72è (1:03:21) i Marco 
Gàmez 99è (1:06:15), per quedar 
en 7è lloc per equips.

José Luís Cano i l'equip del CNM al 
podi de la Half de Banyoles

José Luís Cano al podi i la representació del CNM a la triatló esprint de Calella. | CN MATARÓ
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el Esporttot HANDBOL

temporada que s’ha fet?
Ha estat una difícil temporada per 
a Rosi. Necessita molta dedicació 
un equip com aquest, i va acabar 
deixant-ho per decisió personal. 
El vaig agafar jo a la Copa, però 
no continuaré amb elles. Ja te-
nim substitut, que serà en Jordi 
Rubí, amb dilatada carrera i que 
estava portant el juvenil femení 
del Granollers.

Hi haurà baixes i/o reforços a 
la plantilla femenina? Es pot 
confiar en la pedrera, o és un 
salt massa gran de juvenil a 
Plata?
No hi haurà baixes en un principi, 
però sí una plantilla molt més llarga 
amb reforços de qualitat (ja se sap 
el de Laura Masip del Vilamajor). 
El juvenil femení ha fet una tem-
porada molt bona,  perdent ahir la 
final de primera catalana, a la qual 
es va arribar amb tres baixes molt 
importants i tres jugadores més 
amb lesions. 

És un equip d’on sortiran bones 
jugadores en un parell d'anys, por-
ten un gen competitiu i de treball 
extraordinari, però saltar de juve-
nil a plata es un salt grandíssim. 
Formaran part del sènior B que 
crearem la pròxima temporada, 
i amb paciència podran acabar la 
seva formació i amb l’objectiu de 
portar l'equip a lliga catalana.

Com valores la temporada del 
sènior masculí?
També ha estat molt bona, va co-
mençar amb moltes dificultats per 
cobrir la plantilla i la decisió de do-
nar l'oportunitat a la gent de casa 
ha estat un èxit, ja que han assumit 
la responsabilitat. Jordi Fernàndez 
ha fet un gran treball amb Sergi 
Rodríguez d’ajudant i l’equip és 
com una família. I la temporada 
vinent continuaran amb el grup.

Hi ha novetats previstes a la 
plantilla, tant en l’aspecte de 

Parlem amb… Enrique “Kike” 
Fernàndez, director tècnic del 
Joventut Handbol Mataró

Nascut a Granollers fa 44 anys, és 
entrenador nacional per la RFEBM, 
i també destacat coach esportiu i 
educatiu professional. 

Havia començat a jugar a hand-
bol als 6 anys al BM Granollers i als 
16 ja feia d’ajudant d’entrenador 
amb un infantil a Canovelles. 

En els últims anys en va estar 
cinc anys en terres murcianes (a 
l’UCAM Múrcia i com a director 
tècnic d’escoles a Cartagena) i 2 
anys al BM Granollers en diferents 
tasques. 

Aquest any ha estat el primer 
com a director tècnic del Club 
Joventut Handbol Mataró.

Com has vingut a parar al 
Joventut Mataró?
Jo volia fer any sabàtic, però Chema 
Lizán, el president del Joventut, 
em va contactar per fer un cafè, 
al que vaig anar per cortesia, i va 
captar-me amb el seu entusiasme 
i diàleg directe i clar. I vaig accep-
tar i crec que és una de les millors 
decisions que he pres.

Com valores la teva primera 
temporada com a director 
tècnic a nivell general, 
com has trobat el club?
Va ser un inici molt complicat. Vaig 
entrar a l’estiu i amb molt de treball 
per fer. Però amb ganes i entusi-
asme vam avançar i crec que hem 
fet un pas endavant gran i impor-
tant. Estem en una bona situació 
per seguir creixent i estem molt a 
prop de la nostra pròpia identitat 
com a club. 

Ha estat un any molt satisfac-
tori a nivell personal. Tot el que el 
president i gestió esportiva em va 
parlar, s’ha acomplert. I això avui 
en dia no és molt comú ni fàcil 
que així sigui.

Anem pels dos equips sèniors. 
Com valores la temporada del 
sènior femení?
Ha estat molt bona i s’ha complert 
l’objectiu principal de la permanèn-
cia en el seu debut a Plata, amb 
Rosi Hernàndez fent una gran feina.

Al final ha sorprès tothom que 
la Rosi plegués. A què ha es-
tat degut després de la bona 

Kike Fernàndez: "Ha estat una 
temporada molt satisfactòria"

Kike Fernàndez agraint el suport de l'afició. | CARME BALCELLS
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baixes com d’altes?
Hi haurà novetats per completar 
una plantilla una mica curta. Ja se 
sap la de Pablo Vela, jugador de 
Vilassar procedent del FC Barcelona 
juvenil, i se n’anunciaran d’altres i 
també es comptarà amb el suport 
de la pedrera.

En el masculí es pot confiar en 
la pedrera, tant sènior B com 
juvenil per fer pujar jugadors al 
primer equip?
El sènior B serà un gran equip, amb 
l’objectiu de l’ascens a 1a Catalana. 
El volem a Lliga com abans millor 
i ja estan treballant de cara a la 
pròxima temporada.

Tant en el cas masculí com en 
el femení creus que es pot in-
tentar el salt a una categoria 
superior, o és massa costós a 
nivell econòmic?
És molt costós pujar a una catego-
ria superior, però sí que tenim la 
il·lusió d'aconseguir-ho i treballem 
per fer fases en algun moment i 
gaudir d’elles.

Pel que fa a la base, el 
Joventut anys enrere havia es-
tat un referent a nivell català, 
tant en nois com en noies. Ara 
molts dels que destaquen mar-
xen al Barça o al Vallès. Creus 
que es pot revertir aquesta 
situació i que tornem a tenir 
equips potents a la base?
Crec que la sagnia s’ha anat tapant. 
De fet vindran jugadors i jugadores 
de base, que tornen al club o que 
volen ser part del projecte mataro-
ní. La temporada pròxima juvenil i 
infantil femení més el cadet masculí 
seran grans equips. 

També incorporem a Josep Maria 
Masip com a formador d'entrena-
dors, ja que volem més qualitat en 
tot i volem apostar pel talent tant 
en la pista com en les banquetes 
dels equips.

Eduardo Calle convocat per dispu-
tar l'Europeu juvenil de Croàcia

Eduardo Calle, el jugador mataroní 
del FC Barcelona forma part de la 
convocatòria de 16 jugadors que ha 
fet Alberto Suàrez, el seleccionador 
nacional juvenil, i que començaran 
ja a preparar el Campionat d’Eu-
ropa de Croàcia, que es disputarà 
entre el 9 i el 19 d’agost a Varazdin 
i Koprivnica.

Calle continua com a capità d’un 
bloc de jugadors que el selecciona-
dor ja ha utilitzat habitualment en 

anteriors convocatòries, la darrera 
en el Torneig de Pasqua disputat 
a Portugal i on ell va ser el màxim 
golejador de la selecció.

A principis de juliol ja comen-
çarà la preparació, i durant aquell 
mes disputaran diversos amisto-
sos d’alt nivell. Tot per afrontar 
amb garanties un campionat on, 
a la primera ronda, es trobaran 
successivament amb les selecci-
ons d'Hongria, Rússia i Alemanya.

Edurado Calle jugant amb la selecció espanyola. | ANDEBOLMANIA

L’equip juvenil femení del Joventut 
Handbol Mataró ha acabt com a 
subcampió de 1a Catalana des-
prés de perdre a la final contra 
el Castelldefels per 27- 22. A la 
semifinal havien guanyat el Gavà 
per 26-25. Alícia Fernàndez va ser 
considerada la millor portera del 
TOP-4.

El juvenil femení del JH Mataró 
subcampìó de 1a Catalana

La plantilla de l'equip juvenil femení del Joventut Handbol Mataró. | CEDIDA

L’equip ha fet una gran campanya 
amb només dues derrotes en tota la 
temporada. A la 1a fase van acabar 
primeres de grup amb 45 punts en 
24 partits i perdent només a casa 
contra Gavà. A la 2a fase van que-
dar primeres de grup per davant 
del Castelldefels sense perdre cap 
partit, cedint dos empats. 
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El CE Mataró es torna a 
quedar a les portes de 
l’ascens 

Després d’haver baixat fa dues tem-
porades de 1a Catalana i d’haver 
caigut la temporada passada en la 
promoció d’ascens, el CE Mataró 
s’ha quedat a les portes de po-
der jugar-la. El canvi d’Alberto a la 
banqueta groc-i-negra, amb Aybar 
substituint Encinas, no ha donat el 
fruit esperat, però el balanç ha es-
tat molt semblant sumant els ma-
teixos punts, però malauradament 
quedant un lloc per sota. Durant 
bona part de la temporada l’equip 
ha estat ben situat, com a líder (5 
jornades) o com a segon (16 jorna-
des), però finalment la Guineuta 
s’ha fet amb l’ascens directe i l’Ar-
gentona amb el lloc de promoció. 

Els protagonistes del CE Mataró
Els 32 jugadors que han intervingut són: Joel Garzón (14 partits i 17 gols encaixats), 
Pol Andiñach (13 partits i 12 gols) i Cesc de Bode (6 partits i 4 gols), Joan (1 partit, 1 gol) 
com a porters; Víctor Yustos (33 partits), Youssef (33, 14 gols), Isma Aguilar (30, 2 gols), 
Dani (30, 4 gols), Parri (29, 1 gol), Bargalló (29, 15 gols, màxim golejador de l’equip), Aitor 
Gonzàlez (28, 6 gols), Marcel (28, 1 gol), Kiku Parcerisas (27, 4 gols), Ricky (26, 7 gols), 
Sergio López (23, 2 gols), Sergi Sànchez (20), Tapha (17), Sergio Goznàlez (16, 3 gols), 
Maldonado (16, 1 gol), Palanco (15, 5 gols), Rodri (15, 5 gols), Ignasi (14), Pedro (13, 5 gols), 
Peque (12, 1 gol), Cañadilla (10), Lluís (8), Fiti (7, 1 gol), Bustos (7), Paredes (1), Blal (1), 
Alaghi (1), Medina (1).
Ha pesat la llarga lesió de Fiti, i també altres en moments puntuals de jugadors impor-
tants com Aitor, Isma, Lluís, Bargalló, Sergi Sànchez, o els dos porters.
L’equip base tenint en compte les titularitats seria aquest: Joel, Víctor Yustos, Kiku, Isma, 
Marcel, Parri, Sergio Gonzàlez, Aitor, Ricky, Bargalló, Dani.

CLASSIFICACIÓ 

La Classificació final:
Guineueta 75, Argentona 70, CE MATARÓ 
69, Europa B 65, Llefià 62, Sant Pol 61, 
Sarrià 56, Masnou 55, Besós BV 50, Can-
yelles 49, Districte 030 CE 47, Parc 41, 
Montcada 40, Sant Andreu de la Barca 
38, Hermes 32, Piferrer 18, Llavaneres 
16, Sant Adrià 7.

Poca història. El Sabadell va arribar 
a l’equador per davant amb 27 punts, 
amb Sant Andreu 24 i La Sirena 21. I a la 
segona volta es va repetir la puntuació. 

L’Argentona ha fet una segona volta 
espectacular
Classificació 1a volta: Guineueta 39, 
Europa B 35, CE MATARÓ 33, Masnou 
33, Sant Pol 31, Districte 030 CE 31, 
Argentona 29; Llefià 27…
Classificació 2a volta: Argentona 
41, CE MATARÓ 36, Guineueta 36, Llefià 

ESTADÍSTIQUES 
A LA LLIGA

RESUMS 2017-18: FUTBOL 
Club Esportiu Mataró

35, Sarrià 35, Europa B 30, Sant Pol 30, 
Canyelles 27, Besós BV 26….

El CE Mataró, encara que no ho sembli 
per aquells tres partits seguits cap al 
final en què només va sumar un punt 
(Besós, Argentona i Sarrià), ha estat 
millor a la 2a volta, sumant tants punts 
com el campió, però topant amb un 
Argentona pletòric.
La millor ratxa groc-i-negra va ser en-
tre les jornades 17a i 23a en què només 
va cedir un empat en 7 partits.

El Mataró tercer millor equip tant a 
casa com a fora
Partit camp propi: Guineueta 40, 
Europa B 36, CE MATARÓ 35, Argentona 
35, Sant Pol 35, Llefià 33, Canyelles 32, 
Besós BV 29, Masnou 28…
Partits camp contrari: Guineueta 35, 
Argentona 35, CE MATARÓ 34, Sarrià 31, 
Europa B 29, Llefià 29, Masnou 27, Sant 
Pol 26, Districte 030 CE 22…

GOLS 

El Mataró ha estat el segon màxim 
golejador
Gols marcats: Europa B 86, CE MATARÓ 
78, Argentona 77,  Districte 030 CE 72, 
Canyelles 70, Guineueta 69, Llefià 61, 
Sarrià 60, Sant Pol 59…
Gols encaixats: Guineueta 26, Sant Pol 
32, Argentona 33, CE MATARÓ 34, Europa 
B 35, Llefià 42, Masnou 42, Sarrià 46, 
Montcada 50, Parc 50…

El Mataró ha estat el 2n equip més go-
lejador, però amb un compte engreixat 
al final amb 15 gols en dos partits fora 
de casa davant equips ja descendits. 
En l’aspecte defensiu ha mantingut el 
zero 14 vegades, i en un tram de la pri-
mera volta va estar 463 minuts seguits 
sense encaixar-ne cap.
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L’Argentona, com a subcampió de 
grup de 2a Catalana, es va guanyar 
el dret a jugar la promoció d’ascens 
a 1a Catalana. El sorteig li va depa-
rar com a rival el Bescanó, segon 
del grup gironí. 

El partit d’anada s’havia de ju-
gar el passat dia 3 de juny, però la 
pluja va obligar a suspendre’l i es 
va disputar el passat diumenge dia 
10, i l’equip argentoní va treure un 
valuós empat sense gols. 

Va ser un partit disputat amb 

L’Argentona pot aconseguir 
l’ascens a 1a Catalana a casa

Els jugadors en una discusió durant el partit. | RAUL YESTE

molt d’ambient a les grades, amb 
molta presència d’aficionats del 
FC Argentona. 

El matx es va jugar amb molta 
por per part dels dos equips, que 
no volien encaixar cap gol i pràc-
ticament es va jugar sempre en 
el centre del camp, i va haver-hi 
molt poques ocasions de gol i cap 
de molt clara. El temps tampoc va 
acompanyar, ja que plovia de for-
ma intermitent, i van anar passant 
els minuts sense que el marcador 

es mogués.
Van jugar pel FC Argentona: 

Joan, Edu Benedito, Borja Montejo, 
Tejedo, Javi (Sergi Nogueras, 
68’), Cristian Pérez, Coca, Adri 
Àlvarez (Gerard Rovira 80’), Dídac 
Bancells, David Vacas (Joaquín 80’), 
Alejandro Puig.

Aquest diumenge dia 17 a les 
18 hores la decisió definitiva al 
Municipal d’Argentona.

El Tona i el Rubí ja s’han fet amb 
un lloc a 1a Catalana, al costat dels 
sis campions que van ser Girona B, 
Guineueta, Vilanova, Sabadell Nord, 
Mollerussa i Cambrils. Han baixat a 
2a Catalana: Cardedeu, Sabadell B, 
Mollet, Castellar, Bellvitge, Vilaseca, 
Alpicat, Valls i Tortosa.

L’equip femení del CE Mataró, 
campió, acaba perdent

El Molinos, per la seva banda, 
que ha estat subcampió, 
acaba golejant

El passat diumenge es va acabar el 
campionat de lliga de la 2a Catalana 
de futbol. El CE Mataró ja era el 

campió i en l’últim partit va perdre, 
en partit intranscendent, al camp 
del Young Talent per 2-0. Per la 
seva part la UD Molinos, que ha 
acabat subcampió, va golejar per 
13-0 l’Albirrojita.

La classificació final ha estat aquesta: 
CE MATARÓ 71, UD MOLINOS 68, Young Talent 
Badalona Sud 55, Fontsant-Fatjó 54, Mar-
tinenc B 51, P. Rec. Sant Feliu Llobregat 50, 
Vila Olímpica 42, Albirrojita 36, Bellvitge 35, 
Espluguenc 34, Atlètic Prat 31, Manou At. 9.

Imatges de l'últim derbi entre el Mataró i el Molinos. | ARXIU

Gran expectació al partit. | RAUL YESTE

Imatges del Mataró campió. | ARXIU
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Gran èxit d'organització de la 
Gress Football Cup

participació juntament amb l'equip 
amfitrió el Sabadell, Cornellà, 
Mataró, DAMM, Mercantil, Vilassar 
de Mar, Aqua Hotel, Sant Cugat i 
Escola Performance.

El padrí del torneig, Carles Aleñá, 
no va poder estar presencialment 
després de l'operació a què va ser 
sotmès a Finlàndia i, finalment, va 
ser el seu pare qui va regalar una sa-
marreta del seu fill a l'organització.

Sergi Grau i l’equip del Quadis CNM 
tercers al Campionat de Catalunya

El FC Barcelona va guanyar aquest 
passat diumenge el torneig Gress 
Football Cup organitzat per l'AEiLL 
Cerdanyola de Mataró. 

