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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

233.500€

JUNTO PUERTO
Ref. 12910 CENTRO-JTO.ESTACIÓN: Ex-
celente vivienda 85m2 reformada impecable. 
Muy alto, exterior. 4 hab. (2 dob) Salón com., 
balcón/terracita. Cocina 2 amb. Baño y aseo. 
Parquet. Aire Acond. Calefacción eléctrica. 

T

119.000€

PISO ALTO BIEN ORIENTADO
Ref. 12903 CENTRO- ALAMOS - JTO. AL-
FONSO X: Ascensor. Bien distribuido. Salón 
comedor ampliado con 1 habit. Balcón so-
bre calle tranquila. Cocina original. Galería. 2 
dorm. (antes 3) Baño. BUENA INVERSIÓN!!

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

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

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€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.

T97.500€

PISO CON TERRAZA
Ref. 12720 CERDANYOLA NORTE: Vivienda 
75m2 + tza sup. 20m2 soleada. Calle tranqui-
la, 3 vecinos. Buen estado. 3 dor. (2 d). Salón 
comedor. Balcón. Cocina formica. Baño. Galería 
posterior. Pequeña comunidad y terraza. 

T

COMO UNA CASITA
Ref. 12917 JTO. ALFONS X/CTRA. MATA: 
Piso impecable. 2 pl., gran terraza sup vistas, 
otra terraza, barbacoa. 3 dor.+ 2 más en pl. 
superior. Salón com. 26 m2 cocina integr., bo-
nito arco decorativo. Baño grandes medidas, 
impecable.

225.000€T

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
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Pça de les Tereses, 27
93 798 53 60
MATARÓ

Disseny: Capgròs
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Costa Descans 
és un establiment 

emblemàtic del comerç 
mataroní. Fundat l’any 1945, 

acumula ja set dècades dedi-
cades al món de descans. Com a 

empresa familiar, actualment en la 
seva tercera generació, ha apostat sempre 

pels sofàs i matalassos de millor qualitat, 
amb marques nacionals i internacionals de 

referència, amb els dissenys més actuals i prio-
ritzant sempre el confort per sobre de tot.

Ara Costa Descans ha fet un pas endavant obrint un nou esta-
bliment, a la mateixa plaça de les Tereses: una botiga dedicada 

a la marca Fama Sofàs, de la qual en són els distribuïdors en 
exclusiva al Maresme. Amb presència a les principals capitals del 

món –de Nova York a Pequín passant per Londres- Fama Sofàs és 
sinònim de sofàs innovadors, alegres, moderns i plenament 
confortables, de gran qualitat i alhora amb una bona relació 
qualitat-preu. Sempre amb la garantia de Costa Descans.

a La plaça de les Tereses

Pça de les Tereses, 27
93 798 53 60
MATARÓ

Nou establiment

Distribuïdor:
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A 2  minuts de Mataró ParkA 20  minuts de Barcelona

Preus des de

499.000€

Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2

Parcel·les de 200 a 550m2

CASES A MATARÓ
de 4 a 6 habitacions
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Preus des de

499.000€

www.maresmed.com
comercial@maresmed.com

Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2

Parcel·les de 200 a 550m2
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Mòbil i mòbil

L’ENQUESTA

El govern municipal ha de 
cessar el cap de Recursos 
Humans?

73,3% Sí
26,7 % No

CÀNTIR 2018

LA PREGUNTA

L'Ajuntament hauria de 
rescindir el contracte de la 
brossa amb FCC?

PINTADES INCÍVIQUES

APLAUDIT:  El segon càntir d'au-

tor de l'Argillà té tots els números 

d'esdevenir un èxit absolut com el 

seu precedent. Aspecte de cantim-

plora i dos colors per triar. Bravo!

CASTIGAT: La confraria del Sant 
Sepulcre va aparèixer amb la seu 
pintada. Un episodi més. Els incívics 
se senten valents amb un esprai 
a la mà i embruten impunement.

VOTA L'ENQUESTA A:

Opinió: Cugat Comas

 Mirant l'estampa a la platja ens queien –perdó per l'expressió– 
els genitals a terra. Podríem allargar-nos sobre aquell grup de joves 
mutant la seva naturalesa a la de la gamba pels efectes d'irradiació 
del sol. Segur que no s'havien posat protector, s'estaven estirats 
sobre les tovalloles i astorats davant la seva pantalla de mòbil. No 
es creuaven paraula i em va semblar que el seu vermell cutani 
anava a més a cada segon.

El mòbil ens té posseïts. Ho escric en primera persona fi dedigna, 
culpable com sóc d'aquesta capacitat abstractiva que té el maleït 
dispositiu en la nostra vida i en com interactuem els uns amb els 
altres. El punyetero mòbil que fi ns i tot, heretge, s'atreveix a in-
terrompre un diàleg franc a mig àpat o la conversa que és sugge-
rent, precisament, per deixada anar. Ens posem les mans al cap 
sobre aquesta moda del pòtol que presideix els Estats Units, de 
funcionar a través de tuits i tronar ràpidament i instantàniament 
a través de les xarxes socials i en canvi som partícips d'una manera 
de fer similar, a escala menys disminuïda, quan hiperactivem la 
necessitat d'escriure per existir i versionem de forma perversa el 
cèlebre precepte socràtic.

Ho experimentem en dies com dijous, quan en saber de la llibertat 
provisional pels violadors de 'La Manada' tots corríem a l'exercici 
que ens autoimposem de dir-la, grossa o petita, però de dir-la. Vaig 
esborrar quatre vegades el que havia escrit, perquè avui en dia un 
tuit et pot fer força més que pessigolles legals. No sé ni en què vaig 
acabar reparant. Però a la meva manera, personal i intransferible, 
no deixava de reproduir el mateix patró de conducta irascible que 
el boig d'en Trump.

Si algun cop heu perdut el mòbil, segur que l'heu tornat a perdre. 
Als que ens passa, reincidim. Correm a tenir-ne un altre, perquè 
hi treballem i disposar-ne no és pas un capritx. El darrer cop vaig 
estar-ne tres, de dies, sense dur-lo ni dependre'n. Recordo que 
vaig pujar a prendre la fresca al terrat i em va recordar quan abans 
associàvem el repòs a la pèrdua de connectivitat.

Tot plegat és picar ferro fred i el mal ja està fet. No es tracta de ser 
anticíclics, sinó de pujar més sovint al terrat. O de posar el mode 
avió sense necessitat d'entrar a teatre. Em sembla que el petit aparell 
ens idiotitza i que a mesura que hem desenvolupat el moviment 
del polze hem perdut la capacitat de cloure el puny.

Davant de tot
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E S P A I S  P E R  V I U R E ’ L S

NOVA PROMOCIÓ
11 habitatges al C/Unió, 81

Mataró centre

93 540 52 25 | www.acuratt.com
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NOVA PROMOCIÓ
11 habitatges al C/Unió, 81

Mataró centre

93 540 52 25 | www.acuratt.com
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QUIN SERÀ EL CARTELL L’ALTERNATIU?
Comença la votació per escollir el Cartell de Santes d’elecció popular
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 Foto antiga Les portades

Els inicis del CRAM

Precisament aquesta setmana re-
cuperem una fotografi a del fons de 
Crònica de Mataró sobre un dels 
primers exemplars deixats anar 
pel CRAM, la fundació amb seu 
a la comarca que va començar a 
operar com a tal el 1994. D'aquells 
anys és aquesta instantània. 

25 anys després, les tortugues se-
gueixen aixecant gran passió entre 
els maresmencs.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

 La posta excepcional de 173 ous 
per part d'una tortuga babaua a 
la Platja de Sant Simó ha suscitat 
un gran interès i expectació a tot 
el Maresme. Els protocols de pro-
tecció del niu d'aquesta espècie 
en perill d'extinció, així com el fet 
que hi hagués testimonis de la seva 
aparició poden ser considerats ele-
ments nous però no la presència 
de l'espècie caretta caretta a les 
nostres costes. 

Foto antiga 1827.indd   1 27/06/2018   10:29
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Cedida

Frau detectat en la recollida de brossa   
Testimonis en forma de vídeo demostren que l'empresa adjudicatària FCC  
barreja les diferents fraccions que els mataronins separen a casa

Societat: Cugat Comas

  FCC, l’empresa que s’encarre-
ga de la recollida de la brossa a 
Mataró barreja les diferents frac-
cions en el moment de fer la reco-
llida. Aquesta és la denúncia que 

queda patent al vídeo que ERC i 
Capgròs van fer públic i en el qual 
el camió que recull els residus dels 
contenidors de la Plaça de Cuba 
aboca allà mateix el paper provi-
nent de la facció blava i els residus 
de rebuig. La mateixa acció queda 

acreditada en diferents dies en al-
tres testimonis audiovisuals. 

El vídeo posa de manifest, se-
gons el partit republicà que “els 
ciutadans, que s’esforcen a reciclar, 
que creuen que aquest esforç val 
la pena, que cal lluitar junts per la 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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Cedida

Daniel Ferrer

sostenibilitat, se senten avui traïts 
i enganyats per FCC i per l’Ajun-
tament”. Esquerra planteja ober-
tament la possibilitat de canviar 
d’operador del servei.

FCC és l’empresa adjudicatària 
per un termini de vuit anys del 
servei de recollida de brosses. ERC 
recorda com el 2016 se li va millo-
rar el contracte i es pregunta “com 
és possible que les auditories de 
qualitat del servei no detectessin 
ni una sola d’aquestes males pràc-
tiques?”. Els republicans asseguren 
que “FCC ha perjudicat greument 
la credibilitat del Govern munici-
pal davant la ciutadania i ha deixat 
tocada per molt de temps l’auto-
ritat moral de l’Ajuntament per 
seguir demanant la complicitat 
dels ciutadans pels objectius de 
recollida selectiva, de reciclatge i 
de sostenibilitat”. 

La difusió del cas, dijous pas-
sat, va generar un gran enrenou i 
desenes de ciutadans afirmaven a 
través de les xarxes que aquest era 
un frau que havien detectat de fa 
molt temps.

Les explicacions

Fomento de 
Construcciones y 
Contratas assegura que 
es tracta d'un cas aïllat 
i en culpa el treballador 
responsable del torn

"Estem indignats i preocupats". El regidor Miquel Àngel Vadell, 
titular d'Espais Públics i Sostenibilitat resumia així la posició de 
l'Ajuntament després que es conegués el cas de FCC, l'empresa 
que gestiona la recollida d'escombraries, que barrejava fraccions. 
Vadell ho titlla de "fet més que desagradable". "Sempre insistim 
en la importància de la col·laboració per una ciutat sostenible i 
no ens podem permetre aquestes actuacions", diu. Vadell tam-
bé va afirmar que l'Ajuntament  prendrà "les mesures adients" 
que no va voler avançar, en espera de la reunió que aquest 
divendres han de mantenir amb l'empresa perquè aclareixi els 
fets i es determini l'abast del frau en el servei. Respecte a una 
possible rescissió del contracte, Vadell va ser més que caut. 
De moment l'Ajuntament ha obert un expedient i del resultat 
d'aquest es determinarà la sanció que aplicaran a l'empresa. 

El vídeo posa de manifest el que durant temps ha estat sos-
pita generalitzada a Mataró. Respecte a aquest fet el regidor 
afirma que no havien tingut denúncies "i encara menys proves 
constatables en aquest sentit" però que estan "preocupats per 
si és una situació recurrent" i demana que si la gent disposa de 
més proves com la del citat vídeo les faci arribar a l'Ajuntament.

"Estem indignats i preocupats"

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1827 del 29 de juny al 5 de juliol de 2018
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ERC exigeix valentia davant de FCC 
El partit republicà aposta per una nova auditoria ambiental completa que avaluï 
el servei de recollida d’escombraries a Mataró

Política: Cugat Comas

 Esquerra Republicana de Cata-
lunya manté la bel·ligerància i el 
marcatge a l'home en el cas del 
frau en la recollida de brossa que 

ells mateixos van fer públics. Als 
republicans no els agrada la prime-
ra reacció que ha tingut el govern 
municipal davant l'empresa adju-
dicatària, FCC, i exigeixen valentia 
per abordar la situació amb aquesta 

empresa, un autèntic gegant del 
sector. Francesc Teixidó, portaveu 
d'ERC, assegura que “si el govern 
municipal és valent”, els tindrà al 
costat però llança un avís: “Ens fa 
patir que l’Ajuntament tingui poca 

ERC va ser el partit que va difondre el vídeo i qui més dur s'està mostrant davant el frau detectat Arxiu 

*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!

Ciutat
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capacitat de negociació: veiem que 
ha estat tou en el passat davant de 
l'empresa i ara pot semblar que tin-
guin ganes de donar-li carpeta: hi 
serem perquè s'arribi fi ns al fi nal”. 
El partit republicà assegura que 
“queda comprovat que la barreja 
de fraccions en la recollida no és 
un fet puntual” i advoquen per una 
nova auditoria ambiental que de-
termini el funcionament del servei.

Malfiança amb l'empresa
ERC desconfi a obertament de l'ex-
plicació donada per FCC, que cul-
pa un treballador de la mala praxi 
que les imatges ha fet pública: 
“L'empresa amb el contracte més 
gran de l'Ajuntament no pot cul-
par a un empleat interí, exigim 
que l'Ajuntament no ho toleri ni 
accepti aquesta explicació i defen-
si el més dèbil”, explica Teixidó. 

"La ciutat està bruta"
Els republicans volen que el cas 
serveixi per avaluar el funciona-
ment sencer del servei de neteja, 
ja que el seu alcaldable determina 
que “només cal veure com està la 
ciutat de bruta, amb contenidors 
plens, mala gestió dels volumino-
sos o l'absència de servei especial 
després de Sant Joan”. 

L'empresa FCC acumula un historial de sancions i deficiències 
en els serveis de recollida de brossa important a tot el país. 
L'any passat es van detectar sengles casos de fraus en els ser-
veis de Barcelona i Badalona, rebent una sanció milionària de 
l'Ajuntament de la capital catalana. Va ser arran d'aquests dos 
casos que l'Ajuntament de Mataró va auditar el seu servei sense 
detectar cap desviació o cas com el que ara s'ha fet públic. En 
tots els casos en què FCC ha estat sancionada, l'empresa ha 
respost amb el mateix procediment que a Mataró: culpabilitzant 
el treballador i parlant de casos concrets.

Es dona la paradoxa, a més, que l'escàndol del servei mataroní 
va esclatar just quan David Bote, alcalde de Mataró i president 
del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del 
Maresme (CTRSUM), era a Bolívia com un dels convidats a 
compartir experiències i presentar iniciatives de futur en el 
marc del VI seminari internacional "Gestió integral de residus 
sòlids cap a una gestió sostenible". 