L'esdeveniment, que va reunir a 
alguns dels millors equips preben-
jamins d'Espanya com el Vila-Real, 
el Girona, el València, el Nàstic, 
el Reus o el mateix Barcelona va 
comptar amb un total de 16 equips, 
on també acabaven de completar la 

Grau també va quedar 2n en 
dobles fent parella amb Masip 
(l’Escala)

El darrer cap de setmana del mes 
de maig es va disputar a Calella el 
Campionat de Catalunya Absolut de 
Tennis Taula, amb grans resultats 
per als palistes del Quadis CNM.

L’equip format per Xavier Peral, 
Yordi Jason Ramos i Sergi Grau, va 
pujar al podi, per penjar-se la me-
dalla de bronze en la que és la 7a 
vegada consecutiva que el Centre 
forma part dels tres millors clubs 
de Catalunya. 

L'equip va perdre a la semifinal 
(3-0) contra l'equip que després es 
proclamaria campió el DKV Borges 
Vall, de la Superdivisió Estatal. En 
el partit pel 3r i 4t loc els nostres 
es van imposar al CN Sabadell (3-1). 
A la fase de grups havien supe-
rat Torelló, Ripollet B i Falcons 
Sabadell, a tots tres per 3-0.

A nivell individual en Sergi 
Grau va guanyar també la meda-
lla de bonze. Va superar Castro 
(Sabadell), el seu company Oriol 
Lario, i Matsuoka (Ripollet), abans 
de caure en semifinals davant Oriol 
Monzó, que seria subcampió. Xavier 
Peral va caure en 2a ronda.
En dobles, fent parella amb Masip 
(L’Escala) es va penjar la medalla 
de plata, perdent a la final davant 
els dos finalistes individuals Duran 
i Monzó, del Borges.

Gàlia Dvorak seleccionada per 
als Jocs del Mediterrani
La palista mataronina Gàlia 
Dvorak participarà en els Jocs del 
Mediterrani de Tarragona a partir 
del 26 de juny formant part de la 
selecció espanyola.

A Pescara l’any 2009, la Galia 
Dvorak va guanyar el bronze en 
individuals i també en equips.

L'equip del Quadis Centre Natació Mataró al podi. | CEDIDA

Bon resultat de la 
base del CN Mataró

Els alevins i benjamins del 
Torrot -  CN Mataró van fina-
litzar tercers de Catalunya

Els passats dies 2 i 3 de juny es va 
disputar a Terrassa la Final de la 
Copa Catalana per equips de ca-
tegories infantils i alevins i l’equip 
aleví del Torrot - CN Mataró va ob-
tenir una esplèndida tercera plaça 
darrere dels poderosos CN Sant 
Andreu i CN Sabadell. L’equip in-
fantil va obtenir el 7è lloc.

Aquest últim cap de setmana (9 i 
10 de juny), a la piscina Pere Serrat 
de Barcelona, va ser el torn dels 
més petits  els benjamins (entre 9 
i 11 anys) i l’equip del Centre tam-
bé va obtenir un magnífic 3r lloc.

El CE Taekwondo 
Mataró a Andorra

El passat 9 de juny es va disputar el 
Campionat Internacional Principat 
d'Andorra de taekwondo on hi va 
participar, en 7 categories diferents 
infantils i cadets, el Club Esportiu 
Taekwondo Mataró, aconseguint 
uns magnífics resultats.

El club va aconseguir tres meda-
lles, una de cada metall. L'or va ser 
per a Rayan El Ghacham en infan-
til de -37kg, la plata per a Nahuel 
Martín en -31kg i el bronze per a 
Naia Vila en -28kg.

L'equip benjamí del Torrot CNM. | CNM

L'equip aleví del Torrot CNM. | CNM
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Cultura: Mireia Camacho

 Mataró tindrà nou hereu i nova 
pubilla aquest juliol. Aquesta tra-
dició recuperada l'any passat re-
novarà càrrecs, als quals ara s'obre 
procés de selecció. Hem parlat 

Parlem amb l'actual Pubilla de Mataró, Ènia Morgades, 
que aquest juliol tindrà successora

amb l'actual Pubilla de Mataró i 
Primera Dama del Maresme, Ènia 
Morgades. 

Com arribes a Pubilla?
Em vaig voler presentar per la 

"El pubillatge és un honor i un compromís"  

Ènia Morgades és l'actual Pubilla de Mataró Cedida 

implicació amb la ciutat, per a 
mi el pubillatge és honor i com-
promís. Sempre m'ha agradat el 
pubillatge, però a Mataró no n'hi 
havia. Quan vaig saber que n'hi 
hauria no m'ho vaig ni pensar, 
directament vaig decidir presen-
tar-me a pubilla.

Com és un examen de pubilla?
Vaig haver de fer 3 exàmens: Un 
examen escrit amb preguntes sobre 
la cultura i tradicions de Mataró. 
També una redacció en la qual ens 
van demanar que expliquéssim 
què li ensenyaríem a una perso-
na estrangera de Mataró, què era 
el més representatiu de la ciutat 
i un examen oral en forma d'en-
trevista. Avaluaven la nostra ex-
pressió i argumentació d'idees i el 
compromís que tens amb la ciutat 
culturalment.

Què has fet aquest any com a 
pubilla de Mataró?
Tant l'hereu com jo hem estat 
anant per tot Catalunya a les pro-
clamacions i festes majors. Fèiem 
acte de presència i ho celebràvem 
tots junts. Durant tot aquest any 
he pogut conèixer tots els hereus i 
pubilles de Catalunya i junts hem 
format un gran grup. També hem 
conegut les tradicions que hi ha en 
cada poble: aquest any he après a 
ballar sardanes, cosa que mai ha-
via fet, ja que no em cridava gaire 
l'atenció i és una experiència més.

Què els diries a les candidates 
d'aquest any?
Els diria que no estiguin gens ner-
vioses, que siguin elles a l'examen, 
no es necessita haver estudiat. I 
encara que sembli molt descone-
gut, que s'informi perquè realment 
gaudirà aquest any i serà un any 
únic per a ella. És fàcil compaginar 
el pubillatge amb els estudis, ja que 
gairebé tots els actes són a l'estiu.
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

16 

de juny

Sonic June, cicle de música 
independent i alternativa. 
12h // 
Jardins de l'Escorxador - 
Bar Capgrossos 
(c. Francisco Herrera, 59. 
Mataró) / Entrada lliure 

RAN RAN RAN,
TRIBUT A LA RUMBA INFORMAL D’ESTOPA

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Daniel Boga
Divendres 15 juny / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural & Rock Bar (c. d'en 
Pujol, 26. Mataró) / Entrada: 5€.
La banda de Rock del Manlleu, pre-
sentant el disc 'Coronel'.

Dia internacional de la Música 
a Argentona
Dissabte 16: D'11.30 a 13.30h, 
L'Aula de Música d'Argentona al 
carrer. 18h pl. de Vendre, formaci-
ons de l'Aula de Música. 21.30h pl. 
de Vendre, concert Josep Benítez 
Trio + 13 de Copes. Diumenge 17: 
12h La Sala d'Argentona (pl. Nova), 
Associació Espai Musical Burriac 
(4€). 19h pl. de Vendre, Mr. Keaton.  

Chus Navajo
Dissabte 16 juny / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Concert del cantautor madrileny, 
amb el disc 'Mis mejores enemigos'.

'No somos tu rollo'
Dissabte 16 juny / 21h / Cafè de 
Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró)
Concert del duet sevillà de rap es-
tablert al Maresme. 4t aniversari 
de l'Espai Culinari del Cafè de Mar.

Liceu a la fresca: 'Manon 
Lescaut'
Dissabte 16 juny / 22h / Plaça 
Colomer (Canet de Mar)
Projecció en directe de l'òpera, des 
del Teatre del Liceu de Barcelona. 
A. Cultural Plataforma Odèon.

Guillem Roma
Dissabte 16 juny / 21h / Convent 
de les Clarisses (c. Santa Clara, 18-
14. Arenys de Mar) / Entrada: 6€.
Concert del músic osonenc, rique-
sa musical i personalitat pròpia. 

Disconcert
Diumenge 17 juny / 17h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Aportació A. Entramat: 5€.
Concert de Kalabranda i sessió a 
càrrec de Dj Pulpi. Espai de lleu-
re per a persones amb diversitat 
funcional.

Judith i Jack 
Diumenge 17 juny / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Versions de Beatles, Stones, Carole 
King, Dylan, Deep Purple,...

Guia cultural

Sorgits de les cendres de 
Tired Hippo i bregats al cau 

Hi Jauh USB del Poblenou, Ran 
Ran Ran és la nova encarnació 
amb la que Ferran Baucells im-
porta l'esperit de l'americana 
i s'amara de la tradició del 
folk per acabar coquetejant 
amb l'electrònica. El pro-
jecte, completat per Jordi 
Farreras a la percussió, 
va iniciar-se amb tres 
enigmàtiques maque-
tes (Més brots, Tot ok 
stop i L'Encyclopédie) 
que van donar peu al seu 

primer disc, Ran Ran Ran 
(Bankrobber, 2015). Ara pu-
bliquen el se-
gon, L'hereu 
(2017).
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TEATRE I DANSA // 

'La bugada'
Divendres 15 juny / 19h / Plaça de 
la Pepa Maca (Mataró)
Representació teatral del taller de 
teatre 'Dones en acció'.

Tallers de l'Aula de Teatre
Can Gassol (Pl. Pepa Maca, Mataró).
Divendres 15 juny / 20.30h: 
"Història trista de l’Amadeu, orfe 
per tot arreu, grup Teatre còmic i 
Commedia Dell’Arte. Dissabte 16: 
20h, "Les enfants terribles", grup 
Taller d'interpretació. Diumenge 17: 
19h, "De pas", grup Taller de cre-
ació. Dimecres 20: 20h, "Verona. 
Sex, drugs and four on the fl oor", 
grup Aula Júnior 17 a 25 anys B. 
Dijous 21 i divendres 22: 20h, 
"West Side Story" del grup de 
Teatre Musical. 

'Els Miserables'
Diumenge 17 juny / Db. 21h, dg. 
i dl. 18h / Sala Cabanyes (La 
Riera, 110. Mataró) / Platea: 18€. 
Amfi teatre: 16€. 
Espectacle musical basat en 
la novel·la de V. Hugo. Direcció: 
Joan Peran. Direcció musical: Àngel 
Valverde.

INFANTIL // 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 15 juny / 17.30h:  El conte 
de la rotllana 'La medalla de l'An-
tonieta' i 'El petó de l'Antonieta', 
de Gemma Armengol. 
Dimecres 20 juny / 17.30h: Art Time: 
'Velázquez. Conte i manualitats.
Dijous 21 juny / 17.30h: Els dijous 
a la biblio: 'Ruby canta un blues', 
de Niki Daly.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, Mataró)
Divendres 15 juny / 18h: Tallers a 
la biblio: 'Plantes aromàtiques dels 
nostres boscos', de 7 a 10 anys. 
Dissabte 16 juny / 11h: Cinema in-
fantil en Català: 'Cigonyes'.
Dimarts 19 juny / 18h: L'hora del 
conte especial 'Juguem a les pa-
raules', a càrrec de Noemí Caballer.

Col·lecció Bassat. Escultures 
1911-1989
Diumenge 17 juny / 12h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró) 
/ Inscripció prèvia: 93 741 29 30.
Activitat lúdica destinada a famílies 
amb nens i nenes de 5 a 12 anys.

Club de lectura infantil
Dilluns 18 juny / 18h / Biblioteca 
Ilturo (c. Sant Joan, 8. Cabrera 
de Mar)

POESIA /

Perifèric Poetry
Dijous 21 juny / 21h / Cafè de Mar 
(c. Santa Rita, 1. Mataró) / Taquilla 
inversa
Espectacle de poesia escènica, 
amb la participació especial d'Olza 
Olzeta i Marta Begué. A continua-
ció, micro obert.

MÚSICA /

Capvespres als Jardinets: 
Concerts de Primavera EMMM
Dijous 21 juny / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Comiat del curs 2017-2018 cele-
brant el Dia de la Música amb un 
concert de cambres i combos de 
nivell avancat de l’EMMM.
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FAMILIAR /

'L’auca dels Molfort’s'
Diumenge 17 juny / 12h / Can 
Marfà (Passatge de Can Marfà, 
1. Mataró). Entrada lliure.
Visita a la fàbrica de Can Marfà i 
activitat familiar amb els mitjons 
Molfort’s, adreçada a famílies amb 
nens i nenes2 de 5 a 12 anys.

Dimecres 20 juny / 17.30h / 
Biblioteca Municipal Ernest Lluch 
i Martín (Vilassar de Mar)
Sessió de contes adreçat a famí-
lies amb infants entre 2 i 3 anys.

RUTES I VISITES //

Miquel Biada, el primer 
ferrocarril
Dissabte 16 de juny / 18h / 
Ajuntament de Mataró
Recorregut guiat que permet visi-
tar els escenaris relacionats amb 
la vida de Miquel Biada a la ciutat.

Vapors, fàbriques i cooperati-
ves del Mataró industrial
Diumenge 17 juny / 18h / Des de 
la Nau Gaudí (c. Cooperativa, 47. 
Mataró)
Ruta guiada per conèixer el ric pa-
trimoni històric de la ciutat.

XERRADES I LLIBRES /

'No sabes lo que me cuesta 
escribir esto'
Divendres 15 juny / 19.30h / Dòria 
Llibres (c. Argentona, 24. Mataró)
Presentació del llibre amb la pre-
sència de l'autora Olivia Rueda, 
l'editor Pere Matallana i l'Associ-
ació Ajuda Mútua Afàsics Mataró.

On bouquine!
Divendres 15 juny / 19h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia literària en francès, sobre 
la novel·la 'Ni d'Ève ni d'Adam', 
d’Amélie Nothomb.

5 anys de clubs de lectura
Divendres 15 juny / 19h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)
Sessió especial dels lectors parti-
cipants a les tertúlies de la biblio. 

Tertúlia per a nens/es de 8 a 10 
anys. Amb 'L'illa de Paidonèsia' d' 
Oriol Canosa. A càrrec de mOn Mas.

Biblioteca Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró)
Dimarts 19 juny / 18h: Tertúlia li-
terària juvenil La porta màgica (11 
a 13 anys): 'Duna: diari d’un estiu', 
de Muriel Villanueva. 
Dimecres 20 juny / 18h: L'hora del 
conte: 'La casa dels eriçons', a partir 
de 4 anys. A càrrec de Sílvia Serra.

Buc de contes
Dimecres 20 juny / 17.30h / Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Narració del conte 'Iaia, para de fer 
fotos!' d'Ilan Brenman i Guilherme 
Karsten, i altres contes.

Nascuts per Llegir: 'La capsa 
dels petons'

RUTA GUIADA /

Ruta teatralitzada Puig i 
Cadafalch. Mataró - Argentona
Dissabte 16 juny / 10h / Ajuntament 
de Mataró / 10,14€ / +65 anys i de 
8 a 16: 7,61€ / gratuït fi ns a 7 anys.
Visita guiada a diversos edifi cis 
modernistes de l’arquitecte Josep 
Puig i Cadafalch.

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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Matinal de Tai-Txí. 10.30h, classe 
oberta d'Aikido. 11h pl. Catalunya, 
concert Cor i jove Orquestra Iluro. 
11.30h les Esmandies, ballada de 
swing. 14h les Esmandies, arrossa-
da popular. 19.30h les Esmandies, 
desfi lada de pentinats. 
Dilluns 18: 22h les Esmandies, cine-
ma a la fresca 'Arsénico por com-
pasión' de Frank Capra. 
Dimarts 19: 18h les Esmandies, 
taller obert de labors, puntes de 
coixí, pachwork i manualitats. 22h, 
cinema a la fresca 'Si Dios quiere' 
de Edoardo Maria Falcone. 
Dimecres 20: 19h les Esmadies, 
xerrada llibre 'Històries de músics'. 
Dijous 21: 9h pl. Catalunya, torneig 
de petanca. 18.30h les Esmandies, 
taller obert de labors, puntes de co-
ixí, pachwork i manualitats. 21h Les 
Esmandies, teatre 'Les Cunyades', 
amb el grup de teatre La Palmera 
de l'AVV Mataró Centre.  

Festa Major de Sant Joan
15 al 26 de juny / Vilassar de Mar
Divendres 15: 20h Crida a La 
Rierada (C. Sant Joan amb An- 
selm Clavé). 22.30h, Concert de 
Síspits Trio. 
Dissabte 16: 18h pl. del Círcol, 
Plantada de fi gures. 19h, Gimcana 
dels 3 sectors de La Rierada. 
20.30h Pl. de l'Ajuntament, 
Akelarre, a càrrec dels Mansuets 
de Foc. 22h Pl. de l’Ajuntament, 
Concerts de La Rierada. 
Diumenge 17: a les 17h Casal de 
Curació, el Gran Berenar i ballada 
de Sardanes.

'El fenomen nacional'
Divendres 15 juny / 19.30h / Buc 
de Llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró)
Presentació del llibre amb els au-
tors, Carles i Roger Castellanos.