I Bote explicant el model de 
gestió de residus a Bolívia 

núm. 1827 del 29 de juny al 5 de juliol de 2018
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Successos: Redacció

 Enrenou important entre els ba-
nyistes de la Platja del Varador, 
dijous passat a dos quarts de set. 
A escassos metres de la sorra va 
aparèixer una aleta que indica-
va que un animal marí de grans 
dimensions era ben a prop dels 
banyistes. Els vídeos de la reac-
ció histèrica davant el que es va 

L'albirament de l'animal, que es pren per un tauró, a escassos metres de la platja 
causa un enrenou important 

prendre per una tintorera es van 
viralitzar ràpidament. 

El servei de Salvament i Creu 
Roja van fer un reconeixement a 
la zona amb l'embarcació d'emer-
gències però, tal com va informar 
l'Ajuntament, no van poder veure 
l'animal. Laia Comas, estudiant 
d'infermeria, va ser una de les tes-
timonis de la irrupció de l'animal: 
“Estàvem a la platja i tothom ha 

Una aleta a prop de la sorra espanta els banyistes

Captura del vídeo d'Oriol Cruz on s'aprecia l'aleta que va espantar els banyistes Cedida

començat a cridar i a sortir de l'ai-
gua i he vist com teníem un tauró 
al costat. Li he vist les brànquies, 
l'hem tingut al costat”. Comas ex-
plicava que “encara que sigui una 
tintorera, et pot atacar si se sent 
en perill”. Denunciava que “des-
prés de més d'una hora amb la 
platja buida” només van anar-hi 
els guardacostes a fer “una repas-
sada, sense més".

L’animal que dijous va aparèixer a primera línia 
de mar, a pocs metres de la sorra, i que va so-
bresaltar els banyistes de la platja del Varador no 
era un tauró. Tot i que en un primer moment es 
va associar la seva aleta al d’un exemplar tipus 
tintorera per ser els més habituals de veure a la 
zona, la posterior proliferació d’imatges i vídeos 
del moment de desconcert generat no deixen 
lloc a dubte per a experts en animals marins.

És el cas de l’oceanògrafa Regina Domingo, 
líder del projecte Nakawe, una ONG contra 
la pesca il·legal de tau- rons.
Domingo ha analitzat 
les imatges i vídeos de 
dijous al Varador i asse-
gura no tenir dubtes que 
l’animal vist i pres 

per un tau-

ró era, en realitat, un dofí. Explica que “clarament 
es veu que és un dofí i no un tauró: es pot apreciar 
per la manera de nadar, per la velocitat amb la que 
es mou o per la posició de l’aleta, però sobretot 
per la forma de l’aleta”. Domingo assegura que 
“la forma corbada de l’aleta que es va veure a 
Mataró és clarament de cetaci i no d’esqual”. 

Roger de Marfà és professor de doctor en 
Ciències de la Terra i 

submarinista i també 
apunta en la mateixa 

direcció: "L'aleta dorsal 
està molt corbada, típic dels 

dofins, i si fos un tauró, el més 
probable és que també es veiés 

part de l'aleta caudal, la cua, ja que 
la tenen en vertical, no horitzontal com 

els dofins". Així doncs, l'animal vist a la 
ciutat era un dofí.

Era un dofí

era un tauró. Tot i que en un primer moment es 
va associar la seva aleta al d’un exemplar tipus 
tintorera per ser els més habituals de veure a la 
zona, la posterior proliferació d’imatges i vídeos 
del moment de desconcert generat no deixen 
lloc a dubte per a experts en animals marins.

És el cas de l’oceanògrafa Regina Domingo, 
líder del projecte Nakawe, una ONG contra 
la pesca il·legal de tau- rons.
Domingo ha analitzat 
les imatges i vídeos de 
dijous al Varador i asse-
gura no tenir dubtes que 
l’animal vist i pres 

per un tau-

es mou o per la posició de l’aleta, però sobretot 
per la forma de l’aleta”. Domingo assegura que 
“la forma corbada de l’aleta que es va veure a 
Mataró és clarament de cetaci i no d’esqual”. 

Roger de Marfà és professor de doctor en 
Ciències de la Terra i 

submarinista i també 
apunta en la mateixa 

direcció: "L'aleta dorsal 
està molt corbada, típic dels 

dofins, i si fos un tauró, el més 
probable és que també es veiés 

part de l'aleta caudal, la cua, ja que 
la tenen en vertical, no horitzontal com 

els dofins". Així doncs, l'animal vist a la 
ciutat era un dofí.

Ciutat
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  Aquest diumenge a les set de 
tarda, el Teatre Monumental acull 
un acte-tribut als presos i exiliats 
que es proposa deixar petit aquest 
espai. Hi haurà un col·loqui amb 

Elisenda Paluzie, Bea Talegón i Mikko Kärnä, entre els 
al·licients d'un acte de tribut als polítics 

els seus familiars,  conduït per la 
periodista Bea Talegón. A més, es 
comptarà amb la presència del 
diputat fi nlandès Mikko Kärnä, 
que donarà la seva visió de com 

Volen omplir el Monumental 
pels presos i exiliats

s’està internacionalitzant el procés 
català, i amb la presidenta d’ANC 
Elisenda Paluzie, que intervindrà 
en la cloenda. Aquest acte compta-
rà a més amb l’actuació musical de 
Sandra Rodríguez, la performance 
de dansa “Un poble empresonat” 
dirigit per les coreògrafes Heidi 
Consegal i Carla Pérez i amb la pro-
jecció del vídeo “Mataró Dempeus” 
elaborat pels fotògrafs Joan Safont 
i Mireia Canicio.

Aportació a l'ACDC
Fa dies que l'ANC està venent en-
trades per aquest acte, que també 
en tindrà a taquilla. Entre els assis-
tents es demanarà una aportació 
voluntària que anirà destinada a 
l'Associació Catalana pels Drets 
Civils, creada per  les famílies dels 
presos i exiliats polítics. | Red

MOTORPRIM. Av. del Maresme 71-73, 08302 Mataró
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Un nou ramal per millorar la fluïdesa a 
l'entorn del Mataró Parc 
Deu mesos d'obres i 2,3 milions per aquesta operació que vol millorar la connexió 
amb l’enllaç de Mataró Oest de la C-32

Urbanisme: Redacció

 Més obres a la connexió Mataró 
Oest amb la C-32. Tal com estava 
previst d'ençà que fa dos estius en-
trés en funcionament el nus viari, 
aquesta setmana ha començat la 
construcció d'un nou ramal adja-
cent al de l'entrada de l'autopista 
cap a Barcelona que connectarà 
el carrer d'Estrasburg i la Plaça de 
Gran Bretanya. La inversió prevista 
en les noves obres és de 2,3 mili-
ons d'euros i s'hi espera moviment 
durant deu mesos. 

¿Per què un ramal nou, es po-
den preguntar moltes persones 
conductores? La idea és que amb 
aquest nou element s'afavoreixi la 
fl uïdesa de la circulació a la zona 
de la plaça de la Gran Bretanya 
amb la diversifi cació dels vehi-
cles que procedeixen dels carrers 

d’Estrasburg i de Brussel·les. En 
aquest entorn urbà, es produeixen 
situacions puntuals de congestió 
per la mobilitat generada pel cen-
tre comercial Mataró Parc, que es 
podrien accentuar per futurs de-
senvolupaments urbanístics a la 
zona i afectar la funcionalitat de 
l’enllaç amb la C-32. 

Els detalls
El nou ramal s’iniciarà a la cruïlla 
dels carrers d’Estrasburg i Torrent 
de les Piques amb una rotonda de 
nova construcció, de 45 metres de 
diàmetre exterior. Continua amb 
l’adequació del carrer d’Estrasburg 
i una nova rotonda, de 35 metres 
de diàmetre exterior, a l’altura del 
futur accés a l’aparcament subter-
rani del centre comercial.

A partir d’aquest punt, el vial 
creuarà per sobre el ramal de 

sortida de l’enllaç de Mataró Oest, 
a la calçada sentit Barcelona, mit-
jançant una pèrgola d’uns 25 me-
tres de longitud. En un tram, se 
situarà paral·lel al ramal de l’auto-
pista i passarà per sota la passarel-
la de vianants recentment cons-
truïda i connectarà fi nalment amb 
la rotonda de la Gran Bretanya. 

Les pantalles acústiques
Han conclòs recentment els treballs 
d’instal·lació de noves pantalles 
en una zona propera a l’enllaç de 
Mataró Oest, a l’altura de Figuera 
Major i el barri de Vista Alegre, per 
disminuir l’impacte acústic de l’au-
topista. En concret, s’han executat 
uns 350 metres de pantalles, d’entre 
3 i 4 metres d’alçada, en la calçada 
en sentit Palafolls. Aquesta actua-
ció ha comptat amb una inversió 
d’uns 500.000 euros.

El mapa de la creació d'aquest nou vial a l'entorn del Mataró Parc Arxiu 

Ciutat
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  Una pintada feta amb esprai 
de color vermell amb el símbol 
anarquista i la llegenda "Ni dios, 
ni patria, ni amo: Molinos anti-
fascista" va aparèixer diumenge 
passat a la seu de la Confraria del 

La confraria lamenta l'incident incívic i reivindica la 
diversitat cultural de la ciutat

Sant Sepulcre, per sorpresa i dis-
gust dels membres de l'entitat. La 
mateixa confraria ho ha fet pú-
blic a les xarxes, lamentant aquest 
episodi i “altres actes d'incivisme 
contra símbols a la ciutat”. 

Apareixen pintades a la seu 
del Sant Sepulcre

En el comunicat, l'entitat li treu 
importància: “Actes injustifi cats 
com aquests no ens han de fer 
defallir, ni hem de donar més im-
portància del que té, què és una 
bretolada sense sentit”.

Des del Sant Sepulcre conside-
ren que la “confraria forma part 
de la diversitat cultural i plural 
d’avui dia a la ciutat de Mataró”, 
i valoren que aquesta “diversitat, 
enteniment i comprensió ens fa a 
tots i totes més rics com a societat".

L'entitat assegura que continu-
arà “sumant i treballant” i recorda 
que la seva implicació a la ciutat va 
més enllà de la participació en la 
Setmana Santa. El Sant Sepulcre or-
ganitza la revetlla de Sant Joan, ac-
tivitats per a Carnestoltes, la festa 
de la tardor als Molins, festivals, ar-
rossades i participa de nombrosos 
actes solidaris a Mataró.  | Redacció  

Les pintades aparegudes a la seu de l'entitat Cedida 
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Ja tens el teu cotxe a punt per 
aquest estiu?

revisió, reparació o millora que fa setmanes que no-
tem necessària, quan conduïm. Cal recordar que el 
correcte estat del nostre vehicle constitueix, per si 
sol, una mesura de seguretat afegida. 

Què hem de tenir en compte?

• Neumàtics: heu de comprovar que el dibuix tin-
gui els solcs adequats per a una bona adherència a 
l’asfalt. Això ho podeu fer ficant una moneda d’un 
euro, si queda coberta fins a la meitat, el solc té la 
fondària deguda, si no, convindria canviar el pneu-
màtic. També és important comprovar que porteu 
la pressió de les rodes adequada. 

L'estiu és sinònim de vacances, de viatges, de 
sortides de cap de setmana i, per tant, també 
estableix un paral·lelisme amb el teu cotxe. 

Abans d'un viatge ens hem de preparar l'equipatge 
i, també, vetllar pel bon estat del nostre cotxe. A les 
portes del període vacacional per excel·lència, aques-
tes setmanes prèvies al que sovint sembla un gran 
èxode posterior a la Festa Major són les indicades per 
fer la posada a punt del nostre cotxe, posant-lo en 
mans de professionals i deixant de posposar aquella 
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Serveis per l’automòbil

T. 937 571 800
Pl. Catalunya 5 · Mataró

Consells abans d'emprendre 
un viatge

• Nivells: comproveu els nivells d’oli, líquid de 
frens, aigua i líquid refrigerant.

• Bateria: comproveu que la bateria estigui en bon 
estat, perquè del contrari en qualsevol moment el 
cotxe us pot deixar tirats.

• Frens: per conèixer l’estat del sistema de frenada, 
deveu observar el desgast dels discos de fre, ja que 
després d’uns vuit anys, s’han de revisar o fins i tot 
canviar. Les pastilles de fre també s’han de tenir en 
compte perquè, si estan perjudicades, podrien fer 
malament la seva funció o fins i tot perjudicar els 
discos, deformant-los.

• Suspensions: han d’estar en perfectes condi-
cions, ja que són un dels elements del vehicle que 
estan sempre en continu funcionament. 

• Llums: el sistema d’enllumenat ha d’estar ben 
regulat i ha d’il·luminar de forma correcta. 

• Equipatge: mai fiqueu bosses o altres objectes 
pesats a les places posteriors del cotxe, ja que en cas 
d’una frenada brusca o cop frontal, aquests poden 
colpejar-vos de forma violenta, podent-vos causar la 
mort de manera 
immediata. 

núm. 1827 del 29 de juny al 5 de juliol de 2018
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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
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

30 

de juny

20.30h //
Església de Santa Anna 
(Pl. Santa Anna, Mataró) //
Entrada solidària

PRIMAVERA PER LA PAU,
CONCERT PELS REFUGIATS

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Sonic June
Divendres 29 juny / Mataró
Cicle de música independent i al-
ternativa de Mataró.
19h / Casa Paco (c. Sant Cristòfor, 
16): Concert de Marina.  
19:45h / Molta Malta (c. Xammar, 
5): Concert de Black Fánegas.  
20.45h / L'Arc Cafè Cultural & 
Rock Bar (c. Pujol, 26): Concert de 
música electrònica Thëm + Talcö.  

Nits d’Emocions: 'Amadeu 
Casas Quartet'
Dissabte 30 juny / 23h / Sorli 
Emocions (Vilassar de Dalt) / 
Reserva taula: 937.537.184.
Banda catalana de blues.

Espígol + dj iLLRa musiqein
Dissabte 30 juny / 12h / Jardins 
de l'Escorxador Bar Capgrossos 
(c. Francisco Herrera, 59. Mataró) 
/ Entrada lliure
Concert de la banda indie, noi-
se i rock, i després sessió de dj. 
Concert-Vermut by Moritz dins del 
"Sonic June", cicle de música in-
dependent i alternativa. 

Concert de Sant Zenon 2018
Dissabte 30 juny / 22h / Església 
de Santa Maria (Arenys de Mar) / 
Entrada: 12€.
Concert del Cor l'Aixa acompa-
nyats per l'Orquestra Terrassa 
48 presenta un programa com-
promès amb els compositors ca-
talans d'aquest segle, que han 
anomenat 'VIUEN!'.

'El mar, bategant', del Cor 
Ciutat de Mataró
Diumenge 1 juliol / 19.30h / Pati 
de Ca l’Arenas (c. Argentona, 64. 
Mataró) / Gratuït.
Concert homenatge a Jaume 
Arenas, amb motiu del centenari 
del seu naixement. A càrrec del 
Cor Ciutat de Mataró amb cançons 
sobre l'amor i el mar, tan estimat 
pel notable aquarel·lista.

Concert d'estiu
Diumenge 1 juliol / 19h / Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Col·laboració: 3€.
Concert solidari a càrrec de la 
Societat Coral l'Esperança i el Cor 
sOns. Els diners recaptats aniran 
íntegrament al menjador social 
dels frares caputxins.

Guia cultural

La Primavera per la Pau tanca 
temporada de concerts amb 

una cita ben especial, aquest 
dissabte al vespre a Santa Anna. 
Si cada recital d'aquesta coral 
es converteix sempre en un 
cant per la justícia i contra la 
violència, en aquesta ocasió 
es proposen juntament amb el 
Duet Xamba de reforçar el seu 
fl anc solidari. Així, el concert 
serà solidari amb totes les 
persones refugiades i a 
benefi ci d'Open Arms, 

l'ONG de salvament marítim 
que està salvant milers de 
persones d'una mort segura 
al nostre Mediterrani.
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SARDANES //

Ballada de sardanes
Dissabte 30 juny / 19.15h / Plaça 
de Santa Anna (Mataró)
A càrrec de la Cobla Ciutat de 
Granollers. Organitza: Agrupació 
Sardanista Santa Anna de Mataró.

TEATRE I DANSA // 

'El Corazón Azul'
Diumenge 1 juliol / 18.30h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Entrada: 8€.
Festival de fi nal de Curs de l'Escola 
de Dansa Asrai, adults i nens/es. 

Capvespres als Jardinets: 
'Romança 3.0 del drac negre'
Dijous 5 juliol / 20.30h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Plaça Occitània, 
Mataró)
Narració a càrrec dels Rapsodes 
de l’Havana. Els comicastres gi-
ragonsen en la farsa.

INFANTIL // 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 29 juny / 17.30h:  El con-
te de la rotllana 'Els fantasmes no 
truquen a la porta', d’Eulàlia Canal i 
il·lustracions de Rocio Bonilla. 

Dimecres 4 juliol / 17.30h: Art Time: 
'Frida Kahlo'. Conte i taller d'activi-
tats plàstiques.
Dijous 5 juliol / 17.30h: Els dijous 
a la biblio... en anglès: 'The cro-
codile who didn’t like water', by 
Gemma Merino.

Remeis casolans amb herbes: 
'Fem crema hidratant'
Diumenge 1 juliol / 12h / Can Boet. 
Centre de patrimoni arqueològic i 
natural (C. de Francesc Layret, 75 
Mataró). Inscripció: 93 741 29 30.
Activitat per aprendre a elaborar 
una crema hidratant. Destinada a 
famílies amb infants de 5 a 12 anys. 

 VERMUT MUSICAL /

Gessamí Boada
Diumenge 1 juliol / 12h / Passeig 
Pau Claris (Mataró)
Presenta el seu primer disc 'White 
Flowers', amb temes propis en an-
glès i en català. Cançons que fl u-
eixen entre el pop i el jazz, plenes 
de sensibilitat i calidesa.

CAMÍ DE SANTES /

Microteatre + Perifèric Poetry
Diumenge 1 juliol / 21h / Plaça 
de Can Xammar (Mataró). 
Dues peces de microteatre: 
'Pongo' de Marc Abril i '3 històries 
del terrorisme' de Pere Vázquez. 
Espectacle de micro obert, amb la 
participació de Dani Orviz.

núm. 1827 del 29 de juny al 5 de juliol de 2018
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TALLER /

Taller d’identifi cació de 
fotografi es a l’Arxiu
Dilluns 2 juliol / De 10 a 12h / 
Sala d’Actes de Can Palauet (c. 
d'en Palau, 32. Mataró)
El primer dilluns de cada mes, vine 
a l’Arxiu a documentar imatges 
antigues de la ciutat de Mataró.

'Dòlmens i menhirs entre la 
Tordera i el Besòs. El grup me-
galític del Maresme i el Baix 
Vallès'
Dimarts 3 juliol / 19h / Sala d’Ac-
tes de Can Palauet (c. d'en Palau, 
32. Mataró)
Presentació publicació, volum 
13 de les Monografi es del SERP 
(Seminari d’Estudis i Recerques 
Prehistòriques) de la UB.

Vens a la tertúlia?
Dimecres 4 juliol / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Trobada amb el traductor literari 
Albert Nolla, per parlar de llibres 
d'autors japonesos.

'Els Vallmajor de Dosrius, una 
nissaga entre l’edat mitjana i 
l’època contemporània'
Dijous 5 juliol / 18.30h / Arxiu 
Comarcal del Maresme (c. d'en 
Palau, 32. Mataró)
Presentació del llibre, dins els ac-
tes de commemoració de l'Any 
Europeu del Patrimoni Cultural.

RUTES I VISITES //

Descoberta nocturna al Castell 
de Burriac
Dissabte 30 juny / 20.30h / Des de 
la Biblioteca Ilturo (c. Sant Joan, 
8. Cabrera de Mar) / Inscripcions: 
info@aulabgt.com. Adults 4€. 
Infants 3€.
Caminada nocturna per a tots els 
públics. Cal portar llanterna o fron-
tal, armilla refl ectant i sopar. 

Conjunt barroc dels Dolors
Dissabte 30 juny / 11 i 19h / Basílica 
Santa Maria (Mataró) / Preu: 8-10€. 
Inscripcions: 659.132.649. 
Visita guiada per descobrir  la 
Capella, la sagristia i la Sala de 
Juntes del conjunt barroc, obra 
del pintor Antoni Viladomat. 

El modernisme a Mataró
Dissabte 30 juny / 18h / Nau Gaudí 
(c. Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta urbana pels edifi cis més signi-
fi catius del modernisme mataroní.

Visita guiada a l’orgue 
monumental
Divendres 6 juliol / 13 i 18h / 
Basílica de Santa Maria (Mataró) 
/ Cal inscripció prèvia a l’Ofi cina 
de Turisme o 93.758.26.98.
Visites a l’orgue més gran de 
Catalunya, amb Raúl Prieto.

FESTES I FIRES //

Centenari del naixement de 
Mossèn Biscúter
Parròquia de Maria Auxiliadora (C. 
de la Gatassa, 1. Mataró)
Actes commemoratius del cente-
nari del naixement de Joan Lluís 
Gonzàlez Haro, Mossèn Biscúter.
Divendres 29: 20.15h, projecció 
pel·lícula del barri de Cerdanyola.
Dissabte 30: a partir de les 18h, 
cercavila pels carrers del barri de 
Cerdanyola, amb la Colla Gegantera 
de Mossèn Biscúter, el Pare Echarri 
de l'escola dels Salesians i el Pare 
Joan de l'escola Pia Santa Anna.

Empedrat de contes 
Dimarts 3 juliol / 18h / Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, Mataró)
Storytime for Babies amb 'Welcome 
to the Jungle', l'hora del conte es-
pecial en anglès. 

Empedrat de contes 
Dimecres 4 juliol / 19h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)
Viatgem amb els contes! Tarda dels 
lectors viatgers.

Buc de contes
Dimecres 3 juliol / 17.30h / Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Narració del conte 'Com ser un lleó.

'A l’estiu, tota cuca viu'
Dijous 5 juliol / 17h / Centre 
Cívic Espai Gatassa (c. Josep 
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró)
Taller de contes, per convertir-se 
en els personatges de la rondalla. 
Per a infants entre 4 i 6 anys.

XERRADES I LLIBRES /

Talking about...
Divendres 29 juny / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia literària en anglès. 'Heart is a 
lonely hunter' de Carson MacCullers.

'Mindfulness Zen. La consci-
ència de l’ara'
Divendres 29 juny / 19h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Presentació literària a càrrec de 
l’autor, Lluís Nansen Salas.

FAMILIAR /

Materialitz'art en família
Diumenge 1 juliol / 12h /  Casa Coll i 
Regàs (c. Argentona, 55. Mataró) / 
Preu: 6€. gratuït -14 anys. Reserva 
al 682156765.
Visita guiada per descobrir el mo-
dernisme i imaginar el futur de 
Mataró a partir d'impressió 3D.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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Diumenge 1: 8h, Torneig de Futbol 
Sala a la Pista Teresa Maria Roca.  
9 h Torneig de petanca a la Pista 
Figuera Major. 10h Torneig 3x3 
Bàsquet i 10h Torneig de Ping-Pong 
a la Pista Teresa Maria Roca. 10 h 
Exhibició de Tai-txí. 11h, Matinal de 
Dansa. 14.30h, Migas Populars (3€). 
19h, Festival de Flamenc. 19.30h, 
Tarda de Jocs. 21.30h, Traca Final.

Serenata carrer Jaume Balmes
Del 29 juny a l'1 juliol / C. Jaume 
Balmes (Mataró)
Divendres 29: 18.30h, Guarniment 
del Carrer. 21h, Cinema a la fresca. 
Dissabte 30: 11h, Jocs Infantils. 12h, 
Xeringada. 13h, Vermut Popular. 
14.30h, Botifarrada Popular. 17h,  
Activitat Infantil. 18h, Espectacle 
de màgia. 21h, Sopar de Veïns amb 
sorteig de regals. 23h, Ball amb 
DJ. 2h, Fi de festa.
Diumenge 1: 10h, Matinades. 11.30h,  
Preparació del dinar. 13h, Foto veï-
nal. 14.30h, Arrosada Popular. 18h, 
Fi de festa.

Argillà Argentona, Fira inter-
nacional de Ceràmica
Dies 6, 7 i 8 de juliol / Circuit urbà 
al centre de la vila d'Argentona
Mercat a l'aire lliure amb 70 arte-
sans de ceràmica d'arreu del món. 
Demostracions de terrissa, tallers 
de ceràmica, cinema, etc. 

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró. 

www.totmataro.cat/agenda

Festa del Pati de Can Marchal

Del 29 juny a l'1 juliol / Pati de 
Can Marchal (Mataró)
Divendres 29: 18h, Guarniment del 
Pati i els carrers Sant Joaquim i 
Fray Luis de Leon. 22h, Jazz trio.
Dissabte 30: 17h, Activitats infan-
tils. 18h, Cercavila de la Família 
Robafaves. 19:30h, Country. 21h, 
Sopar de veïns i ball a continuació.
Diumenge 1: 19h Concert amb l’Or-
questra Ciutat de Mataró.

Festa de Molins
Del 29 juny a l'1 juliol / Passeig 
Carles Padrós (Mataró)
Divendres 29: 21h, Aperitiu d’in-
auguració de la Festa Popular. 
22h, Actuació Batucada Luta Sem 
Pausa. 22.30h, Concurs "Me Suena 
Tu Cara". 22.30h, Correfoc. 0.30h, 
festa Llatina.
Dissabte 30: 8h, Torneig de Futbol 
Sala a la Pista Teresa Maria Roca. 
11h, Correaigues amb el Godrac. 
12h, Xeringada pels més menuts. 
13h, Festa de l’escuma. 14.30h, 
Paella popular. 17.30h, Jocs ge-
gants. 17.30h, Concurs de pas-
tissos solidaris (Càritas). 18h, 
Assaig de la Flashmob "Jo sóc 
com tu". 18.30h, Grup d’anima-
ció infantil. 19.30h, Tarda de Jocs. 
20.30-0.30h Institut Thos i Codina, 
música amb Zona Urbana, Grup 
Amalgu, Grup Andana i DJ Marc 
Tejero. 20h, Torneig infantil d’Es-
cacs. 21h Cantada d’havaneres. 
22h, Elaboració i venda de ros-
cos i xocolata. 23h, Gran Ball de 
Festa Major.

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 SOLIDÀRIA /

'Ò es maniFESTA' 
Dissabte 30 juny / Òrrius 
12 hores de solidaritat amb les per-
sones encausades d'Òrrius. 12h, 
concert-vermut. 14h, arrossada 
popular. 16h, xerrada. 17h, taula 
rodona. 19h, swing. 20h, botifar-
rada. 20h, concerts.  
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Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró).
Inauguració: dilluns 2, a les 19.30h. 
Del 2 al 22 de juliol:
• 'Mataró dempeus' de l'ANC, recull 
d'imatges dels actes i mobilitzaci-
ons després de l'1-O. 
Inauguració: dimarts 3, a les 19h. 
Del 3 al 22 de juliol:
• 9è Certamen de les Arts dels 
Casals de Gent Gran de Mataró.
Fins al 29 de juliol:
• 'Colita, perquè sí!', retroespectiva 
de la fotògrafa catalana.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró).
Fins al 7 de juliol: 
• 'Ocellam'. Homenatge literari 
als ocells. 
Del 2 al 14 de juliol:
• Mostra dels Llibres Gegants de 
la Ciutat de Mataró.

'Contradiccions'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 14 de juliol. 
Exposició de tres generacions: 
Ricard, Thierry i Ivan Jordà.

'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.

'Homenatges'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins al 15 de juliol.
Pirogravats i escultures de Joan 
Solà, artista mataroní.

'Col·lecció Bassat. Escultures 
1911-1989'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). Fins al 14 d'octubre. 
Visita guiada: diumenge 1 juliol 
a les 12h. 
Vuit dècades d'art a través d'es-
cultures de més de 30 artistes.

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

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.

Can Serra Història de la 
Ciutat. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Exposicions 
permanents. 
• "Iluro, ciutat romana". 
• "Mataró, ciutat mediterrània".

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

Màximo Almeida
Espai Capgròs (c. St. Benet, 16-
18. Mataró) / Fins al 29 d'agost. 
Dibuixos a llapis del medi natural.

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.
• 'Anima[t]', alumnes 6è de pri-
mària de l’Escola Montserrat Solà.

'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.

'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 abstracta de Glòria Badosa. 

'Poble, mar i pedres'
Gliptoteca Enric Monjo (Camí Ral, 
30. Vilassar de Mar) / Fins al 31 
de juliol.
Vilassarenc Miquel Ortega.

'Mataró Potatoes. El temps de 
la patata al Maresme'
Biblioteca Municipal Ernest Lluch  
(C. Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar de 
Mar) / Fins al 6 de juliol.
Exposició comissariada per l'Arxiu 
Comarcal del Maresme.

'Pompeu Fabra. Una llengua 
completa'
Biblioteca Ilturo (c. Sant Joan, 
8. Cabrera de Mar) l Del 2 al 12 
de juliol.
Any Pompeu Fabra 2018.

Col·lectiva de VilassArt
Espai Cultural Can Bisa (c. 
Montserrat, 8. Vilassar de Mar) 
/ Fins al 9 de setembre.
Exposició col·lectiva.

 INAUGURACIÓ /

'Palau mira Picasso'
Can Serra Història de la Ciutat. 
Museu de Mataró (El Carreró, 17, 
Mataró) / Inauguració: dimecres 
4 de juliol a les 19h.    
Mostra de fotografi es i documents, 
de la recerca de Josep Palau i Fabre 
sobre Pablo Picasso.

Exposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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Parlem de...