CI-FI Club
Dimarts 19 juny / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària de ciència-fi c-
ció, amb l'obra 'El hombre en el 
Castillo', de Philip K. Dick.

'Els ocells de Mataró'
Dijous 21 juny / 18h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró) / Places 
limitades, cal inscripció prèvia.  
Visita guiada i activitat a càrrec 
de Joan Manel Riera, de l’Escola 
de Natura El Corredor. 

FESTES I FIRES //

Festes del Barri Peramàs 
Esmandies 2018
Del 15 al 24 de Juny.
Divendres 15: 19h, inauguració ex-
po-tallers i cloenda del curs tallers 
veïnals. 20h, concert Carpe Diem 
Trio. 22h pl. Catalunya, concert a 
la fresca Mr. Keaton i Natural Rock. 
Dissabte 16: 17.15h, Plantada de 
Gegants. 18h, Cercavila de Gegants. 
19h pl. Occitània, Concert música 
tradicional '+Tradi' i orxatada po-
pular. 22h pl. Catalunya, Cantada 
d'havaneres 'Barcarola' i cremat. 
Diumenge 17: 8h des de les 
Esmandies, 12a Marxa a Peu de les 
Festes del Barri. 9.30h pl. Occitània, 

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

FESTA /

Holi Color Party UBM
Dissabte 16 juny / 18h / Plaça de 
les Tereses (Mataró)
La festa ‘Holi’ de referència, por-
ta una explosió de color i 3 ho-
res de música. Organitza: Unió de 
Botiguers de Mataró, Adolescents.
cat i la discoteca Cocoa.

Agenda núm. 1825 del 15 al 21 de juny de 2018

Agenda 1825.indd   5 13/06/2018   19:24



Sala d'exposicions Can Palauet 
(c. d'en Palau, 32. Mataró).
Fins al 29 de juliol: 
• 'El 85% de la matèria', exposició 
col·lectiva 8 artistes.
Inauguració divendres 15 de juny 
a les 18h:
• 'Anima[t]', alumnes 6è de pri-
mària de l’Escola Montserrat Solà.

Plata i Pedres
Josep Ma Puig Joier - Gemmòleg 
(c. Colón, 9. Argentona) / Dies 16 
i 17 de juny de 10 a 22h. 
Dissenys Mia Puig, Joana Puig i 
Esther Campanario. 

'Tres tombs i detalls'
CC Espai Gatassa (C. Josep 
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró) 
/ Inauguració: dilluns 18 de juny 
a les 19h. Fins al 4 de juliol.
Homenatge a les festes tradicionals 
de la ciutat, d'Isabel Ruiz (pintora). 

'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. Visita comenta-
da: divendres 15 de juny a les 18h. 
Tècniques publicitàries de la marca 
mataronina creada el 1927.

'La nevada de 1962 a Mataró'
Foto-Cine UEC (c. Nou, 29) i 
Agrupació Científi co-Excursionista 
(Ptge. Pou d’Avall, 1. Mataró) / Fins 
al 22 de juny.
Exposició de fotografi es de la fa-
mosa Nevada del 62.

'Colita, perquè sí!'
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró) / Fins al 29 de juliol. 
Visita guiada: dimarts 19 de juny 
a les 19h.  
Exposició retroespectiva de la fo-
tògrafa catalana.

'Llocs i moments'
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Fins a l'1 de juliol.
Obra recent de Manel Campaña.

'Catifes de ciment'
Can Serra Història de la Ciutat. 
Museu de Mataró (El Carreró, 17, 
Mataró) / Fins al 23 de juny.
El món de la rajola hidràulica.

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

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

'Col·lecció Bassat. Escultures 
1911-1989'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). Fins al 14 d'octubre. 
Vuit dècades d'art a través d'es-
cultures de més de 30 artistes.

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.

'Guinovart fi guratiu'
Museu Arxiu de Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Fins al 29 
de juliol.
Pintura de Josep Guinovart.

'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.

'120 anys de Cóndor'
C.C. Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar) / Fins al 24 de juny. 
Repassa la història del gènere de 
punt a Arenys de Mar.      

'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.

'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.

 INAUGURACIÓ /

'Contradiccions'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 14 de juliol.   
Exposició de tres generacions: 
Ricard, Thierry i Ivan Jordà. Tres 
creadors amb inquietuds i moti-
vacions diferents, però amb un 
lligam familiar i artístic.

Exposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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Apunts
psicològics

Estimar, ser estimat, 
estimar-se

Com n'és de fàcil escriure i parlar 
de l'amor. Els poetes, els coautors, 
els musicals, les novel·les, els films, 
les religions en parlen... Per què 
serà? És el gran fonament emocio-
nal de la vida. Convé no confondre 
amb l'enamorament, ràpid i furtiu, 
però necessari, però no és l'amor 
ni amb la passió eròtica, un mo-
ment d'escalfament, que tampoc 
és l'amor. Diu un proverbi xinès: La 
gent s'arregla cada dia els cabells, 
per què no també el cor? Estimar és 
un treball del dia a dia, dels detalls 
quotidians, d'estar a les verdes i a 
les madures, amb salut o malaltia, 
amb èxits i fracassos... d'això se'n 

pot dir estimar. Com també pel fet 
de tenir un/a fill/a no vol dir que 
un ja sigui mare o pare, sí biològics, 
però no emocionals.

I aquesta és una emoció per la 
qual tothom hi passa d'una for-
ma o una altra. Tothom té la seva 
pròpia experiència, vivència i per 
tant creences. Gran tema des de 
petits. Cal veure les preguntes dels 
infants. Les preocupacions dels 
preadolescents. Les vivències dels 
adolescents i joves. Les persones 
adultes: Idees claríssimes, però altra 
cosa és quan hom s'hi troba vital-
ment. Aleshores comença la lluita 
interior, els debats amorosos, les 
dependències.

Estimar, ser estimat i estimar-se 

és la conjugació de tres aspectes 
emocionals. No s'hi neix, s'aprèn a 
conjugar. I cal totes les altres emo-
cions, sentiments, valors, creen-
ces. Diu un escriptor americà, Sam 
Keen (1931...): Aprenem a estimar, 
no quan trobem a la persona per-
fecta, sinó quan arribem a veure 
de manera perfecta a una persona 
imperfecta.
JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat
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(preu 43€). - Dimecres 4 juliol, sor-
tida a Andorra (2 dies) amb es-
pectacle del "Circ Du Soleil" (preu 
139€). • Ball dimecres 16,30h a 
la Sala del Bar. • Activitats i ta-
llers: Pintura a l’oli. Puntes coi-
xí. Coral. Informàtica. Artesania. 
Grup Musical. 

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Festa Major del Casal (del 19 al 
23 de juny): Dimarts 19: 9.30h, Inici 
campionat de petanca. • Dimecres 
20: 9.30h, petanca. 11h, Inauguració 
Exposició de treballs artesanals i 
culturals. Obert al públic, de 11 a 
13h. i de 17 a 19h. 16h, 'Juguem Tots' 
especial Festa Major. • Dijous 21: 
9.30h, Final campionat de petan-
ca. 12h, Lliurament premis campi-
onat de petanca. 17h, Actuació del 
grup de playback 'Cors Alegres'. • 
Divendres 22: 17h, 'Tarda Especial 
a la Pista' amb la col·laboració de 
la Coral l’Arquera, Grup de Swing 
i recital de poemes per el grup 
Somni. 20h, cloenda exposició de 

ACTIVITATS //

Cloenda de curs Aules Sènior de 
Mataró Extensió Universitària
Dimecres 20 juny / 17h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró).  
Acte acadèmic i institucional de 
cloenda del curs. Lliçó magistral 
"Un món ple de bones notícies" a 
càrrec de Salvador Cardús i Ros, 
sociòleg. Homenatge als alum-
nes que assoleixen els 90 anys. 
Espectacle Esbart Sant Martí, ba-
llet folklòric dels Països Catalans. 

 CASALS //

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: dimarts 26 de juny, 
16.30h: Havaneres amb "Vol 
de Gavines" del Casal del Parc. 
Dimarts 18 de juliol, 17h: Concert 
de Annick Puig i Rafel Solá. • 
Excursions: Del 16 al 23 de juny 
Gran Creuer dels Fiords (preu 
1389€). - Dijous 28 juny, sortida a 
Mas Corominas i Santa Pau (Olot) 

www.totmataro.cat/gentgran 

treballs artesanals i culturals. • 
Dissabte 23: 21h, Revetlla de Sant 
Joan al Casal Aliança (c/Bonaire, 
25), amb Sopar i Ball.

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.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: Carrer d'en Xammar, 11. 

Formulari: totmataro.cat/agenda

núm. 1825 del 15 al 21 de juny de 2018Gent gran
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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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Societat: Redacció

 Joan Vinzo Gil, regidor pel PSC 
a l’Ajuntament de Mataró, va mo-
rir divendres passat, als 48 anys 
després d’una llarga malaltia. El 
fatal desenllaç arribava després 
de mesos de convalescència que 
Vinzo va voler compaginar amb 
les carteres que ostentava dins el 
govern de Mataró. Aquest pediatra 
va ser una de les sorpreses de la 
llista amb què el PSC va guanyar 
les darreres municipals.

L'Alcalde David Bote va decretar 
dos dies de dol ofi cial. 

Casat i amb 3 fi lles, Joan Vinzo 
era nascut el 6 de juliol de 1969.

El juny de 2015, va assumir 

Era Regidor de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut 
Pública, Consum i Gent Gran

el càrrec de regidor delegat de 
Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran 
Activa i la quarta tinença d’alcal-
dia. Arran de la reorganització del 
cartipàs municipal feta l’octubre 
de 2017 després de la sortida del 
grup municipal de CiU del Govern 
municipal, Vinzo va assumir tam-
bé les competències de Benestar 
Social i Habitatge.

Va presidir la Comissió 
Informativa Municipal de l’Àrea 
d’Acció Social, el Consell Territorial 
de Via Europa – Llàntia i el Patronat 
de la Fundació Privada Hospital 
Sant Jaume i Santa Magdalena, 
a més d’exercir com a vocal del 
Consell Rector del Consorci 
Sanitari del Maresme. 

Mor als 48 anys el regidor Joan Vinzo

Joan Vinzo, en un acte durant els tres anys que ha estat regidor

Molt afable i de tracte sempre molt cordial amb tothom

 Daniel Ferrer 

 Arxiu

També presidia i participava 
en diferents consells municipals, 
entre ells el de Benestar Social, 
el de Salut, el de Consum i el de 
Gent Gran.

Al capdavant de les seves àrees 
en els tres anys de mandat ha ha-
gut de gestionar sobretot aspec-
tes sanitaris com les negociacions 
amb l’ICS o sobre el fi nançament 
del CSDM i també el tancament 
de l’antiga gossera municipal, 
el projecte de la futura i el tras-
llat a les instal·lacions de Cal Pilé 
d’aquest servei gestionat per la 
Societat Protectora.

Joan Vinzo era també vicepresi-
dent tercer del Consell Comarcal 
del Maresme.

Pediatre i gestor

Llicenciat en Medicina i Cirurgia, 
es va especialitzar en Pediatria, i en 
concret en Neonatologia. Va exercir 
a l’Hospital de la Vall d’Hebron i a 
la Clínica Quirón de Barcelona, i 
des del 2007 es va centrar en l’àm-
bit de la gestió assumint durant 
la seva trajectòria, entre altres, 
els càrrecs d’adjunt a Gerència i 
adjunt a la Direcció d’Organitza-
ció i Sistemes d’Informació a la 
Gerència Territorial Metropolitana 
Nord de l’ICS.

Ciutat núm. 1825 del 15 al 21 de juny de 2018
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Sèniors

Educació 360

Educació 360 aposta per un model a 
temps complet. El repte és garantir 
més i millors oportunitats educati-
ves, més enllà de l'escola, per a tot-
hom i amb equitat, amb la implicació 
de tota la comunitat.

Incorporar la perspectiva de la 
interconnexió dels aprenentatges, 
al llarg i l'ample de la vida, arreu, 
dins i fora del temps lectiu, cercant 
la personalització de l'itinerari edu-
catiu de les persones, la seva inclusió 
i participació ciutadana.

Per això es vol impulsar la cons-
trucció d'ecosistemes educatius als 
municipis, reconeixent i generant 
projectes educatius comunitaris que 
apostin pel treball i el lideratge col-
laboratiu entre diversos actors (en-
titats de lleure, esportives, culturals, 
artístiques, escoles, instituts, famíli-
es, ONG, museus, biblioteques, xar-
xes, centres de salut, ajuntaments...).

La llei mil·lenària de l'etern retorn, 
podria consistir a recuperar i ajuntar 
els valors per viure dels nostres be-
savis, amb la transformació digital, 
liderada com a nadius digitals, per 
l'actual joventut.

Caldria recuperar la tradició peda-
gògica catalana, d'educar promovent 
un ampli coneixement de la realitat 
més propera dels municipis. Sense, 
però, deixar de tenir en compte, els 
coneixements globals d'abast uni-
versal, accessibles des d'Internet.

Existeixen experiències significa-
tives d'Educació 360 a temps com-
plet en l'àmbit territorial. L'àmbit 
local, del barri i del municipi, amb 
un plantejament de la vida local 24 
hores, incloent-hi el treball, és es-
pecialment indicat per aquest nou 
model pedagògic.

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com

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

Estètica Científica i Benestar

Depilació Làser de Diode

Promoció del 15 al 30 de juny

S’aconsegueix una depilació:

Les evidències garanteixen
els seus resultats!

Efectiva Duradora Permanent

3 SESSIONS   ENGONALS
I AIXELLES

3 SESSIONS   DE CAMES

Amb abonament:

Et regalem:

3 SESSIONS 
  ESPATLLES

3 SESSIONS 
  D’ESQUENA

Amb abonament:

Et regalem:
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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 · Dll. 1a sessió preu reduït ·C. Nou, 11

Bailando la vida 18:00  (18 juny)        20:15  (18 juny)(VOSE)

Pero que todos sepan que no he muerto 

 20:30  (21 juny) (VOSE)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

¡Que guapa soy!   16:00  18:10  20:20  22:30

Jurassic World: el reino caído 

 16:30  17:30  18:30  19:30  19:00  20:00  20:10  21:30  22:30

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

Algo celosa 16:00  22:00        [dv.+dl.-dj.] 20:15  

Los extraños. Cacería nocturna  

 16:00        [dv.+dl.-dj.] 18:00

Han Solo: Una historia de Star Wars 17:40  20:10  22:40

Deadpool 2  18:00  20:15  22:30

Verdad o reto 22:40          [dv.+dl.-dj.] 22:20

Sherlock Gnomes 16:00  17:45  19:30

Campeones 16:30  21:30          [dv.+dl.-dj.] 17:45

Peter Rabbit 16:45  

Centre Parroquial d'Argentona
C. Bernat de Riudemeia, 4 - Argentona

El diari de la Florentina 17:00 (17 juny) 

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

¡Que guapa soy!  22:30  00:50

 [exc. dm.] 12:10  16:30  19:00        [dm.] 18:45

Colmillo blanco  12:15  16:00  18:00

No dormirás  12:10  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

Jurassic World: el reino caído 

 12:00  12:30  16:00  16:30  17:00  18:00  18:30  18:45  19:15 

  19:45  20:45  22:00  22:30  23:30  00:00  00:15

 [exc. dm.] 21:30        [VOSE dm.] 21:30       [VOSE] 12:20

 [En català] 12:15 17:30  20:20  23:10

Basada en hechos reales 20:20  22:35  00:50

 [exc. ds.-dg.] 15:50         [exc. ds.-dg.+dc.] 18:05

El malvado zorro feroz 12:15  16:!0

Los extraños. Cacería nocturna 00:50

Han Solo: Una historia de Star Wars 

 12:00  16:20  19:10  22:05  00:30

Deadpool 2 12:10  16:00  20:00  21:30

 [exc. ds.-dg.] 18:30

Verdad o reto [exc. ds.-dg.] 15:50

Sherlock Gnomes 12:15  16:10  18:10        [dc.] 18:10

Vengadores: Infi nity War 12:00  00:00       [exc. dc.] 21:20

Campeones 16:10  21:30          [exc. dm.] 18:45

Don Pasquale (Òpera) [dimarts 19] 19:15

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema

Tot Cinemes 1825.indd   2 13/06/2018   18:08



 En aquest singular ‘Quixot’ de 
Terry Gilliam, el cineasta brità-
nic queda desdoblat en el paper 
interpretat per Adam Driver, un 
director de cinema que torna a sòl 
espanyol per rodar el seu segon 
‘Quixot’ cinematogràfi c, després 
d’una primera versió de joventut. 
El realitzador restarà ara un per-
sonatge atrapat en el seu propi i 
caòtic rodatge, perdut en el pitjor 
laberint possible al qual s’enfronta 
un artista, devorat pràcticament 
per la seva criatura artística. El 
Quixot de Gilliam és un fi lm de 
cinema dins del cinema. En aquest 
joc metacinematogràfi c es solapen 
diversos nivells propiciatoris Al 
desgavell, tals com la barreja de 
passat i present, de realitat i fi cció, 

Contra els molins de vent

o de somnis amb visions delirants.
    Però tot i la disbauxa de la trama, 
la seva aparença d’astracanada 
carnavalesca, la tendència a l’excés 
i el grotesc de Gilliam o les clate-
llades immisericordes de molta 
crítica, entregada a una subhas-
ta de garrotades, la veritat és que 
es tracta d’una tan estrambòtica 
com inesperada fi del adaptació a 
les situacions i l’esperit al·lucinat 
del Quixot literari. La desventura-
da aventura quixotesca de Gilliam 
està plena d’humor i simpatia, de 
fantasia i màgia, entregada a un 
territori propens a la imaginació 
i a la capacitat de somniar, esta-
vellant-se amb alegria i conven-
ciment contra els molins de vent. 
| Joan Millaret- AMIC

  

Pregunta de la setmana
Qui va dirigir a Belén Rueda en 
el seu premiat paper de Mar 
Adentro?

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

Resposta del núm. 1823
"Chinatown"

Guanyadors:
• Merche Durán Gutiérrez
• Maria Mateu Pérez

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 hombre que mató a Don Quijote’ de Terry Gilliam

núm. 1825 del 15 al 21 de juny de 2018

Tot Cinemes 1825.indd   3 13/06/2018   16:08



Cinemes Les estrenes núm. 1825 del 15 al 21 de juny de 2018

NO DORMIRÁS

En un hospital psiquiàtric abandonat, 
un grup de teatre avantguardista expe-
rimenta amb l'insomni per preparar una 
obra. Amb el pas dels dies, canvien les 
percepcions i s'enfronten a energies i 
històries ocultes. 
Direcció: Gustavo Hernández
Intèrprets: Belén Rueda, Eva De Domi-
nici, Natalia de Molina
105min

¡QUÉ GUAPA SOY!

Una noia que cada dia s'enfronta a les 
seves inseguretats desperta d'una cai-
guda creient que és la dona més bonica 
i talentosa del món. Plena de confiança 
en si mateixa, es proposa viure sense 
límits però, en realitat, la seva aparença 
no ha canviat. 
Direcció: Abby Kohn, Marc Silverstein
Intèrprets: Amy Schumer, Michelle Wi-
lliams, Emily Ratajkowski

LOS 50 SON LOS NUEVOS 
30

Marie-Francine ha de tornar a casa els 
pares quan el seu marit la deixa per una 
dona més jove. Amb 50 anys, començarà 
a treballar a la botiga de cigarrets elec-
trònics dels seus pares.
Direcció: Valerie Lemercier
Intèrprets: Valerie Lemercier, Denis Po-
dalydès, Patrick Timsit
95min

EL REPOSTERO DE BERLÍN

A Berlín un enginyer constructor israelià, 
l'Oren, s'enamora d'un pastisser, en Tho-
mas. L'Oren mor en un accident de cotxe 
i en Thomas decideix investigar què ha 
passat fins que coneix a la seva dona. 
Ella li ofereix feina en el seu cafè. 
Direcció: Ofir Raul Graizer
Intèrprets: Zohar Shtrauss, Sarah Adler,  
Tim Kalkhof
104min

EN TRÁNSITO

Un home marxa a França per la invasió 
nazi i adopta una nova identitat, la d'un 
escriptor mort de qui té els papers. 
Atrapat a Marsella, coneixerà una jove 
que busca desesperadament a l'home 
que estima. 
Direcció: Christian Petzold
Intèrprets: Franz Rogowski, Paula Beer,  
Godehard Giese
101min

WESTERN

Un grup d'obrers alemanys acampa en 
un poble de Bulgària per construir una 
central hidràulica. El seu comportament 
descarat i esbojarrat desencadenarà un 
conflicte amb els homes i dones ciuta-
dans del poble. 
Direcció: Valeska Grisebach
Intèrprets: Meinhard Neumann, Rein-
hardt Wetrek, Waldemar Zang
100min
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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)

Pots veure’t qüestionant-te a tu ma-

teix. Posant en dubte si la manera en 

que vols obtenir ingressos és prou 

ètica. Valora-ho. Sembla que des-

pertes alguna passió.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Tens moltes ganes d’expressar el què 

sents i com penses. però et pots tro-

bar amb que no tothom està receptiu 

al teu discurs. Potser has d’aprendre 

a gestionar-ho tot sol.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Si tens fills joves potser et trobaràs 

amb que heu de pactar algunes coses. 

Ells volen fer la seva i si tu insisteixes 

en lligar-los curt poden mostrar-se 

en rebel·lió.

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

En la vida afectiva trobes un bon 

equilibri entre el compromís i la lli-

bertat que la teva autonomia personal 

necessita. L’economia viu un ressor-

giment i reorganització.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Per fer net hauràs de desfer-te d’an-

dròmines que ja només crien pols. 

Ja veuràs com després, fins i tot, la 

teva salut millorarà i entraran noves 

coses a la teva vida.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

En el terreny afectiu es mouen coses. 

Si la teva relació estava estancada, 

pren un gir que pot ajudar a l'apropa-

ment o a la dissolució de la mateixa, 

si és el vostre cas.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Estàs molt combatiu. Si poses mol-

ta energia en el sector laboral, et 

mancarà temps per atendre la vida 

familiar. Trobar un cert equilibri serà 

millor per a tu i pels altres.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Vols organitzar el teu espai, fer-lo 

més pràctic i on puguis gaudir del 

relax i fer-hi exercici. S’obre una via 

de diàleg amb els fills per tractar un 

tema molt important.

Bessons (21/5 al 21/6)

En qüestions materials t’aferres al 

que és segur. En aquest moment sents 

que prefereixes conservar abans que 

arriscar però les circumstàncies et 

fan dubtar sobre què fer.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Per alguna raó de pes canviaràs d’ac-

titud vers algunes qüestions quoti-

dianes i sembla que hauràs de fer 

algunes concessions per millorar la 

filosofia de vida actual.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Emocions no expressades. Hi ha co-

ses que, en els darreres mesos, has 

gestionat en silenci però si no ho tens 

ben assimilat poden explotar davant 

una provocació innocent.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Si tens nens organitzaràs una esca-

pada amb ells. Interès en teràpies 

alternatives doncs estàs tip del de 

sempre, però no tot val. Assegura’t 

que vas a un bon professional.

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

HORÒSCOP 1825.indd   1 13/06/2018   12:59



Foto d'arxiu de Mossèn Gonzàlez

Poca gent, fi ns i tot a la mateixa 
Cerdanyola, associa la seva imatge i 
tarannà al nom de Juan Luis Gonzàlez 
Haro. Però és probable que la gent 

de més edat entendreixi el gest si els parles de 
Mossèn Gonzàlez o del "Cura Biscúter". Associat 
en la memòria col·lectiva al nom del cotxe icò-
nic amb el qual es movia quan sortia del barri, 
la fi gura de Mossèn Biscúter sobrepassa soci-
alment en molt la d'un simple religiós dels anys 
de creixement del barri més poblat de la ciutat. 
Ara, amb motiu dels 100 anys del seu naixement, 
un grup de veïns que el recorda amb aquesta 
tendresa ha organitzat una sèrie d'actes i es 
proposen, de nou, difondre qui va ser aquest 
home espigat tant i tan ben recordat.

Mossèn Biscúter va estar-se a Cerdanyola 18 anys, 
entre 1955 i 1973. El grup organitzat pels actes que 
volen commemorar el seu centenari asseguren que 
"va portar a terme una intensa labor religiosa, edu-
cativa i cultural, i de cohesió social entre el veïnat. 
Mentrestant, el barri anava sorgint amb les onades 
successives d’immigrants, sobretot d’andalusos, mur-
cians i extremenys, arribats per servir de peonatge 
a la puixant indústria catalana". Sense la fi gura de 
Mossèn Gonzàlez no es pot entendre el naixement 
de Maria Auxiliadora, la tercera parròquia cristiana 
de la ciutat. El seu caràcter d'empenta –el que ara 
se'n diria esperit emprenedor– va permetre aixecar 
els diferents edifi cis parroquials i també la recaptació 
econòmica en campanyes, tómboles, rifes i subscrip-
cions de particulars. Va sintonitzar amb el barri, del 
qual, explica el grup promotor, "va ser més que un 
mossèn, un autèntic educador".

Quan Mossèn Biscúter arriba a Cerdanyola, veu 
que el més urgent i prioritari era escolaritzar els 
fi lls de les famílies treballadores nouvingudes. 

Recordant
Mossèn BiscúterREPORTATGE

Text: Laia Mulà

Fotos: Daniel Ferrer

Cerdanyola i tot Mataró homenatgen el religiós 
més estimat en els 100 anys del seu naixement
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El Mossèn, oficiant a Maria Axuliadora i ensenyant a jugar a escacs als menuts

Funda les escoles parroquials per acollir-los i donar-los 
una formació integral, humana i cristiana. En aquella 
època de tanta precarietat i mancances, Cerdanyola 
era un barri sense cap tipus de serveis ni ensenya-
ment, motiu  pel qual l’apertura de l’escola parroquial 
fou rebuda com una gràcia providencial.  Cal tenir en 
compte que, aleshores, per anar a  classe els nens ha-
vien de fer a peu quatre viatges diaris fi ns al centre 
de Mataró, on estaven les dues escoles públiques. 

L’escolarització de la canalla va ser un dels grans 
èxits del P. Juan-Luis, i així li ho han sabut reconèi-
xer i agrair els veïns.   

González va crear tot un ventall d’activitats varia-
des que serviren per complementar la instrucció 
acadèmica dels alumnes i iniciar-los en una futu-
ra formació professional. Amb la fi nalitat d’assolir 
capacitacions per integrar-los al món laboral, el P. 
Juan-Luis emprengué una sèrie d’iniciatives que han 
deixat petjades en la història del barri com muntar 
un laboratori fotogràfi c on un grapat d’adolescents 
s’inicià en la tècnica de la fotografi a, o animar un 
grup a afeccionar-se per la radiotècnia. Aquests 
nois van ser els tècnics que muntaren les primeres 
ràdios vengudes a un preu mòdic entre els veïns de 
Cerdanyola.

Ensenyant cant coral als escolans de la parròquia i presidint una processó pels carrers del barri

Reportatge
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Divendres 22 de juny 
•  a les 18,30, al pati parroquial: inauguració de 
l’“Exposició fotogràfica” en homenatge a Mn. 
Gonzàlez, seguida d’un piscolabis. 

Dilluns 25 de juny 
• a les 20,15h, a l’església: conferència  sobre la 
figura de Mn. Biscúter,  a càrrec del periodista 
i historiador M. Cusachs, coincidint amb la data 
de naixement del capellà.

Dijous 28 de juny
• a les 20,15 h, a la sala parroquial: muntatge col·
loquial sobre la tasca del P. Juan·Luis, a càrrec 
d’en J. A. Berrocal  i la Quica Albert.

Divendres 29 de juny
• a les 21,15 h, al pati parroquial: projecció de la 
pel·lícula sobre els inicis de la parròquia i del 
barri de Cerdanyola.

Dissabte 30 de juny
• a les 11 h, al cementiri dels Caputxins: acte 
davant la làpida Z·A· 9, on reposen les despulles 
del mossèn. Endreçament, col·locació d’una 
placa, glossa i poema amb actuació musical.

• a les 18 h, cercavila pels carrers de Cerdanyola 
amb els gegants Mn.Biscúter, P. Echarri (salesià) 
i P. Joan (escolapi). Conduïda per les respectives 
colles geganteres. 

• a les 20 h, a l’església: celebració de l’Eucaristia 
en memòria de Mn. Gonzàlez, amb projecció 
d’unes imatges explicant la seva obra.

Els actes programatsL'home que feia barri

Biscúter també va impulsar cursos de mecanografia, 
va promoure una emissora pròpia de la parròquia o 
va posar en funcionament el cinema parroquial. Els 
veïns recorden que "els locals parroquials esdevin-
gueren un espai obert, permanentment i totes les 
hores del dia, on els fills dels obrers podien acudir per 
esbargir-se i omplir el seu temps de lleure". També 
l’actual Club d’Escacs Cerdanyola – entitat molt acti-
va, en alça creixent i amb jugadors d’elit- també té el 
seu origen en aquell ampli conjunt d’iniciatives que 
Mn. Gonzàlez va posar en pràctica. 

Es va involucrar amb el cinema, amb el teatre del barri 
o amb la seva Festa Major, treballant en comunitat. 
I òbviament també va centrar-se molt en la tasca 
religiosa, intrínseca a la seva condició de Mossèn. 
La proximitat que va mostrar, essent exemple dels 
"mossens del poble" de la segona meitat del segle 
XX li valen que encara avui se'l recordi i se'l vulgui 
homenatjar.     

A més de la placa de 
record, l'element 
que més fixa a Juan 
Luis González Haro 
és el gegant que, 
amb gran detall, 
el reprodueix i 
que passa per ser 
la figura festiva de 
referència al barri
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Entitats: Cugat Comas

 Els fets del passat dissabte 2 de 
juny a Mataró, amb la confl uència 
de dues manifestacions i l’ampli 
dispositiu policial que va tancar al-
guns carrers del Centre, segueix cu-
ejant. Dijous, en l’Audiència Prèvia 
al Ple Municipal de l’Ajuntament, 

La Unió de Botiguers eleva el to de la protesta pel tancament i el Gremi d’Hostaleria 
demana que aquests actes es facin en altres ubicacions

la Unió de Botiguers de Mataró 
va elevar el to de la protesta i va 
arribar a demanar la dimissió de 
l’Alcalde, el socialista David Bote, 
per la gestió que va fer dissabte 
i que va provocar el tancament 
durant hores i “en el millor hora-
ri comercial del mes” de més de 
60 botigues. 

Demanen la dimissió de l’Alcalde per la gestió 
de les manifestacions del 2 de juny

El dispositiu policial del 2 de juny va provocar el tancament de nombroses botigues  Daniel Ferrer 

Davant del Plenari, Jordi Novo, 
el seu President, va exigir “que no 
es tornin a repetir actuacions com 
aquestes, demanem una disculpa 
pública i que es depurin responsa-
bilitats als qui han donat permís 
per fer una manifestació de risc 
al Centre de la ciutat i en l'horari 
comercial” arribant a demanar la 
dimissió de l’Alcalde “com a últim 
i màxim responsable, ja que òbvi-
ament estava assabentat de tot el 
que succeïa”.

El que enfurisma els botiguers és 
que “l’afectació NO va ser només 
als comerços de la part tancada, 
sinó que se'n va ressentir tot el tei-
xit econòmic de la zona”, segons 
va apuntar el President de UBM. 

Bote en responsabilitza els 
Mossos
L'alcalde, David Bote, va respon-
dre a l’entitat ‘in situ’ minimit-
zant l'afectació i insisteix que la 
responsabilitat del dispositiu és 
dels Mossos d'Esquadra. En aquest 
sentit, lamenta que se li estigui 
atorgant "una competència que 
no té". Els botiguers van replicar 
a l'alcalde pel fet que doni "males 
excuses" i que no estigués entre les 
prioritats la salvaguarda de l'acti-
vitat comercial.

També el Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme 
va lamentar en un comunicat la gestió que es va realitzar dels 
espais del centre de la ciutat amb motiu de la manifestació 
unionista i la contramanifestació antifeixista del dissabte 2 de 
juny, en què es va tancar l'accés a la Riera i els principals carrers 
del centre de la ciutat davant el risc de possibles aldarulls. Els 
restauradors asseguren que el blindatge policial va suposar 
importants afectacions econòmiques i lamenten que no se'ls 
avisés "com a mínim amb 48 hores d'antelació" com, asseguren, 
preveu la normativa municipal. Els bars i restaurants afirmen 
que estan "absolutament d'acord" amb l'exercici del dret a 
la llibertat d'expressió, però demanen a les administracions 
públiques que això "no vulneri el dret a l'activitat econòmica 
d'altres col·lectius". Per tot plegat, el gremi qüestiona "tant la 
gestió de l'espai com l'àmbit territorial en què es va permetre 
la manifestació" i suggereix que manifestacions d'aquestes 
característiques no es facin al centre de la ciutat en dies de 
màxima afluència de públic i es puguin traslladar a altres indrets 
“com per exemple el Parc Central nou o vell, el Pla d’en Boet o 
d’altres zones obertes que no tingui  implantació d’hostaleria  
i comerç”, resen en el comunicat.

El Gremi d'Hostaleria proposa 
altres llocs per a aquests actes

Ciutat núm. 1825 del 15 al 21 de juny de 2018
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Societat: Laia Mulà

  Amb l'objectiu d'aconseguir el 
dret a vot universal, lligat a la re-
sidència i no a la nacionalitat, ha 
nascut la plataforma Vot x Tothom. 
Després que el novembre passat 
es creés la plataforma a escala ca-
talana, ara arriba a Mataró amb la 
intenció d’informar i sensibilitzar 
la ciutadania. Des de Vot x Tothom 
consideren que el fet que tothom 
pugui votar és una qüestió de sa-
lut democràtica i que cal garantir 
aquest dret que hauria de ser uni-
versal, el qual està reconegut a la 
Declaració Universal dels Drets 
Humans. Per aconseguir l’objectiu 
de la plataforma caldria modifi-
car l'article 13 de la Constitució 
Espanyola i assegurar que tots 
els ajuntaments compleixen amb 
l'obligació d'empadronar a totes 
les persones residents.