... Colita

L’Ateneu Fundació Iluro presenta, del 
10 de maig al 29 de juliol, l’exposició 
Colita, perquè sí!, dedicada a aques-
ta fotògrafa catalana. Dita mostra 
ha estat produïda per la Fundació 
Catalunya La Pedrera. 
Colita (Barcelona, 1940), o més ben 
dit Isabel Steva i Hernández, és una 
de les fotògrafes contemporànies del 
nostre país, -que més ha contribuït 
a aquesta disciplina-, deixant cons-
tància de la societat del moment.
Mataró no és una ciutat que es pro-
digui per les bones exposicions de 
fotografia. Aquesta mostra n’és una 
clara excepció. Colita, instruïda ini-
cialment per Oriol Maspons i Xavier 

Miserachs, demostra que es pot veure 
més enllà de la imatge. 
Els retrats de Colita esdevenen docu-
ments socials, reflexos d’una època, 
crítica social, transparència en estat 
pur, però sobretot propostes sense 
colorants ni edulcorants. 
Siguin personatges del món del fla-
menc com Carmen Amaya, cantants 
com Joan Manel Serrat, escriptors 
com Gabriel García Márquez o mo-
dels de la Gauche Divine com Teresa 
Gimpera, etc., en tots ells Colita tras-
passa la instantània per endinsar-se 
en els retratats. 
L’espectador agraeix aquesta foto-
grafia clara, que no enganya, que no 
adultera i que diu més del contingut 

que de la forma. Colita reflecteix la 
història de tots, no només la d’uns 
quants i això és lloable.
Icones del món de la cançó, de la 
literatura, del ball, de la moda però 
també gent del carrer, dels barris, de 
la perifèria barcelonina, prostitutes, 
etc., conformen un corpus divers que 
ens apropa a una artista inconfor-
mista, que no es lliga a res i si als seus 
principis, siguin feministes, reivin-
dicatius, crítics o irònics amb el que 
veu, sent i percep. Colita en estat pur.

ÀLVAR SÁEZ I PUIG             
Doctor, Historiador de l'Art i 
Gestor Cultural
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Casal de gent gran de l'Hava-
na Camí Ral, 163. Mataró. Telf: 
93.169.67.47
Activitats: Gimnàstica (dmt i dij), 
tai-txi (dill i dmc), gimnàstica pas-
siva (dill i dmc), petanca (dill, dmc i 
div), memòria (dill), pintura i dibuix 
(dill i dmc), ball en línia (dill), català 
(dmt), informàtica (dmc), rummi-
kub (dmc), country (dmc), pintura 
sobre roba (dij), noves tecnologies 
(div), ping-pong (div), teatre (div).

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Ball: diumenges 17h. • Petanca: 
melé cada diumenge. • Revetlla 
mensual al Casal Aliança. • Juguem 
tots: dimecres a les 16h. • Activitats 
fi siques: Gimnàstica, Txi-kung, Ioga, 
Taitxi, Swing. • Tallers: Artesania, 
Ceràmica, Dibuix, Fotografi a, 

 CASALS //

Casal de gent gran de Cirera. 
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró. 
Tel.: 93.799.79.67.
• Actuacions: Divendres 29 de juny 
a les 17.30h al pati, Grup de playback 
"Matinades de Cirera" del casal. • 
Ball: cada diumenge de 17 a 20h. 
• Activitats: Mandales de paper. 
Sevillanes. Català (divendres). Ball 
en línia (dilluns). Gimnàstica (di-
lluns i dimecres). Informàtica (de 
dill a dij). Patchwork (divendres). 
Petanca (grup femení dimecres de 
17 a 19h i grup masculí cada dia de 
10 a 12h). Manualitats (Dilluns tarda). 
Ple i ratlla (dimarts tarda). Pilates 
i Ioga (dilluns i dimecres). Jocs de 
taula. • Es fan tripletes de petanca 
femenines (interessades contactar). 
• Necessitem voluntaris per donar 
classes d'informàtica a gent gran. 

www.totmataro.cat/gentgran 

ACTE /

9è Certamen de les Arts dels 
Casals de Gent Gran de Mataró
Dimarts 3 juliol / 19h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró)
Acte de lliurament de guardons 
per cada una de les 16 modalitats 
artístiques. Inauguració de l'expo-
sició de les obres guanyadores.  

Labors, Marqueteria, Pintura, 
Modisteria. • Arts Escèniques: Cant 
Coral,  Play-back, Teatre, Poesia. 
• Cursos de formació: Tallers per 
exercitar la memoria, Català i 
Història de Catalunya, Literatura, 
Informàtica, Coneixements de 
smartphones. • Tardes de cinema 
(mensual). • Sessions formatives. 
• Excursions. • Servei cafeteria: 
menú diari  (5,70€).

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Dimecres 4 juliol, 
sortida 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. 

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 

Gent gran
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10h). El Quinze (dj 16:30h). • Melé 
de petanca (dill 9:15-12:30h). • Jocs 
(cada tarda): Petanca, Rummicub, 
cartes i dominó. • Sopar-Ball, pe-
núltim dissabte de mes.

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

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

Associació de gent gran de 
Rocafonda/Palau. C. Colombia, 
55. Mataró. 93.169.51.66.
• Petanca, jocs cartes, dòmino, 
escacs i billar. • Jocs d’entreteni-
ment, dijous. • Ball, dissabte. • Coral 
• Excursions mensuals. • Català, 
Informàtica, Manualitats, Sudokus.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTES EN IMPLANTOLOGIA,

ORTODÒNCIA I ESTÈTICA DENTAL

més que una clínica

facebook.com/marmolclinicadental
Segueix-nos a

    Més info a la nostraweb: www.marmolclinicadental.com
Mataró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª (Pl. Sta. Anna) | T 93 755 30 95

Premià de Mar: C/ L’Eixample 80, (Pl. Sardana) | T 93 751 77 42

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTES EN IMPLANTOLOGIA,

ORTODÒNCIA I ESTÈTICA DENTAL

Millorem el seu pressupost
mantenint la nostra QUALITAT

Atenem totes les mútues.
Consulta i pressupost sense càrrec.

Finançament a la seva mida.
Sedació.

Més de 15.000 implants col·locats.

* 
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EXCEPTE ORTODÒNCIA

JULIOL
i AGOST

A TOTS ELS
TRACTAMENTS*

dte.-20%
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Farmàcies

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

Obertes tot l'any de 9 a 22h

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

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

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

Obertes de dilluns a dissabte

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

La cultura del petó

El primer petó! 
Quanta història emocional cons-
tructiva i mai oblidada!! O quanta 
decepció d'una il·lusió frustrada. 
Doncs bé, fer petons depèn de 
la cultura. I la cultura determina 
els nostres costums, sigui per ex-
pressar afecte, saludar-nos, aco-
miadar-nos mitjançant els petons. 

Al Japó els petons apassionats 
es fan al coll o/i a les mans, mai 
als llavis. 

A Bèlgica, Alemanya, Suïssa i 
Holanda és habitual fer-se tres 
petons, començant per la dreta. 

A Holanda també és tradició fer-
se un petit petó a la boca entre 
homes i dones coneguts. 

Les tribus africanes considera-
ven un perill fer-se petons perquè 
pensaven que l'ànima podia esca-
polir-se per la boca. 

A la Polinèsia, les noies no be-
sen a la boca, sinó que enganxen 
el seu nas a la parella i inspiren 
durant uns minuts. 

A la cultura cèltica es creia que 
el petó tenia propietats curatives. 

Els esquimals en lloc de besar-se, 
es freguen el nas.

A Rússia amb un petó a la galta, 
també entre els homes. 

A Espanya dos petons per sa-
ludar els coneguts i quan és algú 
de la família. 

A Catalunya, hi ha de tot perquè 
hi ha moltes cultures. Ara s'ha estès 
fer petons quan et presenten una 
persona desconeguda. No tothom 
hi està d'acord. Anirem veient per 
on van els nous costums. Ara bé, 
si la noia és formosa, val la pena 
sentir la calor dels llavis a la galta.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics
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Sèniors

Platges malmeses (1)

El flux de sorra d'una platja funciona 
permanentment de llevant a ponent, 
Els temporals provoquen la seva par-
cial i puntual desaparició, que la di-
nàmica de l'onatge, acaba restituint 
en els seus espais habituals. Aquest 
moviment dinàmic de les sorres ser-
veix a la vegada, per a la seva natural 
regeneració.

La construcció d'un port esportiu 
suposa ocupar espais de domini pú-
blic, però sobretot la destrucció de les 
platges, que a causa del seu efecte 
barrera, impedeix i frena el seu flux 
natural, generant platges amb ex-
cés de sorra a llevant dels ports, que 
com que no poden circular, deixa 
d'alimentar de sorra a les de ponent, 
provocant la seva total desaparició.

En totes les concessions adminis-
tratives per a la construcció de ports 
esportius, s'exigeix mantenir el flux 
natural de la sorra, mitjançant un 
sistema de bypass, que asseguri el 
transvasament de la sorra, com si 
no existís el port.

Aquest sistema de bypass, tot i 
ser exigit per la UE, no s'acompleix. 
S'anteposa els interessos econòmics 
dels propietaris de vaixells, als dels 
ciutadans del carrer, als qui se'ls priva 
de gaudir d'un bé de domini públic 
com el de les platges.

L'excusa que una instal·lació per 
mantenir un transvasament perma-
nent de sorra, tècnicament no és pos-
sible, és una gran fal·làcia utilitzada 
per amagar interessos econòmics.

La solució de crear platges arti-
ficials, mitjançant abocaments de 
sorra i proteccions amb trencaona-
des i espigons, és una pressa de pèl, 
que caldria ser denunciada a la UE. 
Amb l'obligatori sistema de bypass 
sobren totes aquestes proteccions i 
abocaments.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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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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econòmica: “Estem convençuts 
que potenciar el sector comercial 
ens ha de permetre reduir les xi-
fres d’atur que té Mataró, un dels 
reptes que s’han posat de manifest 
en l’elaboració del Pla Estratègic 
Mataró 2022, encara pendent 
d’aprovació”. Per tant creuen que 
l’ampliació és una oportunitat per 
crear llocs de treball, dotar la ciutat 
de nous equipaments comercials 
que ara no existeixen i atraure més 
persones del Vallès i  Maresme.

Comptar amb els botiguers
Especifi quen, és clar, que “en cap 
cas, però, aquesta ampliació de 
Mataró Parc pot anar en contra 
del comerç urbà i que cal mante-
nir el model comercial defi nit al 
Pacte pel Comerç”. Precisament, 
el grup convergent també dema-
na a l’Ajuntament que “s’expliqui, 
els negociï i els pacti” amb les as-
sociacions de comerciants de la 
ciutat, els projectes respecte del 
centre comercial i del centre his-
tòric. | Redacció

 Que l’ampliació del Centre 
Comercial Mataró Parc i el Pla d’Im-
puls del Centre avancin en paral·lel, 
com dos projectes en un. Aquesta 
és la proposta del grup munici-
pal de CiU que posa sobre la taula 
una política que englobi les dues 
apostes per reforçar la capitalitat i 
la capacitat d’atracció de compra-
dors i visitants de Mataró. 

El primer grup de l’oposició veu 
necessari “potenciar les dues puntes 
d’un eix comercial que ha de servir 
per articular el comerç de Mataró” 
i aposten perquè els dos projectes 
prosperin plegats. En la seva pro-
posta, els convergents mantenen la 
seva proposta que defi neixen com 
“no oposar-se a una ampliació de 
Mataró Parc limitada a mitjanes i 
grans superfícies” i volen que evo-
lucioni al mateix ritme del Pla d’Im-
puls de Centre Històric.

La lluita contra l'atur
Diu CiU que respecte al Mataró 
Parc “seria absurd infravalorar” allò 
que representa un pol d’atracció 

CiU dona suport a un desenvolupament en paral·lel 
dels dos pols d’atracció comercial

Volen lligar l’ampliació del Mataró 
Parc amb el Pla del Centre

 Una cinquantena d'assistents 
van participar en la primera jor-
nada formativa impartida per 
personal tècnic de l'Ajuntament, 
de la Generalitat i del Centre de 
Recuperació d'Animals Marins 
(CRAM) destinada a les persones 
voluntàries que custodiaran el niu 
de tortuga babaua (Caretta caretta) 
de la platja de Sant Simó.

Les persones que vulguin parti-
cipar en aquestes tasques de cus-
tòdia han de superar una forma-
ció de dues hores on s'explica el 
cicle de vida de les tortugues, els 
casos de nidifi cacions anteriors a 
Catalunya, i les tasques a realitzar 
durant el torn de custòdia del niu.
A la iniciativa ja s'hi han sumat 
diverses entitats com Associació 
Posidònia 2021, SOS Animals 
Maresme, Societat Protectora 
d'Animals de Mataró (SPAM), 
Col·legi d'Ambientòlegs i 
Associació Institució Catalana 
d'Història Natural (ICHN) - 
Delegació Serralada Litoral Central.

Per tal de facilitar la participació 
ciutadana, s'ha habilitat un correu 
electrònic (voluntariattortuga@
ajmataro.cat) i un espai especí-
fi c al web del Portal d'Entitats: 
http://mataro.ppe.entitats.diba.
cat. | Redacció

Protocol de protecció 
activat a Sant Simó

Formen el voluntariat 
per a custodiar els 
ous de la tortuga

L'ampliació de Mataró Parc té el suport condicionat de CiU

El niu, protegit  Cedida 

Arxiu 

Ciutat
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 Serveis Funeraris Cabré Jun-
queras ha renovat un any més el 
conveni de col·laboració amb la 
Fundació CEO El Maresme mit-
jançant el qual contracta persones 
amb discapacitat intel·lectual per 
les tasques de manteniment de les 
instal·lacions que l'empresa té a 
Mataró.  Des de l'any 2002, la col-
laboració entre Cabré Junqueras 
i la Fundació CEO El Maresme ha 
permès inserir laboralment setze 
persones, entre ofi cials i peons de 
jardineria. El contracte inclou les 
tasques de manteniment, la ne-
teja de les zones d'aparcament 
soterrani del Tanatori de Mataró 
i també la jardineria exterior de 
la instal·lació.

“Sense aquests acords, les perso-
nes amb discapacitat intel·lectual 
difícilment trobarien un lloc de 
treball”, explica Carme Martí, di-
rectora de la Fundació CEO del 
Maresme. 

En la mateixa línia, des de l'any 
2000 Cabré Junqueras manté un 
conveni de col·laboració amb la 
Fundació Viver de Bell-lloc. En 
total, els dos convenis han per-
mès la inserció laboral de més de 
vint persones amb discapacitat al 
Maresme i al Vallès Oriental. | Red

El conveni de col·laboració 
amb la Fundació CEO El 
Maresme, renovat

20 persones amb 
discapacitat treballen 
a Cabré Junqueras

Un dels treballadors Cedida 

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 ampliada fins al 6 de juliol!

S’aconsegueix una depilació:

Les evidències garanteixen
els seus resultats!

Efectiva Duradora Permanent

3 SESSIONS   ENGONALS
I AIXELLES

3 SESSIONS   DE CAMES  DE CAMES

Amb abonament:

Et regalem:

3 SESSIONS 
  ESPATLLES

3 SESSIONS 
  D’ESQUENA

Amb abonament:

Et regalem:
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també es permeti als activistes que 
defensen Tabàrnia tenir una opció 
política que pensi en aquest con-
cepte”, explica Lora que vaticina 
que aquest moviment entrarà en 
política com a tal en les pròximes 
eleccions.