Des de la iniciativa tenen clar 
que la seva lluita no és una qües-
tió d'integrar, sinó de justícia i de 
qualitat democràtica.

5.000 vots més mataronins
Les dades parlen per si soles: en-
tre el 13% i el 15% de la ciutadania 

Neix Vot x Tothom, una Plataforma Local de Mataró amb més d’una trentena d’entitats 
catalanes que vol aconseguir el dret a vot universal  

catalana major de 18 anys no té 
dret a vot perquè és estrangera. 
Es calcula que permetre el vot a 
les persones residents suposaria 
uns 5.000 vots més a la capital del 
Maresme, vots que equivaldrien a 
3 regidors.

El context
A Catalunya hi ha més de 800.000 
persones que no poden exercir el 
seu dret a vot. A l'Estat espanyol, 
per la seva banda, el dret a vot està 
vinculat a la nacionalitat amb una 

Pel dret a vot de les persones estrangeres

La presentació de Vot x Tothom a Mataró Daniel Ferrer

sola excepció: les persones amb 
nacionalitat europea i aquelles 
provinents de països amb acord 
de reciprocitat, però que només 
poden votar a les eleccions locals.

15

Entre el 13 i el 15 per cent 
de la ciutadania 
catalana major de 18 anys 
no té dret a vot

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

En els pròxims mesos la plataforma començarà les seves actu-
acions amb el contacte i informació a totes les entitats i grups 
municipals de la ciutat per tal que se sumin al manifest publicat 
a la pàgina web. Més endavant, a l’octubre, tenen previst un 
acte de presentació adreçat a la ciutadania i a finals d’any, un 
acte festiu per tal d’arribar a tots els públics de la comarca.

Les pròximes actuacions

Ciutat
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Societat: Redacció

 La Diputació de Barcelona, a 
través de l’enquesta del perfil del 
visitant EDDETUR, ha conclòs que 
el 2017 el Maresme ha estat una de 
les principals destinacions turís-
tiques nacionals i internacionals. 
Segons l’estudi, el qual compta 
amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Barcelona, el perfil del 
turista mostra com el Maresme es 
consolida com a potencial destina-
ció de visites d’oci, compres, natura 
i entreteniment. Concretament, el 
31,5% dels visitants són d’Espanya 
i, la resta, estrangers. De tots ells, 
el 85% va visitar la comarca en 
viatges d’oci.

El nivell final de satisfacció dels 
turistes destacava el caràcter de la 
gent local, la seguretat i la qualitat 
dels allotjaments i de la informa-
ció turística.

Oci, compres, natura i 
en trete niment
L’any 2017 des del LABturisme es 
van dur a terme més de 1.100 en-
questes a turistes del Maresme 
seguint el format d’entrevista 
personal amb el sistema CAPI. El 

Durant el 2017 va ser una de les principals destinacions en l’àmbit nacional i 
internacional segons dades de l’enquesta EDDETUR, la qual revela el perfil dels visitants  

perfil demogràfic va dibuixar una 
mitjana de 46 anys, dels quals un 
31,5% eren espanyols, i la resta es-
trangers. Dels turistes nacionals, 
un 6% residia aleshores a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, men-
tre que gairebé l’11% venia d’altres 
punts de Catalunya.

Els enquestats van passar una 
mitjana de 7 nits a la comarca: el 
71,5% dels turistes es van allotjar 
en hotels i un 22% en càmpings. 

El Maresme despunta en dades turístiques

Les millors dades de turisme al Maresme Daniel Ferrer

La motivació principal del viatge 
és l’oci, amb un 85%. Cal destacar 
que el 57% dels turistes visitaven 
el Maresme per primera vegada, i 
un 48% ho va fer en parella.

7

La mitjana entre el 
turisme al Maresme és 
passar 7 nits a la comarca

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

Pel que fa a la informació i planificació del viatge consultada per 
part dels enquestats, cal destacar que un 63% va informar-se 
a través d’internet per webs de viatges. En la mateixa línia, un 
13,5% es va informar mitjançant la recomanació de familiars, 
coneguts i amics i només un 2,5% va planificar l’estada a partir 
de guies i llibres de viatge. Cada turista enquestat es va gastar 
poc més de 400 euros de mitjana durant l’estada i va realitzar 
activitats com la platja, l’oci nocturn i les compres.

Internet i webs de viatges

núm. 1825 del 15 al 21 de juny de 2018
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COMPRA-VENDA

COMPRO ANTIGÜEDADES: 
MUÑECAS, juguetes antiguos, 
coches scalextrics, tebeos, cómics, 
álbumes, cromos, objetos religiosos, 
militares, vinos, licores, cajas de 
puros, tabaco, mecheros, plumas, 
bolígrafos, consolas, videojuegos, 
música, 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 -C/ÀLAMOS. Pis en Venda 
56m2, 3 hab., Asc. 119.000€. Ref 
5949. Informi´s. 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
SE ALQUILA HABITACIÓN . 
650.919.205
MATARÓ. Magnífi ca nau en lloguer. 
390m2 amb ofi cines. Informi´s. 
Ref.6123. 93.798.00.50
MATARÓ-CENTRE. Despatx en llo-
guer de 93m² amb divisions fetes. 
Molta llum natural. Preu 750€. Ref 
6163. 93.798.00.50

TRASPASSOS-LLOGUERS

ALQUILO PISO 4 habitaciones barrio 
Molinos comunidad pequeña 800€/
mes reformado y bien comunicado 
jpib.izquierdo@gmail. com
ALQUILO PESCADERÍA sin traspaso. 
93.790.16.85

TREBALL

S E  P R EC I SA  P E LU Q U E RA 
636.848.902
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
MONITOR DE NATACIÓ Titulat, amb 
nocions d'aquagym. Incorporació 
immediata. Enviar cv a: rrhh@cem-
premia.cat
SOCORRISTA AQUÀTIC TITULAT per 
el mes d'Agost. Enviar cv a: rrhh@
cempremia.cat
SE PRECISAN ENCARGADAS para 
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
SE PRECISA OFICIALA confec-
ción máquina de gomas y boras. 
696.491.197
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 SE OFRECE para cuida-
do personas mayores (interna) 
688.304.661
BUSCO TRABAJO por horas o inter-
na. 698.202.635
CHICA BUSCA LIMPIEZA casa. 
632.560.495
ESTUDIANT D'EDUCACIÓ INFANTIL 
s'ofereix per fer de cangur. Tinc 
experiència de monitora en casal. 
658.882.595

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cui-
do señora mayor. Referencias. 
651.418.388
CHICA BUSCA TRABAJO limpi-
eza, canguro, cuidado ancianos. 
647.913.354
ME OFREZCO PARA cuidar personas 
mayores interna. 698.625.801
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
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
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas, electricidad y boletines. 
610.565.628 /93.799.64.77
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
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EL TOT MATARÓ: Oficines. 
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli 
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

PLA D’EN BOET: Papereria Balada: 
Rda. President Macià, 65
MOLINS: Llibreria NINOTS: Ps. Carles 
Padrós, 91
CERDANYOLA:  Estanco Indiano: 
Carrer Roselló, 4

VIA EUROPA: Llibreria papereria 
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
NO ET POTS DESPLAÇAR? 
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!
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PROFESSIONALS

MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. Desde 20€/
hora. 698.645.233 WhatsApp
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA, 
responsabil idad, l impieza. 
Excelentes acabados. 629.988.598
BOLETINES, LAMPISTERÍA, 
Reformas, reparaciones. 629.232.530
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141

CLASSES

PEDAGOGA MOLTA EXPERIÈNCIA. 
Classes reforç estiu tots els nivells, 
difi cultat aprenentatge, tècniques 
estudi. Antònia 693.484.186

TAROT

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

VARIS

SEÑOR, culto, naturista, vida sana. 
Conocería mujer, bella, atracti-
va, espiritual. Compartir amor. 
722.268.050
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
JAVI 70 AÑOS, buena posi-
ción. Pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 48 años. Atlético, moreno. 
682.462.579
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus fan-
tasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
NOVEDAD DARLIN 23 años. 
665.463.891
DÚPLEX 60€/MH. 631.286.930
SEÑORITA MASAJISTA MORBOSA to-
dos los servicios. Centro de Mataró. 
615.276.112

Econòmics
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A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -

CONTACTES

MASAJE TODO el cuerpo. Chicas nu-
evas. También a domicilio. Zona La 
Havana, Rda. Cervantes. 688.019.809
MASAJES. ZONA PL.CATALUNYA. C/
Antoni Comas 5. 688.572.118
NOVEDAD NORA 21 años. 631.129.242
MASAJE CHINO. Zona Rocafonda. 
2 chicas. También a domicilio. 
688.159.279
QUIROMASSATGISTA GUAPISSÍMA. 
Mataró 625.555.824

núm. 1825 del 15 al 21 de juny del 2018
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Societat: Cugat Comas

 Pilar Gonzàlez-Agàpito és pot-
ser l'escriptora més prolífi ca de 
Mataró. D'ençà que, de jubilada, 
s'ha dedicat a recopilar per via 
del testimoniatge oral i la docu-
mentació la història d'indrets de 
la ciutat que ha esdevingut el me-
canisme que fa possible, amb els 
seus llibres, de fer viatges cap al 
passat. La seva última dedicació 
–i mai millor dit, rere cada volum 
hi ha hores i hores de feina, en-
trevistes, recopilació i contrast de 
fonts– l'ha duta al Camí Ral. El 
carrer més llarg de la ciutat l'ha 
sorprès, confessa, perquè el tenia 
per un carrer de tràfi c però hi ha 
trobat "petits mons sorprenents, 
realitats de molt veïnatge". No l'ha 
agafat sencer sinó que n'ha docu-
mentat, per mitjà dels comerços 
més identifi catius dels segles XIX 
i XX el tram que va del "tras Santa 
Anna" amb el recordat Hotel Suís 
a l'Havana.

A 'El Camí Ral, de l'Hotel Suís 
a l'Havana' Gonzàlez-Agàpito re-
trata "el gran carrer de Mataró, 
el de transitat, que és Camí Ral i 
fi ns i tot carretera general durant 
anys". Parteix de l'antiga Fonda 
Montserrat que posteriorment va 

Pilar Gonzàlez Agàpito radiografia el passat del carrer més llarg de la ciutat en el seu 
nou treball històric a partir del testimoniatge oral

ser l'Hotel Suís i descobreix al seu 
entorn fi ns a sis o set hostals, en 
un punt de connectivitat clar per 
la proximitat de l'Estació. L'autora 
veu com "la naturalesa del carrer es 
nota en el teixit comercial: la zona 
de parada i fonda o la de serveis per 
als viatgers". Apassionada d'entrar 
visualment a cada comerç a partir 
de com li expliquen que eren, com 
els recorda ella i com els documen-
ta a partir de fotografi es, l'autora 
ha resseguit 37 espais i botigues. 
L'anecdotari de cadascun depara 
al lector anècdotes espectaculars 
com els homes que ajudaven els 
carros a repuntar el pendent del 
Camí Ral a canvi d'una petita pro-
pina o del sistema de semàfor ma-
nual que un sereno activava per 
regular l'anar i tornar d'una via 
de doble sentit.

Anecdotari complet
Des dels vedells de Can Puig en-
trant a la casa i aturant la carre-
tera general a la història de Can 
Martínez dels vins –que actual-
ment acull l'espai cultural de La 
Destil·leria–, les diferències de clas-
se entre els qui s'aturen a la zona 
propera a Santa Anna o els qui 
ho fan a l'Havana, una barberia 
que encabeix més de 100 persones 

Pentinant la història de l'Hotel Suís a l'Havana

Gonzàlez-Agàpito, fullejant el seu setè llibre sobre història mataronina  Daniel Ferrer 

veient un Barça-Madrid en la pri-
mera televisió del carrer, el volum 
repassa la història del carrer amb 
l'estil amè i endreçat de l'autora.

Els canvis del carrer
"És un carrer que pateix dos can-
vis, quan passa de Camí Ral a car-
retera i quan deixa de ser-ho. És 
curiós veure com els comerços 
es van adaptant als canvis i van 
depenent de la seva naturalesa". 
De curiositats se'n detallen for-
ça. Tals com un espai anomenat 
la Barceloneta, a la vora de Les 
Escaletes, o espais desapareguts 
com 'El Cos d'en Celdoni', just 
rere Santa Anna. D'històries n'hi 
ha moltes, com l'estanquer de da-
vant de Correus que ajuda a fer les 
cartes a la gent que no sap escriure. 
Tot és memòria recuperada, per 
l'autora, en forma de llibre.

La presentació

La presentació del 
llibre es farà el dijous 21 al 
Col·legi d'Aparelladors a 
les 19h amb presència de 
la mateixa autora i 
presentació a càrrec del 
periodista Pep Andreu

Ciutat
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Societat: Laia Mulà

 Unes 5.000 persones van visitar 
els vaixells històrics i centenaris 
de la primera edició del festival 
marítim Maresmar-Trobada de 
Centenaris 2018. Es tracta d’un 
esdeveniment que va tenir lloc 
el cap de setmana passat al port 
d'Arenys de Mar i que estava orga-
nitzat per l'empresa Varador 2000. 
Els visitants van poder gaudir de la 
presència de 22 vaixells històrics, 
7 d'ells centenaris com el pailebot 
Santa Eulàlia, vaixell insígnia del 
Museu Marítim de Barcelona, el 

Els 22 vaixells històrics i els 7 centenaris que hi van participar van rebre prop de 5.000 
visitants al llarg del cap de setmana

bergantí Sirius, el llaüt quillat Sant 
Ramon o el jakt Far Barcelona, 
entre altres.

Després d’aquesta primera edi-
ció de prova, els organitzadors 
tenen clar que ha estat un èxit i 
han anunciat la voluntat de repe-
tir aquest esdeveniment en edici-
ons pròximes. De fet, també molts 
dels propietaris dels vaixells que 
hi han participat ja han anunci-
at la seva predisposició a repetir 
l'experiència.

Durant els dies previs a la cele-
bració del Maresmar la base nàu-
tica Mataró Marina Barcelona va 

La primera edició del Maresmar és un èxit i el 
festival nàutic tindrà continuïtat

Un moment del Maresmar, un cap de setmana d'allò més especial

Els vaixells antics van ser els grans protagonistes

 Cedida 

Cedida 

acollir una part de la fl ota de vai-
xells històrics i centenaris que 
després van participar en la I 
Travessa a la Costa del Maresme 
entre Mataró i Arenys de Mar.

Un cap de setmana nàutic
El públic visitant també va poder 
passar-ho bé amb les activitats cul-
turals organitzades, així com amb 
actuacions musicals diürnes i noc-
turnes, activitats gastronòmiques, 
espectacles teatrals a peu de moll, 
performances marineres, cercavi-
les, un espectacular simulacre de 
batalla naval, espectacles aquàtics i 
esportius, tallers d'ofi cis, activitats 
amb vaixells de rem i un concurs 
de cartells per a la pròxima edició. 
Els més petits també van poder 
gaudir jugant en un gran vaixell 
pirata, així com gaudir de la seva 
tirolina de 20 metres i viure aven-
tures en els seus tallers de contes.

Diverses autoritats
Durant els dos dies del Maresmar, 
van visitar el festival autoritats del 
país, com el vicepresident del 
Govern de la Generalitat, Pere 
Aragonès, el conseller de Territori 
i Sostenibilitat, Damià Calvet o 
la presidenta de la Diputació de 
Barcelona, Mercè Conesa.

núm. 1825 del 15 al 21 de juny de 2018
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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!

Nova tecnologia mataronina per a cotxes

Eurecat desenvolupa noves innovacions que faciliten la sensorització dels automòbils 
en la seva evolució cap al vehicle connectat

Emprenedoria:  Mireia Camacho  

 El centre tecnològic Eurecat 
ha desenvolupat a Mataró noves 

tecnologies que contribueixen en 
l'evolució cap al vehicle connec-
tat, unint l'electrònica impresa i la 
injecció de plàstic en la fabricació 

de peces. 
Aquests avenços es presentaran a 
la fi ra Automotive Interiors Expo, 
a Alemanya.

AMB EMPENTA
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L'espai de l'economia social

Torna la Fira d’Entitats de 
l’Economia Social i Solidària 
de Mataró
Aquest dissabte 16 a partir de les 17:00 cita a la Plaça 
Santa Anna per un consum conscient i transformador.

MESSMataró: Redacció 

 La segona setmana del 
#MESSMataró d’enguany té com 
a acte central la “Fira d’Entitats de
l’Economia Social i Solidària de 
Mataró”, un acte on les cooperati-
ves i entitats de l'economia social i 
solidària, donen a conèixer els seus 
productes, serveis i experiències 
a la ciutadania.