Casado es podria posicionar
Qui podria estar cridat a liderar 
aquesta candidatura seria José 
Casado, impulsor de col·lectius 
com ‘Mataró es queda a Espanya’ 
i ‘Els Segadors del Maresme’, res-
ponsables de les autoproclamades 
“neteges” de llaços grocs que, en 
algunes ocasions com a la platja de 
Canet, han acabat amb incidents. 
Casado dona suport al moviment 
anunciat per Lora. | Redacció

 Si hi ha qui promou llistes uni-
tàries entre els partidaris de la 
independència, Plataforma per 
Catalunya vol una altra confl uèn-
cia: la dels partidaris de Tabàrnia. 
Aquest és l’abast de l’anunci que la 
regidora a l’Ajuntament de Mataró 
Mònica Lora ha volgut revestir 
d’importància i que busca aprofi tar 
la tirada del projecte de Tabàrnia i 
la seva capitalització electoral en 
les eleccions del 2019, quan co-
incidiran municipals i europees.

El moviment de PXC és el de 
buscar suports per crear una mar-
ca de referència en les pròximes 
eleccions: “He decidit promoure 
al costat d'altres persones una llis-
ta política que vagi més enllà de 
la nostra formació política i que 

Mònica Lora es vol presentar a les municipals i les 
europees en coalició amb altres col·lectius

PXC promou una llista unitària 
dels partidaris de Tabàrnia

 Els hotels i càmpings de la costa 
metropolitana de Barcelona arren-
quen la temporada d'estiu amb 
l'expectativa de poder repetir les 
xifres "excepcionals" d'ocupació 
de l'any 2017, especialment als 
establiments hotelers de la Costa 
del Garraf i la Costa del Maresme. 
Amb un punt més de moderació 
afronta l'inici de la temporada el 
sector dels càmpings, que a la costa 
preveu xifres d'ocupació "sensi-
blement inferiors" a les de l'any 
passat. 

Optimisme general
El sector turístic de Catalunya 
afronta la temporada d'estiu amb 
optimisme. Esperen que es repe-
teixin les xifres de rècord de l'any 
passat, amb una ocupació d'entre 
el 70 i el 90%. 

El precedent a Mataró
El 2017, els hotels i el càmping de 
Mataró van superar per primera 
vegada a la història el llindar dels 
100.000 turistes. Concretament, es 
van allotjar als establiments de la 
ciutat 102.677 visitants (un 16,7% 
més que el 2016), el 56% dels quals 
són estrangers i el 44% espanyols. 
Les dades van ser considerades les 
millors de la història. | Redacció

Optimisme entre els 
hotelers de la comarca

Objectiu: repetir 
les xifres turístiques 
del 2017

Els partidaris de Tabàrnia en una de les seves manifestacions

Es preveu bona temporada  D. Ferrer 

 Daniel Ferrer 

1

Mònica Lora és, actual-
ment, l'única regidora de 
PxC a l'Ajuntament de 
Mataró

3

En la legislatura passa-
da, però, el partit en va 
arribar a tenir 3 cadires al 
Saló de Sessions

Ciutat núm. 1827 del 29 de juny al 5 de juliol de 2018

Tot ciutat tabarnia + turisme.indd   2 27/06/2018   10:41



Disfrutant de l'ordre

Les rebaixes d'estiu 
 
I un cop passen les festes de Sant 

Joan, comencen unes festes noves: 
les de les rebaixes d'estiu.

Fa un temps ja us vaig fer un es-
crit sobre com actuar davant de les 
rebaixes, però crec que no està de 
més fer un petit recordatori.

Recordeu que les botigues saben 
tots els trucs per fer-nos caure a la 
temptació de comprar coses que 
potser realment no necessitem 
(com per exemple, penjar cartells 
anunciant grans descomptes en-
lloc d'anunciar el producte en si). 
Per tant, el millor és preparar-se 
abans d'anar a comprar per evi-
tar les compres innecessàries i no 
acabar comprant més del que te-
níem previst.

Abans d'anar a les rebaixes 
podem seguir aquestes recoma-
nacions:

El primer i més important és 
que feu una llista amb tot el que 
necessiteu. Us ajudarà a no "des-
pistar-vos" i a no comprar més del 
que teníeu previst.

Fixeu-vos un pressupost. En el 
cas de que us sorgeixi un dubte 
davant d'una compra, saber quan 
us heu gastat i fins on podeu arri-
bar, us podrà ajudar a decidir-vos.

Reviseu la roba que teniu i mireu 
quines combinacions (parts de dalt 
i parts de baix) podeu fer amb ella. 

Si veieu que us falten coses, penseu 
a comprar peces que us puguin 
combinar amb més d'alguna de 
les coses que ja teniu. Així, amb 
poques compres us semblarà que 
teniu més roba.

Si heu de comprar roba pels nens 
però us fa mandra anar amb ells 
(cosa completament normal en 
dies com aquests en que tot està a 
vessar de gent), per no equivocar-
vos amb les talles podeu agafar una 
peça de roba de cada un d'ells que 
tingueu clar que ara els hi va bé. A 
la botiga només haureu de compa-
rar-la amb la que vulgueu comprar 
i així us assegureu que la talla és la 
correcta. Us diria que anoteu les 
talles de cada nen però tenint en 
compte que quasi cada marca té 
una mida diferent per la mateixa 
talla, és una solució que descarto 
directament.

Aprofiteu per comprar peces de 
bona qualitat ara que les podeu 
trobar a preus més assequibles. A 
la llarga hi sortiu guanyant perquè 
us duraran més anys.

I com sempre, us recomanaré, 
ara que haureu de revisar la roba 
que teniu a l'armari, de fer "nete-
ja": us podeu desfer de les peces 
que ja estiguin gastades o més 
velletes, de les que no us vagin bé 
o d'aquelles que fa temps que no 
us poseu perquè ja no us agraden. 
No val la pena que acumuleu coses 
que sabeu que no utilitzareu. No-
més us faran perdre temps a l'hora 
de trobar coses dins l'armari i a 
desordenar-lo abans d'hora.

Per últim, recordeu: tot està re-
baixat al 100 si no ho comprem!!.

ÀMMIA SERRA | ENJOY ORDER

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

fàcil! a www.totmataro.cat/agenda
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Motorsol
Ctra. Nacional II, km. 643 - Tel. 937 552 627 - 08349 Cabrera de Mar www.motorsol-volkswagen.es

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

#SoloUnoUnico

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

Vas néixer  
per obrir camí.
Nou T-Roc.

50587 MOTORSOL 150X228 T-ROC FRONTAL CAT.indd   1 30/1/18   17:58
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Pujol, Coma i l’equip del CN Mataró al més alt del podi estatal

núm. 1532
Del 29 de Juny al 5 de juliol de 2018

totel Esport
www.eltotesport.com

ELS MILLORS EN AIGÜES OBERTES

TOTESPORT 1532 (1-3).indd   1 27/06/2018   17:29



LLEGEIX L'ENTREVISTA COMPLETA A WWW.TOTMATARO.CAT

Staff
Suplement coŀ leccionable
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el Esporttot
Gàlia Dvorak
Tennis Taula  CN MataróEl Personatge

Campiona d’Espanya 
individual per sisena vegada

Opinió Ferran Àngel
Col·laborador el Tot Esport

El passat divendres es va realitzar 
la cerimònia d'inauguració dels 
Jocs del Mediterrani de Tarragona 
2018 al Nou Estadi de la capital 
tarragonina, preocupats més pel 
que podia passar políticament a la 
llotja i a les grades que no pas per 
l'espectacle a la gespa. És un bon 
resum de l'interès que desperta, es-
portivament, una competició que 
ja va haver de començar un any 
més tard per problemes econòmics 
i incompliment de promeses en in-
versions del Govern Espanyol.

Per desgràcia, la deixadesa no 
només ha estat notícia a la inaugu-
ració, i quan entrem a la meitat de 
la competició els errors i proble-
mes dels organitzadors estan sent 
la nota dominant. I és una llàstima.

Podríem pensar en l'opor-
tunitat que tenim d'organitzar 
una gran competició a la riba del 
Mediterrani, una superfície que, 
tràgicament, últimament és més 
notícia pels naufragis de pasteres 
plenes de refugiats i per les actituds 
negligents dels governs europeus 

esquivant, fins i tot, els aspec-
tes humanitaris més bàsics. Una 
competició que podria servir de 
punt de partida per una relació real 
d'igualtat entre el nord i el sud del 
Mediterrani, sense la superioritat 
de la que pequem els europeus pel 
simple fet de ser-ho.

Fins i tot en l'aspecte més es-
portiu, on s'hauria de buscar la 
possibilitat d'emmirallar-se en 
una competició com els Jocs de la 
Commonwealth, de gran tradició 
i seguiment arreu dels països im-
plicats i, fins i tot, d'aquells que no 
en formen part. Una competició 
que les estrelles locals tenen mar-
cada com a cita ineludible al seu 
calendari.

De fet, fins i tot els nous 
Campionats d'Europa multiesports 
que viurem aquest estiu, sembla 
que naixeran en millor forma que 
una prova amb prop de 70 anys 
d'història però que els seus matei-
xos organitzadors semblen entes-
tats a defenestrar i acabar enviant a 
la paperera de la història. 

Una competició que neix desvirtuada 
Potser seria hora de replantejar-se els Jocs Mediterranis

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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L'equip del Centre, encapça-
lat per Guillem Pujol i Roger 
Coma, va aconseguir el seu 
cinquè títol consecutiu

L'equip de fondistes de Torrot-CN 
Mataró va demostrar una vegada 
més que és una màquina de nedar, i 
els passats dies 15, 16 i 17 de juny es 
va proclamar, per cinquè any con-
secutiu, campió d'Espanya absolut. 
Va ser a Sevilla en un espectacular 
escenari, al riu Guadalquivir. I a més 
va venir acompanyat per dos títols 
individuals en 10 km per a Guillem 
Pujol i Roger Coma, en categoria 
absoluta i júnior.

Aquest gran èxit  va començar 

el divendres, quan en Guillem Pujol 
va guanyar la prova de 10 km en 
categoria absoluta amb un temps 
de 1:58:34, i en Roger Coma feia el 
mateix en la júnior, guanyant amb 
1:58:42, i quedant quart absolut. La 
resta de nedadors del Centre van 
tenir una bona actuació: l'Adrian 
Gonzàlez va quedar 8è amb 1:59:01, 
en Roger Rabassa 12è amb 2:01:53, 
i en David Chaves 21è amb 2:09:23.

El dissabte tant en Guillem com 
en Roger van tornar a pujar al podi 
demostrant la seva enorme qualitat 
en la prova de 5 km. En Guillem va 
entrar en la segona posició amb 
un temps de 58:36, a tan sols un 

L'equip del Torrot CNM que es va desplaçar a Sevilla. | CNM

segon del  campió, i en Roger va 
arribar tercer amb 58:41. Els altres 
tres van obtenir aquests resultats: 
Adrian Gonzàlez fou 7è amb 58:55, 
Roger Rabassa 9è amb 59:04 i 
David Chaves 19è amb 1:01:32.

Amb aquestes grans classifi-
cacions l'equip Torrot-CNM es va 
proclamar campió d'Espanya per 
Equips per cinquè any consecutiu. 
Van sumar 112 punts, superant àm-
pliament dos equips gallecs, que 
els van acompanyar al podi, el Club 
de Mar amb 57 i el Riveira 51, i a la 
resta dels 34 equips classificats.

Roger Coma i Guillem Pujol. | CNM

El Torrot - CN Mataró campió 
d'Espanya en aigües obertes

L'equip del CNM i el Guadalquivir. | CNM

Dojo
Cervantes

Vine i informa’t!
Francesc Macià,1-3 • 08302 MATARÓ
Tel 93 798 40 93 • 639 781 674

dojocervantes@fcarcasona.es
www.dojokaratecervantes.es

félix  7º DAN

ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat
KRAV MAGA!
Sistema de defensa 
personal que no 
necessita
experiència prèvia.
Característic per la 
seva gran eficàcia en 
situacions extremes
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Albert Larrea i Aleix Castellsaguer dirigiran el Mis Ibérica CH Mataró. | CHMATARÓ

El conjunt del Mis Ibérica 
també viurà canvis i, entre 
ells, el relleu a la banqueta

Ignasi Prat serà el nou president del 
Club Hoquei Mataró, a partir de l'1 
de juliol quan prendrà possessió del 
càrrec oficialment. Les seves inten-
cions van quedar clares poc després 
de ser escollit: promocionar la base 
del club i que els primers equips s'hi 
emmirallin una circumstància que, 
segurament, es va deixar una mica 
de banda els últims cursos intentant 
assolir l'ascens a OK Lliga.

Albert Larrea serà el nou 
entrenador del primer equip 
masculí
La plantilla del primer equip masculí 
també viurà força canvis, donant 
més pes a la gent de la casa. Entre 
ells, està el relleu a la banqueta, on 
Quim López deixa el club per mar-
xar cap al Vic. El substituirà Albert 
Larrea, un home de club i que ja 
havia dirigit el primer equip femení 
de l'entitat. L'acompanyarà  Aleix 
Castellsaguer com a segon entre-
nador, Marc Gomà i Joan Torrent 

com a delegats i Ferran Mercader 
com a preparador físic.

La plantilla també tindrà força 
canvis, on destaca la retirada del 
capità Jordi Bartrés, així com les 
baixes de David Montero, Guillem 
Molist i Àlex Mañé. 

Pel que fa a les altes, a part d'in-
tentar augmentar el pes del planter 
amb l'ascens al primer equip de 
Conrad Xicota i Bernat Romero, 
l'equip també incorpora a Gerard 
Cusachs, provinent de l'Arenys de 
Munt, Adrià Martos, provinent del 
CP Tordera, Jaume Gisbert, provi-
nent del Sant Cugat que ha acon-
seguit l'ascens a OK Lliga i Pau 
Palacín del GEiEG gironí.

L'equip femení continua 
pendent de conèixer a quina 
categoria jugarà
Dues setmanes després del final 
de la competició per part del pri-
mer equip femení del club, conti-
nua sense saber a quina categoria 
jugarà la pròxima temporada i si, 
finalment, aconseguirà l'ascens a 
OK Lliga, pendents de la decisió 
final de la Federació.

El camp de l'Argentona serà de 1a Catalana. | ARXIU

Ja estan a punt els grups de 1a i 2a 
Catalana de la temporada 2018-19

El Club Hoquei Mataró canvia la 
directiva que vol apostar per la base

Catalana i Vilassar de Mar, que ha 
baixat de 3a Divisió) i quatre a 2a 
(CE Mataró, Premià de Mar, Sant 
Pol i Masnou).