Aquest any es celebra la tercera 
edició d’aquesta fi ra en un nou 
emplaçament, la Plaça Santa Anna. 
Situada en un lloc clau, donarà a 
conèixer els valors i pràctiques de 
l’economia social i solidària als 
mataronins i mataronines sota el 
títol “Vols consumir responsable-
ment?” i permetrà ensenyar com 
fer un consum responsable, per 
això ens conviden a portar les fac-
tures de llum i mòbil per a comen-
çar aquest procés de transició de 
la mà de les entitats participants. 

A més, la jornada compta amb 
un programa d’activitats molt 

variat i per a tots els públics.

La programació
17:00 - Inici “Fira d’Entitats de 
l’Economia Social i Solidària” .
17:30 - Jocs infantils i anima-
ció amb Danilo Facelli i Marc 
Rodríguez.
18:30 - Tastet de cerveses artesanes 
amb Capfoguer.
21:00 - Batucada per anar al “4t 
aniversari del Cafè de Mar” amb 
sopar d’entrepans, begudes i con-
cert de “No somos tu rollo”.

A la fi ra hi podràs trobar co-
operatives i entitats de diversos 
sectors; alimentació, artesania, 
intercanvi, comunicació, serveis 
professionals, subministres i molt 
més. També hi haurà un passaport 
per conèixer totes les iniciatives i 
participar d’un sorteig de produc-
tes cooperatius.

T’esperem aquest dissabte 16 de 
Juny a partir de les 17:00 a Plaça 
Santa Anna (Mataró) per iniciar el 
canvi cap a un consum més cons-
cient i transformador.

Més info: a http://mess.ateneucoopmaresme.cat/

Els avenços en les noves tecnologi-
es d'electrònica impresa permeten 
integrar directament el plàstic i la 
part tecnològica, cosa que facilitarà 
la sensorització dels automòbils en 
la seva evolució cap al vehicle con-
nectat. Aquesta innovació pot ser 
capaç de reemplaçar en pocs anys 
el format actual, compost per bo-
tons que s'accionen manualment.

Com fi fos un mòbil
Per aquest motiu Eurecat s'ha cen-
trat a avançar en el desenvolupa-
ment de la tecnologia que permet 
estalviar el procés d'assemblatge 
de l'electrònica. D'aquesta manera 
poden produir-se superfícies pla-
nes amb les quals es pugui inte-
ractuar amb el vehicle com si es 
tractés d'un mòbil.

Mostra d'avenços a Stuttgart
Eurecat ha mostrat a alguns exem-
ples d'aquests avenços a Stuttgart, 
a la fi ra Automotive Interiors Expo, 
on exposa les possibilitats que 
s'ofereixen en la interacció en-
tre el conductor i el cotxe, com la 
integració directa de sensors, de 
dispositius i de noves tecnologies 
d'activació de comandes.

Millorar el confort
També es mostraran estructures 
teixides en 3D amb propietats con-
ductores de l'electricitat o la calor 
i amb sensibilitat tèxtil. Aquests 
teixits volen millorar el confort tèr-
mic del passatger i detectar la seva 
presència en temps real, millorant 
la seguretat durant la conducció.

Què són?

Els vehicles connec-
tats són els que dispo-
sen d'accés a internet o a 
una xarxa sense fils o per 
satèl·lit
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Amb Empenta

Bankia i la Fundació Iluro recolzen 11 
projectes socials amb 30.000 euros
L'objectiu és impulsar accions socials que millorin l'ocupació i la qualitat de vida de 
les persones dependents i en risc d'exclusió

Solidaritat: Redacció 

  Bankia i la Fundació Iluro recol-
zaran amb 30.000 euros un total 
d'11 projectes socials amb impacte 
local a la comarca del Maresme 
que han estat seleccionats en la 
'Convocatòria d'Acció Social 2018' 
presentada per ambdues entitats. 
El lliurament dels ajuts tindrà lloc 
en un acte que se celebrarà dime-
cres 13 de juny a l'Ateneu de la 
Fundació Iluro.

La convocatòria és part de 
l'acord anual entre Bankia i la 
Fundació Iluro i té objectiu d'im-
pulsar programes per al foment 

de l'ocupació, atenció a la depen-
dència, projectes de rehabilitació i 
reinserció social, així com orienta-
ció, formació ocupacional i suport 
a les famílies i atenció a les seves 
necessitats bàsiques.

Entre els 17 projectes presen-
tats s'ha valorat la utilitat social, 
la qualitat i capacitat tècnica per 
desenvolupar-se, la seva efi cièn-
cia econòmica, la promoció de 
la integració i normalització so-
cial, la identifi cació i el nombre 
de benefi ciaris i l'especialització 
i experiència de les associacions 
entre altres per tal d'escollir-ne 11.

Les associacions escollides
En aquesta edició, els projectes 
escollits per rebre els ajuts són de: 
l'Associació de Familiars de Malalts 
d'Alzheimer del Maresme (AFAM); 
l'Associació TEA – Asperger del 
Maresme; l'Associació Veïns 
Rocafonda, l'Esperança i Ciutat 
Jardí; Càrites Interparroquial 
de Mataró; la Fundació Àmbit 
Prevenció; la Fundació Carta de la 
Pau dirigida a l'ONU; la Fundació 
Friends; la Fundació Junts Autisme; 
la Fundació Maresme; la Fundació 
Salut Mental Catalunya i la 
Fundació Sant Joaquim.

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

REHABILITACIONS

FINANÇAMENT A LA SEVA MIDA

Empresa implantada amb un
sistema de gestió de qualitat

ISO 9001:2015Segueix-nos
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Torna la festa 'Holi' per  
tenyir Mataró de colors 
L'activitat se celebrarà aquest dissabte 16 de juny a les 18 h a la plaça de les Tereses

Comerç: Redacció 

 La Unió de Botiguers (UBM), 
juntament amb adolescents.cat, 
el portal més visitat entre els usua-
ris joves de Catalunya, organitzen 
per segon any consecutiu la festa 
‘Holi’ a Mataró. L’activitat se ce-
lebrarà el 16 de juny a la plaça de 
les Tereses, i s’omplirà de música, 
diversió i color, ja que es llançaran 
més de 50 kg de tints de colors, 
una de les principals característi-
ques d’aquest festival tradicional 
de l’Índia.

La festa, que començarà a les 
18 h i s’allargarà durant tres ho-
res, comptarà amb la participació 
dels DJ’s Roger Carandell i Ernest 
Codina, d’adolescents.cat, i un 
altre DJ convidat de la discoteca 
COCOA, patrocinadora de la festa 
Holi de Mataró. 

Els tres discjòqueis animaran la 
festa dalt de l'escenari i obsequi-
aran amb marxandatge oficial a 
alguns assistents.

Els horaris

La festa ‘Holi’ és  
explosió de música,  
diversió i color, on es  
llançaran més de 50 Kg 
de tints de colors, que és 
una de les principals  
característiques d’aquest 
festival tradicional de 
l'Índia.

PTGE. AMICS D’ARGENTONA, 8. SECTOR CAN NEGOCI
08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM

núm. 1825 del 15 al 21 de juny de 2018
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Grup Municipal de Ciutadans

En el Grupo Municipal de Ciudadanos creemos fírme-
mente en la necesidad de preservar la neutralidad de 
los espacios públicos de nuestra ciudad, por ello en el 
último pleno presentamos una moción. 
La moción iba destinada a la pre-
servación de la neutralidad del es-
pacio público con el objeto de 
garantizar la convivencia pacífica y el ade-
cuado uso del mismo, exigiendo el máxi-
mo respeto a nuestro mobiliario urbano. 
En los meses de diciembre del 2017 y 
enero del 2018 tuvieron lugar frente al 
ayuntamiento de nuestra ciudad las ma-
nifestaciones exigiendo la "Llibertat dels 
Jordis" y denunciando el sistema judicial 
español.

Ya entonces, en el pleno municipal del 08/02/2018 preguntábamos: 
 Sobre los daños causados a la fachada del ayuntamiento. 
 Sobre el daño causado al mobiliario urbano
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Grupo Municipal de Ciudadanos
La Riera 48, 2ª - Mataró - Tel. 93 7582474 - ciutadans@ajmataro.cat

En el Grupo Municipal de Ciudadanos no compartimos en absoluto la "tibieza" 
del actual equipo de gobierno al abordar una situación que preocupa a la gran mayoría de 
nuestros ciudadanos, cuyas consecuencias tendremos que acabar pagando entre todos. 
Al no ser cuantificados los daños, no podemos aplicar el "Régimen disciplinario y de re-
posición de daños" que desarrolla el Artículo 151 de la Ordenanza Municipal. 
Señalamos así mismo que,  a dia de hoy, el equipo de gobierno no ha interpuesto 
demanda alguna sobre los daños ocasionados a la fachada del ayuntamiento ni a los 
sufridos por el mobiliario urbano.

La respuesta que recibimos por parte del equipo de gobierno fue la negativa a cuan-
tificar los daños a la fachada; alegando que ya estaba de antemano contemplada su 
restauración.
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Miquel Barceló lidera el Poesia i +
Poesia, música i art envairan un estiu més en aquest festival en diferents municipis del 
Maresme entre el 5 i el 15 de juliol.

Poesia: Redacció

 El Festival Poesia i+ celebrarà entre el 5 i el 15 de 
juliol la seva 13a edició amb un programa ric i variat 
per reivindicar, un estiu més, la força i la vigència de 
la paraula i de la creació poètica. El certamen, nas-
cut a Caldes d'Estrac però que s'ha anat estenent a 
altres municipis del Maresme com Mataró, Canet 
de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Alella, Arenys 
de Mar i Dosrius, que també acolliran alguns es-
pectacles, compta amb un cartell on hi destaquen 
noms com Maria Coma, Xarim Aresté, Dolo Bertran i 
Anna Carné, Enric Montefusco, Ferran Palau, El Petit 
de Cal Eril, Dolors Miquel o Albert Roig. Entre les 
actuacions destaca la de l'artista mallorquí Miquel 
Barceló, coincidint amb l’exposició Pregon desig. 
Miquel Barceló a Josep Palau i Fabre, que es pot 
veure a la Fundació Palau fi ns al 9 de setembre, 
protagonitzarà amb el músic Pascal Comelade una 
acció molt especial a Caldes d'Estrac el sis de juliol.

En aquesta edició, el Poesia i + ha volgut posar 
l’accent en les noves generacions de poetes, que ja 
estan marcant noves maneres de dir i fer poesia com 
ara Maria Sevilla, Míriam Cano, Blancallum Vidal, 

Miriam Reyes, Silvie Rothkovic, Laia Martínez i López 
i Jaume C. Pons Alorda. Com en edicions anteriors, 
el Poesia i+ continua reivindicant la fi gura de Palau i 
Fabre amb l’espectacle Palau6, que vol presentar en 
un nou format totes les cares del seu món creatiu. 

Una nit de pop metafísic
Pel que fa a la música, destaca la nit de pop metafísic 
que tancarà el festival diumenge 15 amb Ferran Palau 
i El Petit de Cal Eril compartint escenari. També cal 
destacar l’espectacle íntim i personal que presentarà 
Enric Montefusco el dissabte 14 de juliol preparat per 
a l’ocasió i el concert de Maria Coma, un dels pocs 
que farà aquest estiu a Catalunya. 

Reivindicar la cultura en any mundialista
Coincidint amb la celebració del mundial de futbol 
aquest estiu, amb el lema "+ poesia, si us plau!" el 
festival impulsarà una campanya protagonitzada 
per poetes, escriptors i fotògrafs que reivindicaran 
el poder de la cultura. Fent un ús irònic de l'estètica 
i els arquetips del fanatisme futbolístic, servirà d'al-
taveu del certamen i de contrapunt a "hores i hores 
de contingut del circ futbolístic". 

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Dolo Beltran serà un 
dels reclams de la 
nit mataronina del 
certamen
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Música: Redacció - ACN

 Dimecres passat es va signar 
un conveni que agruparà les cinc 
Cases de la Música que hi ha a 
Catalunya en una de sola. Són les 
de l'Hospitalet, Manresa, Terrassa, 
Mataró i la del Gironès i el conveni 
vol ser "un estatut" que defineixi 
clarament “què són les Cases de la 
Música, com han de ser i què han 
de fer”, segons va explicar Jordi 
Planagumà, coordinador de la 
Xarxa de les Cases de la Música 
de Catalunya.

Després de 12 anys en funci-
onament i fruit del que va que-
dar reflectit en el Pla Integral de 

S'agrupen en un sol projecte per seguir posant les eines necessàries per ajudar 
els creadors i grups emergents  

la Música, s’ha fet un pas més en 
la consolidació del projecte amb la 
signatura d’un conveni marc que 
engloba a totes les administraci-
ons i entitats participants. 

 A banda d'enfortir el projecte 
i seguir creant “ecosistemes mu-
sicals” a través de la col·laboració 
entre el sector públic i el privat, 
el conveni haurà de servir també 
per exportar-lo a altres ciutats de 
Catalunya. 

Formació, creació, 
exhibició i promoció
Coparticipat per l’administració i 
empreses del sector musical, Cases 
de la Música és un projecte que 

Les Cases de la Música, més fortes  

Un dels concerts organitzats per la Casa de la Música de Mataró Daniel Ferrer 

té com a objectiu dinamitzar la 
formació no reglada posant les 
eines necessàries per ajudar als 
creadors i grups emergents a fer 
el pas cap a la seva professionalit-
zació. Aquest projecte és similar a 
altres iniciatives que estan en fun-
cionament a ciutats europees, amb 
la particularitat que és l’únic que 
treballa amb una xarxa de ciutats 
i que abasta tots els àmbits que 
intervenen en la creació musical: 
des de la formació i la creació, a 
l'exhibició i promoció. 

Aquest conveni, manifesta la 
voluntat de totes les parts de “se-
guir treballant conjuntament en el 
projecte amb els objectius de de-
senvolupar públics per a la música, 
donar suport a la pràctica musical 
amateur o professionalitzada i la 
creació d’oportunitats per als grups 
i creadors emergents”.

Més enllà d'expandir el projec-
te d'aquestes cases de la música a 
Catalunya, Planagumà ha explicat 
que ciutats daneses i belgues s'hi 
han interessat per replicar aquest 
model de cooperació entre sales 
musicals, ajuntaments i altres 
administracions.Les cases de la música, un model d'èxit D.Ferrer 
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de crear, el resultat permet veu-
re els tres llenguatges de cada un 
d’ells i la marca personal de cada 
artista, així com un punt de con-
vergència entre els tres creadors.

Tres maneres de veure el món
 L’exposició refl exiona al voltant 
de temes com la mort, la sexua-
litat, el naixement, la societat de 
consum o la permanència del sis-
tema capitalista. Es tracta de tres 
maneres de veure el món que es 
barregen, s’interpel·len, s’entenen 
i es rebutgen, creant una nova in-
terpretació del món.

Fins al 14 de juliol
L’exposició es pot visitar a l’espai 
de La Destil·leria fi ns al 14 de juliol 
de manera gratuïta. Seguidament, 
aquesta mostra donarà pas a la ja 
habitual exposició conjunta de di-
versos artistes de Les Santes, la qual 
enguany compleix cinc anys. Per 
celebrar l’aniversari serà una edició 
molt especial que unirà la seixan-
tena d’artistes que han exposat a 
aquest espai al llarg de cada una 
de les edicions de la mostra. | L.M.

 Un pare i els seus dos fi lls, tots 
ells artistes i creadors amb inqui-
etuds i motivacions diverses, han 
impulsat una mostra conjunta a 
La Destil·leria de Mataró. Després 
d’un any creant junts i procurant 
pensar les obres com un tot, neix 
l’exposició ‘Contradiccions’. Es 
tracta de Ricard, Ivan, Therry Jordà, 
tres artistes mataronins que han 
decidit trobar-se i mesclar-se dins 
les seves pròpies contradiccions 
creatives. L’exposició juga amb els 
diversos espais de La Destil·leria, 
dues sales i el bell pati interior, per 
situar-hi la cinquantena d’obres 
inèdites que han preparat, jugant 
amb l’espai com si fos un tot.

Que dues generacions d’artistes 
amb un cognom en comú creïn 
conjuntament és una proposta 
innovadora i sense precedents, 
emmarcada dins el corrent avant-
guardista actual. El resultat és un 
discurs inèdit que fuig del format 
clàssic i aborda el muntatge amb 
diverses tècniques: escultura, co-
llage, pintura i molt més. Malgrat 
que els artistes reconeixen la difi -
cultat de posar-se d’acord a l’hora 

Ricard, Therry i Ivan Jordà construeixen una mostra 
artística que vol compartir l’experiència de crear junts

Tres Jordà s’uneixen a 
La Destil·leria

 Dissabte passat, les campanes 
de Santa Maria tocaven a morts de 
forma manual, en record de Quim 
Homs, que havia mort als 83 anys 
i de qui s'ofi ciava el funeral. Era 
un bon homenatge per qui es va 
encarregar durant molts anys de 
fer sonar les campanes i de tot ti-
pus d'intendència a Santa Maria. 
Homs, més conegut com a Quimet, 
va ser durant molts anys home de 
confi ança de la parròquia, ajudant 
del campaner Joan Argés i fi ns i tot 
es feia dir "escolà major".

Va feinejar a la Basílica, de la que 
va ser home de confi ança del mos-
sèn durant anys. Com a anècdota, 
tenia les claus del temple, i sovint 
n'havia estat l'encarregat d'obrir 
i tancar. La seva família havia os-
tentat una bodega a la Baixada de 
les Espenyes. Després de treballar 
a Santa Maria, també es va dedi-
car a la parròquia de l'Esperança. 

En un moment històric
Quim Homs va ser el jove escolà 
que va portar la creu davant el fère-
tre de Puig i Cadafalch quan aquest 
va ser enterrat el dia de Nadal del 
1956. Un jove Mossèn Colomer va 
dirigir llavors el trasllat del fèretre 
davant centenars de persones i al 
davant, duent la creu, hi fi gurava 
Quim Homs.. | C.C.

Mor als 83 anys un home 
de parròquia

Quim Homs, l'home 
que feinejava a Santa 
Maria

Una de les obres exposades a La Destil·leria

Quim Homs

Cedida 

Cedida

Cultura
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Amb familiars dels presos
A banda de les actuacions musi-
cals, l’acte comptarà amb la pre-
sència dels familiars dels presos, 
que en un moment donat inter-
vindran amb la lectura d’un ma-
nifest. El 16 de juny farà justament 
vuit mesos de l’empresonament 
de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i 
més de set mesos de l’entrada de 
Joaquim Forn i Oriol Junqueras i 
poc més de tres de Jordi Turull, 
Carme Forcadell, Montserrat 
Bassa, Raül Romeva i Josep Rull.

Per a la caixa de solidaritat
Durant tota la vetllada hi haurà 
disponible un servei de barra, en-
trepans i cocteleria. Tot el que es re-
capti anirà a la caixa de solidaritat, 
per aquest motiu també hi haurà 
guardioles perquè la gent pugui 
fer les seves aportacions. La caixa 
de solidaritat és una contribució 
ciutadana que ajuda a les famílies 
dels presos a cobrir les despeses 
dels viatges. | M. Camacho

 L’ANC, juntament amb La Forja, 
organitzen un concert pel pròxim 
16 de juny a la plaça de l’Ajunta-
ment per demanar "l’alliberament 
de les persones empresonades i 
exiliades". L’entrada és gratuïta 
però hi haurà servei de barra des-
tinat a la caixa de solidaritat.

Estrenaran la vetllada el cantau-
tor mataroní Marc Ràmia, seguida 
de la cantant soul Maria Lamata, 
també de Mataró. Tot just des-
prés, actuarà el grup Panellet amb 
música energètica que animarà la 
vetllada amb vitalitat punk. 

Ebri Knight a Mataró
El concert comptarà també amb 
la participació d’Ebri Knight, una 
formació argentonina que barre-
ja sonoritats folk amb el rock o el 
punk. El grup presentarà les can-
çons del seu últim disc ‘Guerrilla’. 
Un cop fi nalitzades les actuacions 
dels grups és el torn del DJ Lo Puto 
Cat, que posarà ritme a la festa fi ns 
ben entrada la nit.

Hi participaran Ebri Knight, Panellet, Marc Ràmia, Maria 
Lamata i el DJ Lo Puto Cat

Concert de l’ANC per la 
llibertat dels presos

 Els cinc museus i sales d’exposi-
cions municipals amplien els ho-
raris de visita al públic. A més de 
les hores d'obertura ja estipulades, 
tots els equipaments municipals 
passaran a obrir els dissabtes al 
matí entre les 11h i les 14h. També 
cal destacar que Can Marfà Gènere 
de Punt i Ca l’Arenas Centre d’Art 
obriran els dijous de 17 a 20 h, a 
més dels dissabtes al matí. 

Amb aquests canvis, els equi-
paments municipals s’acosten als 
estàndards d’obertura dels museus 
en l’àmbit nacional i intenten tro-
bar l'equilibri amb els interessos 
entre el públic local i els visitants. 
El canvi es produeix després d’una 
avaluació de les estadístiques de 
públic dels cinc espais, analitzats 
segons procedències i franges ho-
ràries. A partir d’ara ja no hi hau-
rà distinció entre horari d’estiu i 
horari d’hivern.

Les escoles poden reservar 
Els cinc equipaments museístics 
obriran fora de l’horari habitual si 
es fa reserva prèvia. Aquest servei 
s’ofereix a les escoles, centres edu-
catius reglats i no reglats i grups de 
persones a partir de 20. Els tallers 
educatius i familiars se segueixen 
duent a terme amb la mateixa re-
gularitat. | Redacció

Ara també obriran els 
dissabtes al matí

Més hores obertes 
als museus i sales 
d’exposicions

Ebri Knight encapçala el cartell del concert pels presos

La Nau Gaudí obrirà més

 Arnau Carbonell

Daniel Ferrer
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petites dosis de mala llet, molta 
autoparòdia i sobreactuació. Entre 
cançons més de ballar i vessar la 
cervesa i d'altres d'encomanar-se 
al verb innat i la modulació de veu 
d'en Miquel. És una concatena-
ció d'elements sense sentit, un 
aspersor de rialles que esquitxa 
o remulla segons la pressió que 
hi posi el grup. Al Clap, dissabte, 
també vam tornar a veure que no 
són uns pallassos armats amb ins-
trument. Musicalment el bolo va 
funcionar rotundament.

Suant les perruques i notant-se 
encantats d'haver-se conegut per 
acabar tocant junts, van cruspir-se 
el concert degustant cada cançó 
sense pressa. A sota, els assistents 
a l'enterrament sui generis balla-
ven i, mai millor dit, se'n fotien del 
mort i de qui el vetlla. La sessió va 
tenir passatges de ball de Festa 
Major i reivindicació de sonori-
tats pròpies. El Cigaló fi nal, el seu 
himne més homologable, va ser un 
salm rotund en el que tothom va 
sintonitzar. Amb emotivitat i bones 
maneres, Ignorantes se'n va anar 
onze anys després que s'atrevissin 
per primer cop a embogir en pú-
blic. Chapeau per a ells. En el nom 
dels Ignorantes, amén! | Cugat C.

 A la porta del Clap riem entre 
coneguts que feia temps que no 
coincidíem. "Avui hi ha el millor 
de cada casa, aquí" diem i fem 
una broma macabra: "és el que 
tenen els funerals". Entrem dins 
on acaba de començar la instru-
mental amb la que els Ignorantes 
iniciaran un adéu musical i un as-
cens espiritual en paral·lel davant 
tres quartes parts de sala, un molt 
bon registre. Dues destinacions di-
ferents segons si parlem del cos o 
de l'ànima d'un projecte musical 
genuí de casa nostra. Comença un 
repàs exhaustiu per cada bogeria 
musicada que se'ls ha acudit en 
tot aquest temps. Hi ha disfresses 
i parafernàlia però el concert dis-
ta molt de ser un festival de fi  de 
curs. Dalt l'escenari els Ignorantes 
es calcen i fan el que potser és el 
seu millor concert. Musicalment 
potentíssim. Si baixés un marcià 
al Clap, dissabte, segurament riu-
ria amb ells i no entendria per què 
han de plegar. Però se'n van i ho 
fan a consciència.

Ignorantes és la broma gran re-
serva –aquell tram d'humor que, 
si el sopar no és de molta confi an-
ça, no t'atreveixes a fer– elevada a 
la condició de cançons. Té deliri, 

El grup maresmenc s'acomiada dels escenaris amb una 
festassa completa al Clap

Adéu i amén, Ignorantes!

 El musical Els Miserables de la 
Sala Cabanyes abaixa el teló aquest 
cap de setmana després d’onze 
representacions. Un total de 3.146 
espectadors han vist fi ns ara el 
muntatge dirigit per Joan Peran 
i amb direcció musical d’Àngel 
Valverde. Aquesta xifra augmentarà 
amb les dues funcions que tindran 
lloc aquest dissabte i diumenge 
i continuarà creixent a la tardor 
amb una nova temporada.

A partir del setembre, tant aquest 
musical com Billy Elliot, tornaran a 
l’escenari de la Sala Cabanyes. Tots 
dos han tingut un gran èxit de pú-
blic i crítica i tornaran la temporada 
vinent per a tots aquells que no els 
hagin pogut veure o vulguin repe-
tir com a públic de dos espectacles 
amb segell mataroní. 

Els Miserables
Més de 200 persones participen 
en el muntatge d’aquest musical 
al teatre de La Riera amb diferents 
funcions: tècnics, actors, músics, 
il·luminació, vestuari, maquillatge 
i moltes més funcions. | L.M.

L'obra de la Sala ja l'han 
vist 3.000 espectadors 

Els Miserables 
abaixen el teló fins a 
la tardor

Ignorantes van tancar 11 anys de música en directe al Clap

Els Miserables de la Sala

Jordi Gomà 

Daniel Ferrer
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Més de 200 màquines i eines per llogar
T-Rental, nova a Mataró, compta amb un servei de transport a domicili per les diverses 
eines i màquines que ofereix per a la construcció, neteja i jardineria, entre altres.

 Fa ja dues setmanes que Mataró compta amb una 
nova empresa de lloguer d’eines i petita maquinària 
ideal per a petits projectes i reformes de la llar, així-
com jardineria i neteja. El catàleg disponible compta 
amb més de 200 màquines de primeres marques i 
de qualitat que es poden utilitzar temporalment a 
preus competitius. Es tracta de l’empresa T-Rental, 
la qual ja comptava amb una seu a València i una 
altra a Màlaga, i ara ha obert a Mataró per abastir 
tots els professionals de petites, mitjanes i grans 
empreses, així com particulars de la zona. De fet, 
tothom qui ho desitgi pot fer ús de les eines i mà-
quines que ofereixen perquè no requereixen de cap 
llicència d’ús i són de fàcil ús.

Cal destacar que T-Rental ofereix el servei de tras-
llat a domicili o a l’obra de les eines i màquines 
que el client vulgui llogar. A més, si no disposen de 
la maquinària a la botiga de Mataró, l’empresa es 

compromet a transportar-la d’una altra de les seus 
de T-Rental o de les seus d’una de les 22 botigues de 
les quals disposa el Grup al qual pertanyen, en un 
termini d’entre 24 i 48h. 

A més de les tres botigues ja en funcionament, 
la setmana vinent també comptarà amb una seu 
a Sevilla. Serà la quarta botiga que T-Rental obrirà 
a Espanya.

Una gran varietat
L’empresa compta amb una gran varietat d’eines 
i màquines disponibles: des d’un martell picador, 
fins a un tallagespa, passant per llimes de fustes i 
parets, desbrossadores per a terrenys, màquines de 
vapor professionals, màquines per pintar Airless, 
entre moltes d’altres. En definitiva, s’hi pot trobar 
qualsevol material de construcció, neteja o jardine-
ria, tot de marques d’alta qualitat.

CONSTRUCCIÓ

PINTURA 

FUSTERIA 

FONTANERIA 

ELECTRICITAT

CLIMATITZACIÓ

TERRES

NETEJA

TREBALLS EN ALÇADA

JARDINERIA

LLOGUER DE 
MAQUINÀRIA

Camí de Sant Crist, 2 / 935 951 095 / mataro@t-rental.esESTEM A MATARÓ

Publireportatge
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Arrenca el projecte Quatre Ribes
És una iniciativa compartida els municipis d’Argentona, Cabrera de Mar, Dosrius i 
Òrrius per impulsar l’activitat econòmica

Economia: Redacció

 Potenciar la promoció econòmi-
ca dels municipis i els seus habi-
tants unint forces és l’objectiu del 
projecte Quatre Ribes. Es tracta 
d’una xarxa supramunicipal que 
uneix Argentona, Cabrera de Mar, 
Dosrius i Òrrius i que es proposa 
una forma d’optimitzar recursos. 
Amb aquesta finalitat, el projecte 
ja fa temps que ofereix ajuda per a 
emprenedors, una borsa de treball 
i suport en la selecció de personal 
per a les empreses locals. Així, es 
pretén sumar el talent de l’entorn i 
gestionar projectes en xarxa.

Incentivar la inserció laboral
Un dels objectius del projecte és 
plantejar una idea innovadora 
que incentivi la inserció laboral 
dels ciutadans i faciliti els pro-
cessos de selecció a les empreses. 
Per això, el projecte compta amb 

una borsa de treball gestionada 
pels Ajuntaments i s’han comen-
çat a dur a terme algunes entre-
vistes en format speed-dating, una 
nova manera de selecció ràpida 
de personal per conèixer els can-
didats que puguin ajustar-se a les 
necessitats empresarials.

Un Punt d’Atenció  
per a Emprenedors
Quatre Ribes incideix en el paper 
dels emprenedors dins del teixit 
empresarial local i per això comp-
ta amb un Punt d’Atenció per a 
Emprenedors (PAE). Aquest servei 
permetrà facilitar la constitució i 
legalització d’una empresa amb un 
sistema electrònic, ràpid i gratuït. 
Això suposarà un estalvi de temps 
i diners per als emprenedors, ja 
que es podran donar d’alta com 
a empresari individual el mateix 
dia i com a societat mercantil en 

un termini màxim de 7 dies.
El servei oferirà suport conti-

nuat en el temps, des d’abans de 
donar d’alta l’empresa, acompa-
nyant als emprenedors a través 
de les diferents fases: des de la 
creació d’un pla de negoci, fins al 
suport en la consulta amb altres 
administracions.

L’origen del projecte
El projecte va començar a gestar-se 
fa dos anys, durant el 2016, quan 
el ple municipal dels quatre mu-
nicipis va aprovar el Pla Director i 
definició estratègica territorial en 
l’àmbit de la Promoció Econòmica 
de la Riera d’Argentona 2015-2018. 
Aquest pla tenia la voluntat de 
construir un ens de desenvolu-
pament econòmic supramunicipal 
per a la promoció i estratègia eco-
nòmica del territori que comprèn 
aquests municipis.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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 L'Ajuntament d'Argentona ha 
municipalitzat aquest mes de juny 
el servei d'abastament d'aigua 
potable al veïnat de Can Cabot. 
Aquesta nova gestió s’encomanarà 
a la companyia municipal Aigües 
d’Argentona, encara que abans 
el servei el realitzaven empreses 
privades contractades per la Junta 
de Compensació de Can Cabot.

Aquest procés de municipalit-
zació del servei d'aigua s'ha realit-
zat en paral·lel al canvi de sistema 
d'execució urbanística de la urba-
nització de Can Cabot, que passarà 
d'un sistema de compensació, en 
el qual l’administració local només 
fa el seguiment de l'execució per 
tal que s'adeqüi a la legislació i al 
planejament, a un sistema per co-
operació, en el qual l'Ajuntament 
pren la iniciativa a la urbanització, 
executant les obres a realitzar, amb 
càrrec als propietaris.

Aquests canvis suposen els pri-
mers passos per a la plena recep-
ció de la urbanització per part de 
l’Ajuntament. Aquest procés ha 
estat possible gràcies a l’acord i 
predisposició entre el govern d’Ar-
gentona, la Junta de Compensació i 
l'Associació de Veïns de Can Cabot. 
| Redacció

Aigües d’Argentona 
s'encarregarà de la gestió

Municipalitzen 
l'abastament d'aigua 
de Can Cabot

Can Cabot Cedida

Puig i Cadafalch, el carrer Gran, la 
plaça de Vendre, el carrer Torras i 
Bages i la plaça de l’Església.

Quatre edicions amb fi ra pròpia
Amb l’objectiu de convertir l'Argillà 
en l’esdeveniment de referència al 
sud d’Europa en relació a la cerà-
mica i, així, atraure més visitants i 
expositors, la "Fira del Càntir" es 
va separar de la Festa Major ja fa 
quatre anys. 

Una desena de països a la fira
Enguany se superaran de nou la 
setantena d’artesans i terrissai-
res a la fi ra, els quals represen-
ten una desena de països ben di-
versos: Portugal, Itàlia, el Regne 
Unit, França, Letònia, Espanya, 
Argentina, el Marroc, Rússia i, com 
és evident, Catalunya. El país con-
vidat, que comptarà amb una pre-
sència destacada, serà Romania. 
Hi haurà quatre expositors a la 
Plaça de l’Església i una exposició 
a l’Antic Ajuntament. | Redacció

 La cita més esperada per als 
amants de l’art i la cultura del 
fang a Catalunya arriba el pròxim 
mes de juliol amb Romania com a 
país convidat. Es tracta de l’Argillà 
Argentona, la Fira Internacional 
de Ceràmica que aquest 2018 tin-
drà lloc des del divendres 6 fi ns al 
diumenge 8 de juliol amb diver-
ses activitats, exposicions i tallers. 
Entre les 10 h del matí i les 22 h 
del vespre els carrers d’Argentona 
s’ompliran d’artesans de la ceràmi-
ca i institucions que exposaran al 
públic argentoní i d’arreu del país 
les seves creacions. 

Al llarg de tot el cap de setmana 
tindran lloc tallers de ceràmica al 
torn i demostracions de terrissa 
tradicional, exposicions a diver-
sos museus, una acció artística 
de decoració en directe d’un càn-
tir gegant, entre altres. La Fira de 
Ceràmica estarà ubicada en un 
circuit urbà pel centre peatonal de 
la vila que passarà per l’Avinguda 

Enguany la Fira Internacional de Ceràmica se celebrarà 
del 6 al 8 de juliol a Argentona

Romania serà el país convidat a 
l’Argillà d'aquest juliol

Un moment de l'Argillà 2017 Cedida 
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la cooperativa La Guardiola. 
L’Ajuntament es proposa inter-
venir-hi per tal de recuperar l’equi-
pament cultural i posar-lo de nou 
en ús al servei de la població.