En el grup 1 de 1a Catalana juga-
ran aquests  equips: ARGENTONA, 
Banyoles, Can Vidalet, Guineueta, 
Farners, Girona B, La Jonquera, 
Llagostera B, Lloret, Manlleu, 
Palamós, Rubí, Sabadell Nord, San 
Juan de Montcada, Sant Cugat, 
Tona, Vic i VILASSAR DE MAR.

En el grup 2 de 2a Catalana hi 
haurà aquests equips: Besós Baró 
Viver, Canyelles, Districte 030 CE 
(filial Sant Andreu), CE MATARÓ, 
Europa B, UE Gramenet, MASNOU, 
Montcada, Parc, PREMIÀ DE MAR, 
Pubilla Casas, SANT POL, Sarrià, 
Singuerlín, Turó Peira, Llefià, 
Valldoreix, Young Talent Badalona 
Sud.

L'Argentona i el Vilassar de 
Mar jugaran a 1a Catalana i 
CE Mataró, Premià de Mar, 
Sant Pol i Masnou a 2a

La Federació Catalana de futbol ja 

ha publicat els grups de la 1a i 2a 
Catalana de futbol per a la tem-
porada 2018-19, i en ells tindrem 
sis equips maresmencs, dos a 1a 
(Argentona, que ha pujat de 2a 
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També van pujar al podi Biel 
Tenias i Sergi Adalid

El passat cap de setmana es van 
celebrar els campionats d'Espanya 
sub-18 d’atletisme a Gijón amb una 
gran actuació mataronina, que va 
suposar dos títols i dues meda-
lles més.

L’esperada gran actuació del CA 
Laietània va donar dues medalles. 
Marina Martínez va obtenir el títol en 
la prova dels 1500 m. Després de 
guanyar amb autoritat la seva se-
mifinal amb 4:55.42, es va imposar 
demostrant una clara superioritat a 
la final amb un temps de 4:40.84,, 
amb més de 2 segons d’avantatge 
sobre la segona. I atenció perquè 
és atleta de primer any i la tem-
porada vinent tornarà a estar en 
aquesta categoria.

L'altra medalla va ser per a Biel 
Tenias, que va quedar subcampió 
en perxa penjant-se la medalla de 
plata amb un salt de 4.85 m, supe-
rat per Artur Coll (FC Barcelona) 

amb 5 cm més. Però en Biel tam-
bé és de primer any i això valora 
molt més la seva actuació, i encara 
més el fet que aquesta marca és 
mínima per als Europeus d'aquest 
estiu a Hongria.

Com hem dit també va pujar al 
més alt del podi la mataronina Aina 
Rabadan que va establir un nou rè-
cord absolut del Maresme amb 1.72 
m millorant en 1 cm el que havia 
fet en els Campionats d’Espanya 
de pista coberta. I també és atleta 
del 2002, o sigui de primer any. La 
marca la deixa a un sol centímetre 
de la mínima europea. També va 
quedar 13a en perxa amb 3.16 m.

Van completar la gran actua-
ció laietanenca cinc atletes més. 
Hannah Ruiz també tenia aspiraci-
ons en els 3000 m però es va haver 
de conformar amb el 6è lloc amb 
10:38.01. Les perxistes que havi-
en fet doblet al campionat català 
tampoc van poder pujar la podi: 
Helena Torres va quedar 7a amb 
3.31 i Laia Tomàs 9a amb la mateixa 
marca. Laia Boixet va quedar 18a 
amb 3.01 m. La guanyadora es va 
aixecar fins a 3.81 m.

Rosa Maria Buscà va quedar 5a 
en triple salt amb un registre de 
12.25 m, que és nova marca perso-
nal, però lluny del podi que va estar 
en 12.87, mentre que el títol va ser 
per a Maria Vicente de l’Hospitalet 

amb uns sensacionals 13.76 m. En 
llargada la Rosa M. Buscà també 
va ser finalista quedant 8a amb 
5.46 m.

Per part dels Lluïsos va partici-
par un altre atleta en 400 metres 
tanques, en Sergi Adalid. Va arribar 
a la semifinal en 2n lloc amb 55.10 
superant per 17 centèsimes el rè-
cord de Mataró de la categoria. I 
a la final va fer una cursa excep-
cional, acabant en 6è lloc, i amb 
54.39 ha esmicolat el seu rècord, 
batent el del Maresme, que tenia 
el calellenc Samuel Carnicero amb 
54.46 des del 2007.

I a més va poder aconseguir la 
quarta medalla mataronina en pujar 
al podi en la prova de 4x100 cor-
rent amb l’AA Catalunya, en virtut 
del conveni entre els dos clubs, 
acabant en tercer lloc amb 43.69.

Només un finalista sub-20
També aquest cap de setmana es 
va disputar a Múrcia el campionat 
d’Espanya sub-20.

Per part del GA Lluïsos va parti-
cipar Pau Rey en la prova dels 400 
metres tanques. A la semifinal va 
fer una bona cursa quedant 4t amb 
56.16 i passant a la final. En aques-
ta va quedar 8è amb 58.28. Però 
entrar entre els vuit millors atletes 
estatals ja va ser un gran premi.

Per part del Laietània, hi van 
participar dues noies. Martina 
Ballesteros va quedar 3a en la seva 
semifinal dels 100 m amb 12.45 sen-
se poder entrar a la final. I Maria 
Dièbana Badji tampoc va entrar a 
la final de triple salt quedant 9a 
amb 11.61 m.

Marina Martínez i Aina Rabadan amb les seves medalles. | ALBA COLL

Sergi Adalid competint. | ARXIU

Marina Martínez i Aina Rabadan 
campiones d'Espanya sub-18

Biel Tenias en acció. | ALBA COLL
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en la segona prova, ja que en la 
del primer dia s'havia classificat 
en quart lloc.

El campió va ser l'asturià Santi 
López Cid, que competia a casa i 
es va fer amb el seu cinquè títol es-
tatal, i el tercer va ser el càntabre 
Àngel Cruz. El gallec Andrés Pita 
que dominava el primer dia es va 
acabar enfonsant.

Grans èxits del club al 
Campionat de Catalunya
D'aquesta manera, Blanco afegeix 
un altre èxit al títol de campió de 
Catalunya que havia obtingut a fi-
nals de maig en aigües de Tamariu. 
En aquest campionat l'equip ma-
taroní va dominar de forma quasi 
absoluta amb el tercer lloc d'Issac 
Vives i el quart de Roger Amat.

L'equip de l'SPAS Mataró ja s'ha-
via proclamat campió de Catalunya 
el mes d'abril, amb un equip format 
per Xevi Blanco, Roger Amat i Sergi 
Caballeria, en el campionat celebrat 
a Cala Canyelles a Lloret de Mar.

Anteriorment s'havia pro-
clamat campió de Catalunya 
individual i l'SPAS Mataró, el 
seu equip, també ho va ser 
per equips

Xevi Blanco, de l'SPAS Mataró, es 
va proclamar el passat diumenge 
subcampió d'Espanya de pesca sub-
marina en el campionat celebrat a 
Xixon. Va fer una gran remuntada 

Xevi Blanco (esquerra) amb els seus companys de podi. | CEDIDA

Xevi Blanco subcampió d'Espanya 
de pesca submarina

L'infantil femení de La Sirena 
CN Mataró tercer de Catalunya

Blanco al campionat català. | CEDIDA

L'equip masculí va caure eli-
minat als quarts de final

Es van disputar el passat cap de 
setmana a la piscina Municipal 
de Montjuïc les fases finals del 
Campionat de Catalunya Infantil 
de waterpolo, en la categoria Mixta 
i en la Femenina.

L'equip femení entrenat per l'Ele-
na Padilla es va proclamar tercer 

de Catalunya després de demostrar 
una gran qualitat en el seu joc, amb 
moltes ganes i sobretot amb una 
gran esportivitat en tots els partits 
jugats, fet que els va valdre ser re-
conegut amb el premi Fair-Play del 
torneig, que encara ressalta més 
el guardó obtingut.

El camí fins a la medalla va co-
mençar amb la victòria contra el 

CN Catalunya (5-0), derrota per la 
mínima (4-5) contra el que seria 
l'equip campió l'Atlètic Barceloneta, 
i victòria final contra el CN Terrassa 
(10-5) que els va donar una plaça 
al podi.

L'equip va estar format per: 
Blanca Colomines, Berta Blanch, 
Queralt Bertran, Malena Bertran, 
Anna Aparicio, Mariona Castellví, 
Leire Ordóñez, Abril Ordóñez, 
Isabel Piralkova, Abril Dueñas, Carla 
Martín, Lucia Fernàndez, Victoria, 
Lemlem Blasco i Carlota Daura.

L'equip masculí cau a quarts 
de final
A la mateixa piscina s'hi jugava 
també la Fase Final de categoria 
masculina i l'equip masculí va gua-
nyar el primer partit contra el CN 
Montjuïc (5-0) que el classificava 
per als quarts de final, on van caure 
contra el CN Barcelona, el favorit i 
posterior campió, per 13 a 6.

L'infantil femení de La Sirena CNM amb les seves medalles de bronze. | CNM
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menú per a dues persones a Bocca Restaurant.

1P CARTELL ALTERNATIU 1827.pdf   1   27/6/18   17:09



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF MATARO prensa DOBLE - TOT MATARO abrimos_300x228mm naranja CAT.pdf   1   22/6/18   15:16

Sin título-1   2 25/6/18   9:44



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF MATARO prensa DOBLE - TOT MATARO abrimos_300x228mm naranja CAT.pdf   1   22/6/18   15:16

Sin título-1   3 25/6/18   9:44



amb mono 
DE SANTES...

PERÒ ENCARA NO TENIU LA VOSTRA 

SAMARRETA DE GRUP? 
NO ESPEREU MÉS!!

Contacta amb nosaltres i t’ho posem fàcil! 
idea@ideala.cat | 620 007 271 | 93 790 97 73

A IDEALA.CAT US LES DISSENYEM A PARTIR DE LA VOSTRA IDEA 
I US LLIUREM LES SAMARRETES ESTAMPADES!!

5% 
DESCOMPTE  

PER COMANDES 
REBUDES ABANS 

DEL 10 DE JULIOL 

1pg_ideaLA_santes_2016.indd   1 29/6/16   18:00



www.eltotesport.com |  P. 7POLIESPORTIU

La palista mataronina, que va 
aconseguir el sisè títol esta-
tal, també ha començat bé als 
Jocs Mediterranis

La mataronina Gàlia Dvorak (CN 
Mataró i Grand Quevilly) el passat 
divendres dia 22 es va proclamar 
campiona d'Espanya individual de 
tennis taula per sisena vegada, i se-
gona consecutiva, en el campionat 
disputat a Antequera. D'aquesta 
manera es queda a un sol títol 
d'igualar a la jugadora més llorejada 

que és la barcelonina Ana Godes, 
amb set títols entre 1983 i 1992.

La Gàlia va derrotar a la final per 
4-0 a la gran promesa del tennis 
taula espanyol, la granadina Ana 
Garcia, jugadora juvenil del Vic, 
que havia deixat fora en quarts 
de final la gran favorita Sofia Xuan 
Zhang (Calella) i a la semifinal a 
Sara Ramírez (Cartagena).

Després de superar els nervis 
inicials la Gàlia va anar desfent 
la resistència de la jove rival i va 

guanyar per 12-10, 11-7, 11-6, 11-6.
La mataronina s'havia desfet 

en semifinals d'Alba Fernàndez 
(Calella) per 4-0 i a quarts de fi-
nal a Natalia Miramontes (Balears) 
també per 4-0.

En dobles la Gàlia, fent parella 
amb Paula Bueno, es va haver de 
conformar amb el bronze, en caure 
a semifinals per 2-3 davant la pa-
rella que seria campiona i formada 
per Sara Ramírez i Raquel Bonilla.

Bon inici en els Jocs 
Mediterranis de Tarragona 
amb dos triomfs
El dimarts passat la Gàlia va comen-
çar la seva participació en els Jocs 
Mediterranis de Tarragona en la 1a 
fase de grups. I ho va fer al matí 
amb un triomf molt solvent, der-
rotant per 4-0 la bòsnia Snezana 
Markovic, amb parcials de 13-11, 11-4, 
11-9, 11-7. A la tarda va aconseguir 
una altra victòria, més costosa, da-
vant la grega Toliou, remuntant un 
1-2. El resultat finalment va ser de 
5 sets: 9-11, 11-4, 9-11, 11- 6, 11-0, 11-6
Dimecres es va disputar la segona 
fase que donaria les classificades 
per als quarts de final, que s'hau-
ran jugat dijous.

Gàlia Dvorak durant el campionat. | RFETM

Jan Giralt amb el CN Mataró. | ARXIU

Gàlia Dvorak campiona d'Espanya 
individual per sisena vegada

Jan Giralt obté el 8è lloc als Jocs del 
Mediterrani en els 200 esquena

El nedador del CN Mataró ha 
iniciat la participació mataro-
nina a Tarragona 2018

El nedador Jan Giralt (Centre 
Natació Mataró) ha estat el pri-
mer esportista vinculat a la nostra 
ciutat en participar en els Jocs 
Mediterranis de Tarragona 2018.

El passat dilluns al matí, va nedar 
les sèries dels 200 metres esque-
na i va quedar en segon lloc amb 
2:02.80, classificant-se per a la 
final, que era el seu objectiu. A la 
tarda no va poder evitar el vuitè 
lloc acabant amb pitjor temps que 
al matí amb 2:03.03. El guanyador 
va ser l'italià Ciccaresi amb 1:58.79.

Aliança Mataró, nou pa-
trocinador de l'Iluro HC

El passat dilluns i durant la cele-
bració de l’Assemblea General, es 
va realitzar l’acte de signatures del 
nou Conveni de col·laboració i pa-
trocini entre l'ILURO HC i l’empresa 
la Nova Aliança Mataró.

Segellant l'acord. | ILURO HC
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el Esporttot FUTBOL SALA

El Futsal Aliança Mataró es 
manté a 2a B 

El sènior A del Futsal Aliança 
Mataró va acabar la temporada 
del retorn a Segona B en 12a po-
sició. Els mataronins han fet una 
temporada irregular i han anat 
clarament de més a menys, tot i 
això, l’objectiu marcat a principi 
de temporada que era la perma-
nència s’ha assolit sobradament  i 
amb moltes setmanes d’antelació.  
Finalment l’equip ha acabat amb 14 
punts d’avantatge sobre els llocs de 
descens que han ocupat Linyola, 
Dènia i La Floresta. El campió ha 
estat el Manresa que ha jugat el 
play-off d’ascens a Segona A i s’ha 
quedat a les portes de l’ascens.

El conjunt mataroní ha acabat 
amb 37 punts, amb 10 victòries, 7 
empats i 13 derrotes. Els mataronins 
han anotat 103 gols en 30 partits, 
sent el desè equip més golejador de 
la categoria, i han encaixat 106 gols, 
sent el setè equip menys golejat de 
la categoria. A casa les coses han 
anat millor que fora, aconseguint 
6 victòries, 4 empats i 5 derrotes; 
mentre que a fora s’ha aconseguit 
4 victòries, 3 empats i 8 derrotes. 

A la primera volta l’equip va 
sumar 21 punts, 5 més que a la 

segona volta i ocupava la 8a posi-
ció. Aquests 5 punts menys que ha 
sumat l’equip i la màxima igualtat 
que hi ha hagut durant tota la tem-
porada ha fet que l’equip hagi bai-
xat quatre llocs a la classificació en 
aquest segon tram de la temporada.

Els protagonistes del Futsal Aliança Mataró
Isaac Fernandez, Amar Ceesay, Paquito Pares, Alex del Barco, Heidersson Fernandes, 
Carlos Villarin, Eric Izquierdo, Cristian Villarin, Pol Tolrà, Abdyck Gómez, Azhar Chiheb, 
Mamadou Ceesay, Pol Novo. I el seu cos tècnic: Albert Sabaté (entrenador), Jordi Dalmau 
(segon entrenador), Alexis Herraiz (delegat).

La Classificació final de la Lliga:
Manresa 71; Castelldefels 69; Pallejà 59; 
Escola Pia Sabadell 58; Hospitalet 57; 
Catgas B 54; La Unión Santa Coloma 49; 
Salou 43; Natació Sabadell i Cerdanyo-
la 38; Barceloneta i FUTSAL ALIANÇA 
MATARÓ 37; Canet 26; Floresta 23; Dènia 
15; Linyola 4.

CLASSIFICACIÓ

RESUMS 2017-18: Futbol Sala 
Futsal Aliança Mataró

Moltes novetats de cara a la 
segona temporada del club a 
Segona B després d’aconse-
guir la permanència

El Futsal Aliança Mataró segueix 
perfilant la plantilla 2018-19 i el 
projecte per a consolidar l’equip 
entre els millors de la Segona B 
va agafant forma.

A la continuïtat del cos tècnic 
Albert Sabaté, Jordi Dalmau i Alexis 
Herráiz, li va seguir la notícia de 
les incorporacions d’Àlex Medina 
i dels cinc juvenils subcampions 
de la lliga Nacional: Joel Císcar, 
Kambon Toure, Llibert Canal, Pablo 
Fernández i Pau Bassa. 

La setmana passada el club tam-
bé va tancar la incorporació de 
Rafael Berlanga, un ala esquerrà 
provinent del Toulon que acaba de 
disputar la final del campionat de 
lliga de primera divisió francès de 
futbol sala.

Les baixes de l'equip, a dia d’avui, 
són Abdyck Gómez, Amar Ceesay, 
Carlos Villarin, Cristian Villarin i 
Èric Izquierdo.

La temporada 
18/19 agafa forma

La presentació de Berlanga. | CEDIDA

Els juvenils tindran rellevància. | ARXIU

TOTESPORT 1532 (10).indd   1 27/06/2018   14:14



25 anys de Mulla't per l'Esclerosi Múltiple
Els dies 8 i 9 de juliol les piscines mataronines se sumen un any més 
a aquesta iniciativa solidària d'abast català

Solidaritat: Redacció

 Aquest any torna el Mulla’t per 
l’Esclerosi Múltiple, una iniciativa 
solidària que pretén visibilitzar la 
malaltia i que, de fet, arriba a la 
seva edició número 25. Un quart 
de segle convidant els catalans a 
capbussar-se solidàriament per 
una bona causa i, alhora, difonent 
la realitat d'aquesta malaltia.

Entre un 3 i un 10 per cent de 
les persones que es diagnostiquen 
d'esclerosi múltiple cada any són 
nens i nenes. 

Les activitats se celebraran en 
més d’un centenar de centres i 
piscines que organitzen activitats 

per tota Catalunya durant el 7 i 8  
de juliol. 

Quatre piscines locals
A Mataró hi col·laboraran la Piscina 
Municipal amb un salt multitudi-
nari en el que hi participaran les 
persones que hi ha a la piscina el 
7 de juliol a les 9 del matí. 

Al Centre Atlètic Laietània que 
celebrarà el salt el 8 de juliol a les 
10h, encara que en aquest últim 
l’activitat serà exclusiva pels so-
cis. Aquest mateix dia a les 9 del 
matí, el Centre Natació Mataró i El 
Sorrall obriran les portes a tothom 
qui vulgui col·laborar i se celebra-
ran activitats diverses. Els no socis 

d’El Sorrall hauran de pagar una 
entrada que anirà íntegrament a 
la Fundació Esclerosi Múltiple.

Venda de marxandatge
En tots els espais hi haurà un punt 
habilitat per fer donacions i per 
comprar productes del Mulla't, ja 
que a més de les donacions, la cam-
panya es fi nança a partir de la venda 
de marxandatge.  Al web de la cam-
panya ja es pot trobar un catàleg 
amb productes com ara samarretes 
a 12 euros, tovalloles a 17 i llibre-
tes a 10. Tots els fons recaptats es 
destinaran a la investigació contra 
aquesta malaltia degenerativa que, 
de moment, no té cura.

Les piscines mataronines programen diverses 
activitats per fer més atractiu el mullar-se per 
una bona causa. Així, a la Piscina Municipal 
trobarem Bany lliure, bateig d’immersió, 
natació amb aletes, activitats lúdiques i 
tómbola i al Centre Natació Mataró Aigua 
gim i bateig de submarinisme. Al Laietània 
els socis tindran inflables per infants a la 
piscina. Tot ajuda a sumar gent.

Activitats especials 
a l'aigua

CiutatCiutat núm. 1827 del 29 de juny al 5 de juliol de 2018

Tot ciutat moute mullat.indd   1 27/06/2018   12:29



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

La mujer que sabía leer 18:00  (2 jul.)        20:00  (2 jul.)(VOSE)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes
Programació de divendres 29 a dimarts 3. A partir del dia 
4, canviarà a causa d'una estrena.

A la deriva   16:15  18:15  20:40  22:30

Sicario: el día del soldado   16:00  18:20  20:10  22:30

Luis y los alienígenas   17:45  18:15      [En català] 16:00

Con amor, Simon  16:00  18:10  20:20

Hereditary  18:00  20:00  22:30

Superagente canino  16:30  19:30

¡Que guapa soy!  16:15

Jurassic World: el reino caído 

 16:30  18:30  19:30  20:30  22:30

Han Solo: Una historia de Star Wars 21:00

Deadpool 2  22:40

Sherlock Gnomes 16:15

Campeones 21:30  

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

A la deriva  12:15  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

Luis y los alienígenas  12:10  18:00    [En català] 12:30  16:05

Sicario: el día del soldado  

 12:00  17:00  18:00  19:35  29:35  00:45

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

Ant-Man y la avispa  

 [dc.-dj.] 16:10  17:00  18:00  19:35  20:35  22:10

Con amor, Simon 12:10  16:30  19:00

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

El mundo es suyo 12:15  15:50  18:40  20:45  22:50  01:00

Hereditary 12:00  16:20  19:00  21:45  23:15

Superagente canino 12:15  15:50           [dv.-dm.] 18:05

Que guapa soy!  22:40  00:30          [dv.-dm.] 16:10

No dormirás  00:30

Jurassic World: el reino caído 12:00  12:20  16:00  16:30  

 17:00  18:00  18:45  19:45  20:45  22:30  23:30  00:15

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

Han Solo: Una historia de Star Wars 

 12:00  23:30       [dv.-dm.] 21:45

Deadpool 2 [dv.-dm.] 19:15        [ds.] 00:00

Sherlock Gnomes 16:00

Vengadores: Infi nity War [dv.-dm.] 20:15

Campeones              20:00         Verdad o reto 01:00

El Padrino [divendres] 22:00

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema

Tot Cinemes 1827.indd   2 27/06/2018   17:36



 El director uruguaià Gustavo 
Hernández retorna al terror amb 
el seu tercer llargmetratge, ‘No 
dormiràs’. L’epicentre de l’acció 
serà un centre psiquiàtric en de-
sús convertit en taller per a l’ex-
perimentació teatral, un projecte 
que arranca de la mà d’una repu-
tada directora teatral, Alma (Belén 
Rueda), que vol anar més enllà de 
les obres convencionals, a la cerca 
de l’obra total.

És un fi lm de gènere de terror 
mancat d’ànima i de poder sug-
geridor. Ens trobem davant d’un 
fantàstic redundant, massa explí-
cit, i que arriba a la matusseria per 
culpa d’un desplegament d’usos 
pautats com visions, confusió de 
realitat i fi cció, grinyols de portes, 

Teatre extrem

ensurts i girs de guió.  
     Valorem la retorçada simbiosi 
de teatre i relat gòtic a partir del 
caràcter truculent de l’experiment 
teatral, engolit tot plegat pel sen-
tit excessiu de gran guinyol. En 
aquest context malaltís d’entrega 
absoluta d’un actor a un paper, el 
sacrifi ci portat al límit, ens permet 
percebre l’assaig com un acte de 
tortura. I el taller per innovar en 
la dramatúrgia en un edifi ci fan-
tasmagòric es reformula aquí en 
clau de casa embruixada amb una 
Belén Rueda com a endimoniada 
mestra de cerimònies i manipula-
dora simpulsada a la recerca de-
sesperada d’un teatre extrem per 
aconseguir una representació del 
suïcidi.  | Joan Millaret- AMIC 

  

Pregunta de la setmana
Quin conegut paper tenir Pau 
Durà a Plats Bruts?

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

Resposta del núm. 1825
"Alejandro Amenábar"

Guanyadors:
• Josefi na Miguel Nogueras
• Antonio Sánchez Martínez

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

Crítica de ‘No dormirás’ de Gustavo Hernández

núm. 1827 del 29 de juny al 5 de juliol de 2018
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La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema

Cinemes Les estrenes núm. 1827 del 29 de juny al 5 de juliol de 2018

JOJO'S BIZARRE 
ADVENTURE 

Jotaro Kujo va a Morioh per trobar el fill 
secret del seu avi. Josuke té la mateixa 
habilitat de Jotaro: l'Stand, i allà un nou 
grup d'usuaris d'Stands actuarà. Basat 
en el famós manga d'Hirohiko Araki.
Direcció: Takashi Miike
Intèrprets: Kento Yamazaki,  Ryuno-
suke Kamiki,  Nana Komatsu
125min

SICARIO: EL DÍA DEL 
SOLDADO

La guerra contra els traficants de droga 
s'han intensificat a la frontera entre 
EEUU i Mèxic. Per fer front a la guerra, 
l'agent federal Matt Graver torna a tre-
ballar amb Alejandro Gillick.
Direcció: Stefano Sollima
Intèrprets: Benicio del Toro,  Josh Bro-
lin,  Matthew Modine
122min

A LA DERIVA

Una parella, la Tami i en Richard, de-
cideix viatjar pel mar en el seu veler. 
Enmig de l'oceà, una tempesta els sor-
prèn. Richard surt ferit i la Tami haurà 
de posar-se al control per sobreviure a 
la deriva sense menjar ni aigua. 
Direcció: Baltasar Kormákur
Intèrprets: Shailene Woodley,  Sam Cla-
flin,  Jeffrey Thomas
96min

EN LA PLAYA DE CHESIL

La Florence és una jove de classe alta, i 
l'Edward de família humil. S'enamoren, 
es casen i passen la nit de noces en 
un hotel de Chesil Beach. El que passa 
durant la nit, entre paraules i silencis, 
canviarà les seves vides. 
Direcció: Dominic Cooke
Intèrprets: Saoirse Ronan,  Billy Howle,  
Emily Watson
110min

FORMENTERA LADY

En Samuel va arribar a la Formentera 
hippie dels anys 70. Viu sense llum i toca 
el banjo en un bar. Un dia el visita la 
seva filla Anna, a la qual fa molts anys 
que no veu, amb el seu nét. L'Anna ha de 
marxar i deixa el nen amb l'avi.
Direcció: Pau Durà
Intèrprets: José Sacristán,  Jordi Sán-
chez,  Nora Navas
85min

¡CÁSATE CONMIGO! 
POR FAVOR

Yassine és un jove estudiant del Marroc 
que ve a París per estudiar arquitectura. 
Un cop de mala sort el fa suspendre els 
exàmens i perd el visat. Per solucionar-
ho, es casa amb el seu millor amic. 
Direcció: Tarek Boudali
Intèrprets: Tarek Boudali,  Philippe La-
cheau,  Charlotte Gabris
92min
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El còctel 
estival per 
excel·lència
ve de Cuba
Begudes: Redacció

 El mojito és un popular còctel 
originari de Cuba, que conté rom, 
sucre (o xarop de sucre), llimona 
dolça, menta (Mentha spicata) i 
aigua amb gas. Originàriament 
es considera que el “mojito" va 
ser inventat pel restaurant cubà 
la Bodeguita del Medio però avui 
en dia és, potser, el còctel més in-
ternacional de tots. Associat a la 
tropicalitat i la bonança climato-
lògica cubana, el Mojito adquireix 
tot el protagonisme durant l'estiu, 
en temporada alta de terrasses i 
xiringuitos. 

A quasi tothom li agraden els còc-
tels refrescants, fets amb fruita 
d’estiu, amb una part carbònica, 
que l’aporta la tònica o la soda, i 
una altra de cítrica. Aquest és el 
retrat robot del còctel i el mojito 
respon a tot el que se li demana 
amb una fórmula imbatible. Com 
la resta de begudes alcohòliques, 
s'ha versionat i fet de gustos. 

Per preparar el mojito, cal sucre i 
llima, que s’han d’aixafar, per des-
prés posar-hi fulles de menta, el 
rom, la soda i els glaçons esmi-
colats. 

El Mojito

taulataulaA taulataulataulataula

Tot a taula 1 1827.indd   1 27/06/2018   15:51



núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018

Callos de bacallà

 LA RECOManaCIÓ DE:

Méndez Núñez, 39. Mataró |  935 18 446 26 
www.stroombier.com

Una especialitat 
basca de la nostra 
carta, no t'ho per-
dis! A Stroombier, 
l'autèntica cuina 
basca pel nostre 
xef en Patxi.

El xef Albert 
Adrià s'alia a la 
lluita contra la 
fam
El seu restaurant, Tickets, reunirà fons 
per finançar projectes de diagnòstic, 
prevenció i tractament de la desnutri-
ció a prop de 50 països

Restaurants: Redacció

 El xef Albert Adrià ha posat al seu restaurant Tickets 
i a ell mateix a disposició de la lluita contra la fam. 
Adrià s'ha convertit en padrí de Restaurants contra 
la Fam, la major iniciativa solidària del sector hosta-
ler a l'estat. Restaurants contra la Fam està formada 
per la comunitat d'hostalers, que destinen part del 
preu de determinats plats de la seva carta a la lluita 
contra la desnutrició infantil, malaltia que causa la 
meitat de les morts dels menors de 5 anys que es 
produeixen cada any al món.

El restaurant d'Adrià, Tickets, posicionat entre els 
50 millors del món, donarà a Acció contra la Fam 
part del preu del seu plat més venut –Les oliva-S del 
Tickets– durant el temps que se celebra Restaurants 
contra la Fam, del 15 de setembre al 15 de novembre.
L'any passat la campanya va reunir 195.000 euros 
gràcies a la participació de 1069 restaurants. La ins-
cripció d'establiments pot realitzar-se al web de la 
plataforma www.restaurantscontralafam.org.