L’estudi de programació
es tracta d’una eina que, davant 
la demanda d’inversió de l’equi-
pament, analitza la necessitat, la 
dimensiona i ofereix alternatives 
per implantar-la amb una valoració 
tècnica i econòmica. Així ofereix 
a l’equip de govern i a l’Ajunta-
ment una informació detallada 
i objectiva que faciliti la presa de 
decisions sobre la inversió prèvia 
a qualsevol actuació.". | Redacció 

 La Diputació de Barcelona ha 
elaborat un estudi de programació 
de la sala ‘La Maresma’, un antic 
teatre situat al centre de Cabrera 
de Mar que actualment està en 
desús. El seu mal estat de conser-
vació porta a la necessitat d’una 
rehabilitació integral d’aquest edi-
fi ci construït l’any 1914 amb una 
superfície de quasi 400 metres qua-
drats. L’estudi planteja quatre al-
ternatives d’actuació, algunes de 
les quals mantenen l’ús primigeni 
de la sala, i altres plantegen altres 
usos més polivalents i fl exibles. 
Aquests últims, però, mantenen la 
compatibilitat amb la naturalesa 
arquitectònica del teatre.

La inversió és important
Per a la rehabilitació caldrà invertir 
entre 700.000 euros i 1.450.000 eu-
ros, en funció de l’opció escollida.

La Maresma
És un edifi ci que forma part 
del conjunt d’edifi cacions de 

Un estudi en profunditat per decidir l’actuació de 
recuperació i rehabilitació i quins seran els seus usos

L’antic teatre la Maresma de 
Cabrera serà rehabilitat

 Ports de la Generalitat ha invertit 
un total 130.000 euros en les obres 
de millora que s’han realitzat en 
l’edifi ci del port pesquer d’Arenys 
de Mar, dels quals el 50% es fi nan-
çarà a través del Fons Europeu 
Marítim de la Pesca (FEMP). Els 
treballs han consistit en l’ade-
quació de l’edifi ci de serveis de 
la dàrsena pesquera i han permès 
unifi car els serveis pesquers en un 
mateix espai, guanyant qualitat i 
efi ciència en el procés de comer-
cialització del peix des que es des-
carrega de les embarcacions fi ns 
que surt del port.

Un espai més pràctic i eficient
L’actuació realitzada es proposa 
incrementar l’efi ciència de la ges-
tió i optimitzar l’espai del sector 
pesquer, reduir la mobilitat del 
personal i usuaris entre diferents 
instal·lacions de serveis i reduir el 
consum de carburant dels vehicles 
que hi treballen. A més, permetrà 
una millora global de la qualitat del 
servei amb noves instal·lacions i re-
duir el consum energètic i d’aigua 
amb una maquinària més efi cient. 
L'Edifi ci reformat ofereix un espai 
més ben aïllat i ventilat. 

Ports de la Generalitat ha 
fet les intervencions

Unificar els serveis 
pesquers en un espai 
a Arenys de Mar

La Maresma recuperarà la seva brillantor amb la reforma

El Port d'Arenys  Cedida 

 Cedida 

104

El teatre té 104 anys i 
ocupa una superfície 
superior als 400 metres 
quadrats de planta

Maresme núm. 1825 del 15 al 21 de juny de 2018
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@totmataro
twitter.com/totmataro

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.

Adreça web del banner invertit:

www.autoescolamataro.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

INSTRUMENTAL

• 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:
MARIA LLUISA JIMENEZ CODINA

concursos

núm. 1825 del 15 al 21 de juny del 2018

 EL TOT 1825.indd   11 13/06/2018   18:30



 

Art: Laia Mulà

 Què té d'especial l'exposició?
Barceló ha decidit homenatjar la 
fi gura de Palau i Fabre amb motiu 
del centenari del seu naixement i 
per això va fer la tria de les obres 
pensant en la seva poesia. Cal des-
tacar que Palau i Fabre admirava de 
forma molt profusa a l’artista i que, 
des que va obrir la seva Fundació 
l’any 2003, sempre va voler comp-
tar amb una exposició temporal de 
Barceló. Miquel Barceló va voler 
sumar-se a la celebració del cen-
tenari del naixement del poeta, 
possibilitant l’exposició. Va creure 

Maria Choya és la directora de la Fundació Palau, que acull la mostra temporal 
‘Pregon desig: Miquel Barceló a Josep Palau i Fabre’ 

convenient ajudar a la seva funda-
ció i a la cultura en general que no 
passa per un bon moment.

Què s’hi pot veure?
Podem conèixer la manera de fer 
de l’artista i la seva fam creativa, 
elements que compartien Barceló i 
Palau i Fabre. Les obres són gravats, 
aquarel·les i obres fetes amb tèc-
nica mixta. Hi tenim tot l’univers 
d’en Barceló: animals, autoretrats, 
retrats d’amics, escenes de Mali, 
escenes eròtiques... i uns gravats 
fets amb termites de gran potèn-
cia estètica!

"Aquesta exposició és un regal de Miquel Barceló"  

L'exposició 'Pregón desig: Miquel Barceló a Josep Palau i Fabre' Cedida 

Què destacaries com el més 
important de la mostra?
El que considero més valuós és 
que Miquel Barceló ens ha fet un 
regal fent de comissari d’aquesta 
exposició i escollint les obres de 
la mostra. Fa molt que l’artista no 
exposava en territori català i que 
ho faci aquí amb diverses obres 
és un gran homenatge.

Com l'ha acollit el públic?
Molt bé! Hem augmentat molt el 
nombre habitual de visites i això 
ens ha ajudat a donar a conèixer 
la fundació. Aquí al Maresme hi ha 
una petita joia amb la col·lecció 

 

Miquel Barceló a Josep Palau i Fabre

PREGON 
DESIG
Exposició fins el 9 de setembre
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Fundació Palau  Riera 54   08393 Caldes d’Estrac  www.fundaciopalau.cat

Cultura núm. 1825 del 15 al 21 de juny de 2018
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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. 

3 dormitoris, 2 banys, cuina independent. 
Terrassa de 45m2. Finca amb ascensor y 

opció a pàrquing. Habitatge sobre plànol.
300.000€

PERAMÀS (Ref. 257288). Primer pis amb 
ascensor de 90m2, consta de 4 hab, cuina 

independent, amplia galeria, bany, saló 
menjador i balcó exterior. Reformat

144.990€

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

estrenar. 60m2 d’habitatge i 60m2 de pati, 
menjador, 2 amples habitacions, cuina ind 

i bany complet.
137.000€

OPORTUNITAT AMB ASCENSOR (Ref. 259427). 
Segon pis de 3 dorm., saló-menjador de 20m2 
amb sortida a balcó amb vistes espectaculars 
a la muntanya, cuina offi ce ind amb sortida a 
àmplia galeria i bany complet amb banyera.

152.000€

*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)

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

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

de 20m2. Vistes a mar.
315.000€.

C. Miquel Biada, 115 · 

PERAMÀS (Ref. 257288). Primer pis amb 

PARC CENTRAL (Ref. 252456) Cinquè 
pis amb ascensor de 90m2, consta de 3 

hab, cuina independent, saló menjador, 2 
banys complets i balcó ext. a carrer. Possi-

bilitat de Pàrquing en la mateixa fi nca.
249.990€.

 Nicolau Guanyabens, 1 ·

PALAU-ESCORXADOR (Ref. 257004)

ELS MOLINS (Ref. 251250). Primer pis de 
73m2 amb garatge a la planta baixa de 

74m2, menjador de 22m2, 2 hab. dobles, 
bany amb plat de dutxa, i cuina ind. Com-

pletament reformat. 
185.000€

IDEAL PER INVERTIR. (Ref.: 258717). Zona 
tranquil·la de Cerdanyola Nord. Pis de 2 

dorm, cuina amb armaris actualitzats i sortida 
a galeria, bany complet amb plat de dutxa i 

saló-menjador amb sortida a balcó.

79.000€.

T

T

T

T

T T

T

T
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És el responsable d’imatge i comunicació del Centre de Formació i Prevenció de Mataró

Albert Clopés,
trencar estigmes 

Laia Mulà

 L’Albert Clopés és un periodista mataroní que 
des de fa 4 anys gestiona la comunicació i la imatge 
del Centre de Formació i Prevenció de Mataró. Es 
tracta d‘una entitat d’iniciativa social sense ànim 
de lucre que treballa en tres àmbits: la salut men-
tal, la infància i família i la intermediació laboral.

Clopés reconeix que quan va entrar a treballar-hi 
va canviar la seva visió dels trastorns de salut men-
tal: “hi ha un estigma molt potent davant la salut 
mental i la majoria de gent sent certa por o rebuig 
davant aquests problemes”, comenta. De fet, afirma 
que moltes persones i sobretot mitjans de comuni-
cació associen els trastorns de salut mental amb els 
crims, les conductes violentes o perilloses però que, 
en realitat, “la salut mental no té res a veure amb 
actituds agressives”. 

Des que treballa al Centre, s’ocupa de tasques com 
cobrir i publicar les notícies de l’entitat, gestionar 
les xarxes socials i coordinar dos programes de ràdio 
amb els usuaris del CFP, de la branca de salut mental. 
El més curiós d’aquests programes és que, encara 
que estiguin locutats per persones amb trastorns de 
salut mental, no parlen mai de temes vinculats amb 
aquests trastorns, sinó que parlen de qualsevol altra 
temàtica. De fet, Clopés destaca que no parlar-ne 
és una manera “de lluitar contra l’estigma” perquè 
normalitzen la seva situació com a ciutadans i col-
laboradors de la ràdio. Un dels programes és el Pati 

interior de Mataró Ràdio, i l’altre, Bricura a Ràdio 
Premià de Mar.

El Centre treballa amb els col·lectius desfavorits 
ja mencionats per aconseguir una millora de la seva 
qualitat de vida i de les seves famílies, així com per 
la inserció laboral i la formació de les persones.

Feina protegida en una granja

Alguns dels membres del centre que tenen dificultat 
per entrar al mercat de treball poden gaudir d’una 
feina protegida en una granja situada al veïnat de 
Sant Miquel de Mata. Es tracta de La Klosca, una 
granja d'ous ecològics i de proximitat, la qual res-
pecta el medi ambient iestà compromesa amb la 
inserció laboral de les persones amb problemes 
de salut mental.

Apunts

Defineix-te: : Sincer, pragmàtic i rondinaire

una pel·lícula: El Resplandor, d’Stanley Kubrick

un somni: Tenir una màquina del temps

un referent: la meva mare

un viatge: al Japó

un repte: Fer feliç cada dia a la gent que m’estima

Daniel Ferrer

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

PRIMER PISO CON TERRAZA DE 50M2: 
4 hab. 2 dobles, baño completo con ducha, 
cocina officce, galeria, balcón exterior, para re-
formar a su gusto. (C.E. EN TRÁMITE)

PISO DE GRANDES DIMENSIONES: 
4 hab. 3 dob, baño completo y aseo con ducha, 
cocina office y galería, trastero en terrado co-
munit, nuy conservado..  (C.E. EN TRÁMITE)

PISO CON PARKING Y TRASTERO: Comu- 
nidad reducida con ascensor, 110m2 dis-
tribuidos en 4 hab., 2 baños, cocina offi cce, 
galería, calefacción. (C.E. EN TRÁMITE).

IDEAL INVERSORES:
Planta baja con entrada independiente para 
reformar a su gusto, actual2 hab., baño y coci-
na, excelente ubicación. (C.E. EN TRÁMITE)

OCASIÓN INVERSORES:
SOLAR PARA EDIFICAR 3 VIVIENDAS.
(C.E. EN TRÁMITE)

CASA DIVIDIDA EN DOS APARTAMENTOS: 
Totalmente refor. cada apartamento, 2 hab., baño 
con ducha y cocina, carp. ext. aluminio, suelos de 
gres. Muchas posibilidades.. (C.E. EN TRÁMITE)

Ref. 4503
CERDANYOLA P. ALTA:
145.000€

Ref. 2498
Z. EIXAMPLE:

149.000€

Ref.2503
Z. EIXAMPLE:

239.000€

Ref. 5135
Z. CIRERA:

68.000€

Ref. 7064 
Z.LLANTIA:

140.000€

Ref. 6221
Z. VISTA ALEGRE:

203.000€

Tiene 3hab. antes 4, 2 baños completos bañera/
ducha, cocina offi ce, salón comedor de 25m2 
con chimenea, patio de 12m2, balcón exterior, 
a.a y calefacción.

TOTALMENTE REFORMADO CON 
ASCENSOR: todos los servicios, 3 hab. 2 do-
bles, 1 baño, salon 24m2, balcón exterior, coc-
ins officce, suelos de gres. .(C.E. EN TRÁMITE)

Ref. 2496
Z. PZ. GRANOLLERS:

172.000€

T

TT

Ref. 4215
Z. ROCABLANCA:

171.000€

T PISO TOTALMENTE
REFORMADO
CON ASCENSOR.

CASA DIVIDIDA EN DOS APARTAMENTOS:CASA DIVIDIDA EN DOS APARTAMENTOS:Ref. 6221 T

OCASIÓN INVERSORES:OCASIÓN INVERSORES:

PISO DE GRANDES DIMENSIONES:PISO DE GRANDES DIMENSIONES:Ref. 2498 TOTALMENTE REFORMADO CON TOTALMENTE REFORMADO CON Ref. 2496 T

PISO CON PARKING Y TRASTERO: Comu- Ref.2503 T

IDEAL INVERSORES:

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)

122.260 €MATARÓ - Centre

70m², 2 habit, 1 bany complet, cuina office, saló-menjador, balcó, 
sòls parquet, tanc. alumini. etc... Vistes al mar!!! T150945

PIS MOLT ASSOLELLAT MOLT BEN CONSERVAT!

238.349 €MATARÓ - La Llàntia

116m², 4 hab., 2 banys compl, cuina office, saló-menj., aa/cc. Vistes al mar! 
sòls gres, aire condic., calefacció, tanc. alumini. Pàrquing opc!!!  T150930

FANTÀSTIC ÀTIC-DÚPLEX AMB TERRASSA DE 35M2!!

98m². 3 habit. dobles + estudi, bany compl., saló menj. pati 18m² i 
terrassa espectacular de 60m². Moltes possibilitats !!! T 250262

CASA ADOSSADA AMB MOLTES POSSIBILITATS!

189.000 €MATARÓ - Cirera

226.000 €MATARÓ - Eixample

110m², 4 hab., 2 banys, cuina office, saló-menj., terres gres, calefacció, tanc. 
alumini, balcó, traster,  possib. parquing, etc...Molt bon estat!!!  T151442

PIS MOLT LLUMINÓS EN EXCEL·LENT ESTAT!

100m², 3 habit. i jardí. Possib. 4 pisos, menjador, cuina off + bany. Al jardí 
escales a terrassa. 19m prof. i 5 m. ample. Tots els serveis!!!  T250273

CASA D’ESTIL SENYORIAL PER RESTAURAR!!!

325.000 €MATARÓ - Centre

Vol vendre
o llogar? 
Valoració 

professional
gratuïta.



93 757 83 83

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

45 anys ens avalen. 
Serietat i eficàcia 

al millor preu.

875 €MATARÓ - Centre

2 pl., 85m², 2 habit.+ estudi, 2 banys, cuina off., saló-menj., balcó, 
calef., parquet. tanc. alumini. Mobles! Tssa 50m², vistes!! T101492

ESPLÈNDIT ÀTIC-DÚPLEX AMB GRAN TERRASSA DE 50M2!

45m², 1 habit doble, 1 bany, cuina americ., saló-menj., balcó, sòls mar-
bre, tanc. alumini, garatge. Immillorable situació! Pocs anys!!! T 108278

PLANTA BAIXA SEMI NOVA AMB PATI DE 10M2!

600 €MATARÓ - Centre

Vol vendre
o llogar?  
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

900 €MATARÓ - Centre

84m², saló menjador, xemeneia, 3 habit., 2 banys, lavabo, cuina offi-
ce. Tssa 200m². 2 pl. pàrq., traster opc. Inclou mobles!!! T151301

PRECIÓS PIS CÈNTRIC A POCS METRES DE LA PLATJA!
300m², 3 habit., 3 banys, cuina office, saló-menjador, aa/cc, xemeneia, 
traster, tssa, calefacc, tanc. alumini, 2 pl. garatge. Vistes! T 202775

GRAN CASA TOTA MOBLADA AMB GRAN TERRASSA!

1.400 €DOSRIUS - Centre

775 €DOSRIUS - Centre

PRÀCTIC PIS BEN SITUAT I MOLT ASSOLELLAT!!
78m², 3 habit 1 bany, cuina office, saló-menjador, tanc. alumini, calefac-
ció, parquet, tan. alumini, etc. Pl. garatge!  Obra pocs anys!! T 110619
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