Una iniciativa d'àmbit estatal
Des de Catalunya, Albert Adrià ha sumat el seu res-
taurant als de Joan Roca i Carme Ruscalleda entre 
altres de la llista de cuiners catalans. 

Cocktail Flow és una aplicació que ens per-
met descobrir i aprendre a crear tant nous 
còctels com aquells que s'han pres tota la 
vida. A l'App podrem trobar una sèrie de 
còctels destacats, així com els denominats 
principals còctels, aquells còctels que són 
populars durant la setmana, així com alguns 
altres per beguda base.

Sens dubte, Cocktail Flow és una aplicació 
que ofereix multitud d'oportunitats, ja sigui 
per amenitzar una festa servint begudes di-
ferents o per aprendre a preparar i provar 
nous i sorprenents còctels.

L'App

COCKTAIL FLOW

núm. 1641 del 19 al 25 de setembre de 2014AA taula
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mtgh82

guanya
el premi de
espinaler

"Amanida d'estiu"

luxegraupix

guanya
el premi de
seis sentidos

"Coca de llima i yuzu"

taltabao

guanya
el premi de
stroombier

"Avui la revetlla serà llarga"

gatosyplatos

guanya
el premi de
tao beach

"Coca de Sant Joan amb xocolata i 
ametlles"

pdemaya52

guanya
el premi de
el quiosc

"Un plato muy completo"

anneta_lluis

guanya
el premi de
el pati guanyabens

"Canviem coca per superensaïmada"

CONCURS
#totataula

Opta a menús a:Aquesta setmana 7 premis més!

taula

TOT A TAULA Instagram 1827.indd   1 27/06/2018   13:29



Ingredients

• 2 rodanxes de síndria sense llavors

• 2 nectarines pelades

• 1 cogombre pelat

• 2 tomàquets madurs pelats

• 1 cullerada d'açaí en pols

• 1 got d’aigua

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

SMOOTHIE REFRESCANT

Smoothie refrescant, per hidratar-se després 
d’un dia de sol, gràcies a la seva aportació d’ai-
gua i nutrients. Aquesta recepta recomanada pel 
dietista Gabor Smit és rica en vitamina C, caro-
tens i licopè.

Recepta patrocinada per: 

LA RECEPTALA RECEPTA
DEDEDEDE

10

ESCALIVADA A LA BRASA 
EN TEXTURES I ANXOVES 
ESPINALER

 LA RECOManaCIÓ DE:  LA RECOManaCIÓ DE:

Av. del Progrés, 47 Pol. Ind. Els Garrofers. 

08340 Vilassar de Mar |  937 502 521
Via Europa, 98 Mataró |  938 065 910

Pàrquing gratuït trucant abans.

Gaudeix del nostre 
menú de migdia. 

Cuina d’elaboració i 
proximitat. 

Aquest és un dels 
plats dels que 
gaudireu al nostre 
menú de migdia 
de 13 euros tot 
inclòs. 

FIDEUÀ

núm. 1827 del 29 de juny al 5 de juliol de 2018
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Jaume Arenas, amb la seva icònica obra

Mataró canvia de Santes. Si fós-
sim en enmig d'un partit, la me-
gafonia podria avisar: "surten 
del mar Santa Juliana i Santa 

Semproniana i entren en el seu lloc Santa Juliana 
i Santa Semproniana". Sembla un enrevessa-
ment però no ho és. El pròxim 20 de juliol es 
procedirà a la substitució del conegut conjunt 
escultòric en honor a les patrones de l'artista 
Jaume Arenas que hi ha estat durant 63 anys 
per una nova versió de la mateixa. Mateixes 
protagonistes, mateix artista –en el centenari 
del seu naixement– i altre cop com aquell 1955 
tot de parafernàlia dins el programa de la Festa 
Major per revestir l'ocasió de gala. La raó és 
bàsicament mediambiental: es canvia el plom 
original pel bronze. I, aprofi tant-ho, es tornarà a 
parlar de l'escultura mataronina més peculiar de 
totes: la que es mira la ciutat des del fons marí.

La restitució de l'escultura de Jaume Arenas ha aca-
bat esdevenint eix vertebrador d'una sèrie d'actes 
de record d'aquest artista sorgit de l'Escola d'Arts 
i Ofi cis que es va especialitzar en l'aquarel·la i va 
treballar amb el mar com a gran font d'inspiració. 
Jaume Arenas i Clavell ha estat recordat massa 
vegades com "l'altre" dels germans Arenas per la 
importància del seu germà Jordi. El centre cultural 
que porta el seu nom és, de fet, un llegat dels dos 
per la preservació i la difusió de l'art local. En re-
cord d'Arenas comença aquest diumenge un humil 
programa d'actes que tindrà com a colofó la subs-
titució d'unes Santes per les altres. Ja fa setmanes 
que el conjunt escultòric original va ser tret del fons 
del mar de Mataró. Era la tercera vegada d'ençà del 
dia de Sant Cugat el 1955 que l'obra ascendia a la 
superfície, aquest cop defi nitivament. 

El motiu és bàsicament pel material de què està 
feta i el seu delicat estat de conservació. El conjunt 
escultòric va ser fet en plom, arran d'una col·lecta 
popular per recopilar prou material en la depauperada 

Mataró canvia 
de Santes al marREPORTATGE

Text: Cugat Comas

Fotos: Arxiu i Cedides

El 20 de juliol se submergirà la nova versió de 
l'obra de Jaume Arenas, dins el programa de 
la Festa Major i en el centenari de l'artista
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FACTORY
L A  F À B R I C A  D E  L E S  F I N E S T R E SALU

FINESTRES
D’ALUMINI A MIDA

TUBS D'ALUMINI EN 
DIVERSOS ACABATS 

MIDES I COLORS

VENDA I MANIPULAT
DE XAPA D'ALUMINI

La fàbrica de les finestres
Alufactory posseeix un fort coneixement del sector de la carpintería d'alumini i tancaments fruit de 
la seva dilatada experiència en el sector. Tot el nostre personal té una dilatada experiència tècnica i 
l'adequada qualificació professional. Disposem de més de 2000 m² d'instal·lacions, tallers, 
magatzem i oficines tècniques en una sola ubicació. Estudiem, desenvolupem i produïm tancaments

per a tot tipus de projectes, per a professionals, arquitectes, etc.

tancament
de seguretat

EL SEU MAGATZEM DE L'ALUMINI

C/ Riera d’Argentona 2, Pol. El Cros (Cabrera de Mar)
(Al costat benzinera del Cros, direc. Carrefour) 

Web: www.alufactory.es
Email: info@alufactory.esT. 93 756 05 05

3’50€ 10€

Silicona neutra
color blanc

i negre

IVA. inclòs
IVA. inclòs

1’45€
IVA. inclòs

Massilla
acrílica
blanca

IVA. inclòs
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L'escultura original, de plom, substreta ja del fons marí i la versió nova, exposada al Port fins al dia 20

Mataró del 55. El plom es considera contaminant i 
l'encàrrec municipal d'avaluar l'estat de totes les es-
cultures públiques de la ciutat va servir d'estímul per 
plantejar-se fi ns a quin punt tenia sentit mantenir un 
conjunt com aquell, en aquelles condicions, davant 
de Mataró. De la necessitat se'n va saber fer virtut 
i apostar per un canvi que mantingués l'obra d'Are-
nas sota l'aigua. Es va fer la reproducció de bronze 
a partir del motlle original i aquesta espera al Port 
al dia 20 per a ser submergida de nou.

Unes Santes peculiars

Per qui potser encara desconeix què hi pinta una escul-
tura de les Santes –el matís de l'article és important: 
quan es parla de les patrones s'escriu en minúscula 
i quan es fa referència a la Festa Major s'escriu Les 
Santes– a sota l'aigua, tot es remunta a l'any 1955. 

La idea de portar l’escultura de les Santes Juliana i 
Semproniana al fons del mar, allà on hi havia la boia 
de Mataró, és de Josep Maria Diamant i de Jaume 
Arenas. Els dos, que eren amics de tota la vida i els 
unia la seva passió pel món mariner, van pensar que 
aquell acte seria la millor forma de promocionar la 
secció mataronina del CRIS. Diamant, home inquiet 
que més endavant seria propietari d’una botiga de 
nàutica i que també s’ocuparia del manteniment 
dels gegants i capgrossos de Mataró, va engrescar 
el seu amic i pintor Jaume Arenas perquè esculpís 
l’escultura de les patrones.

Per entronitzar Les Santes al mar es va buscar una 
ubicació ben coneguda pels pescadors i mariners 
locals, la boia de Mataró. És en una de les barres 
submarines també coneguda com el Nin Armat.  La 
boia era un indret que estava senyalitzat per avisar 
a les embarcacions que allà hi havia una zona rocosa 

Imatge de la sortida de l'embarcació que duia a submergir l'escultura de les Santes el 1947

Reportatge
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Els actes en record de Jaume Arenas en els 100 
anys del seu naixement van més enllà del canvi 
en la seva obra més coneguda, al fons del mar 
de Mataró. Dues exposicions i un concert, ja 
aquest diumenge, serviran per recordar l'autor 
mataroní.

Aquest diumenge 1 de juliol a 2/4 de 8 del vespre, 
l’Associació Amics de Ca l’Arenas presenta el 
Cor Ciutat de Mataró, dirigit per Jordi Lluch i 
Arenas, amb un concert, 'El Mar Bategant' al pati 
de Ca l’Arenas Centre d’Art del Museu de Mataró. 
El recital comptarà amb cançons dedicades a 
enaltir l’amor i el mar, tan estimat pel notable 
aquarel·lista. El concert és preludi d’una com-
pleta i il·lustrativa exposició de Jaume Arenas, 
el 13 de juliol. El 20 de juliol Mataró reviurà la 
immersió de les imatges de Les Santes, obra 
de Jaume Arenas l’any 1955, rememorant la 
solemnitat de l’esdeveniment. El dimecres 19 de 
setembre conferència de Nicolau Guanyabens i 
Calvet i el dissabte 22 de setembre es celebrarà 
una Master-Class d’aquarel·la a càrrec d’Oscar 
Sanchís, deixeble i amic dels germans Arenas.

Més actes en record  
de Jaume Arenas

que en algun punt es trobava a només 4 metres de 
profunditat, quan la fondària mitjana d’aquell indret 
era de 13 metres. L’Ajuntament de Mataró va acceptar 
incloure l’esdeveniment dins del programa oficial de 
les Santes d’aquell any, i dies abans de l’entronització 
va aprovar una subvenció de 5.000 pessetes per fer 
front a les despeses.

L'escultura es va entronitzar a dins del mar, a quatre 
metres de profunditat i a una milla nàutica de dis-
tància de la costa. Era el 28 de juliol i es va celebrar 
una processó marinera amb més de setanta embar-
cacions, músics, volada de coloms, pluja de clavells 
i fins i tot focs artificials. Va ser cèlebre, també, la 
garbinada que es va girar i que va fer que moltes 
embarcacions tinguessin problemes per navegar bé 
de retorn i que pràcticament tothom acabés marejat 
de valent. Precisament a Ca l'Arenas es podrà veure 
aquest mes l'exposició "Les Santes al mar" recull la 
història del periple de les imatges de les Santes de 
Jaume Arenas, amb fotografies, pel·lícules i docu-
ments que van des de l'any 1955, quan les va fer i 
es van submergir al mar, fins a l'actualitat. També 
es podrà veure una filmació del procés d'extracció 
de l'escultura del fons del mar.

L'acte del dia 20

Guardant les diferències lògiques del pas del temps, 
el divendres 20 de juliol les Santes de mar tornen 
a ser protagonistes de la Festa Major. A les 9h del 
matí el veler Santa Eulàlia servirà per transportar 
el nou conjunt escultòric exactament al mateix lloc 
i se submergirà, aproximadament una hora després. 
Focs d'artifici i repic de campanes serviran, al pòr-
tic de la Festa Major, per indicar als mataronins que 
les patrones tornen a ser sota el mar vetllant per la 
ciutat que les venera.

Una revisió de 
les escultures 
mataronines va 
alertar de l'estat 
del conjunt i 
es va activar la 
reproducció
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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

Tret de sortida a les rebaixes d’estiu

Els botiguers esperen que la temporada sigui millor que la de l’any passat, 
en la línia de tot un any lleugerament per sobre del 2017

Comerç:  Mireia Camacho  

 Pels carrers de Mataró ja poden 
veure’s botigues amb el cartell de 
“Rebaixes” penjat. Tot i això, la 
majoria està esperant el comen-
çament del juliol per tenir-ho tot 
enllestit per iniciar unes rebaixes 
que duraran tot l’estiu. Les boti-
gues de les grans marques, però, 

han sigut les primeres a anunciar 
les ofertes.

L'any va millor
Els botiguers afi rmen que, en ge-
neral, “les vendes d’aquest any han 
millorat respecte a les de l’any pas-
sat" i que les rebaixes han d’acabar 
d’arrodonir les millores de la tem-
porada. És per això que no tots els 

botiguers saben quan acabaran els 
descomptes dels seus productes. 

Les rebaixes es dividiran en dues 
etapes: les rebaixes i la rematada 
fi nal. Els tant per cent de descomp-
te que ja llueixen les botigues amb 
rebaixes van del 20 al 50%, però en 
la “rematada fi nal” s’espera que la 
rebaixa sigui fi ns al 70 o 80% de 
descompte.

AMB EMPENTA
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L'espai de l'economia social

El MESSMataró finalitzarà 
aquest dissabte amb la
“III Escola d’Estiu de la XES”
Parlem amb Sandra Ezquerra, ponent d’aquest
dissabte i qui ens introdueix el concepte d’economia 
feminista

MESSMataró: Redacció 

 Aquest dissabte 30 de Juny a les 
10:30, el Mes de l’Economia Social 
i Solidària arriba a la seva fi amb 
la “III Escola d’Estiu de la XES”. 
Parlem amb Sandra Ezquerra. 

Què és l'economia feminista?
L'Economia feminista és un cos 
teòric i polític de pensament que 
sorgeix per posar en dubte el biaix
androcèntric de l'economia con-
vencional, tant l'ortodoxa o neoli-
beral com l'heterodoxa (socialde-
mòcrata, o fi ns i tot, la marxista). 
Qüestiona que l'activitat econòmi-
ca rellevant per a la reproducció 
social i per al funcionament de 
l'economia capitalista es limita 
a l'àmbit considerat productiu o 
mercantil. I reivindica totes aque-
lles activitats no remunerades du-
tes a terme històricament per les 
dones, que són garants del ben-
estar col·lectiu i de la reproducció 
de capital. El treball no remunerat 
de cura de les persones n'és un 
exemple paradigmàtic.

Ens pots dir alguns exemples 
pràctics de com l'economia 
feminista pot impactar a la 
vida de les persones?
Per exemple, reivindicant la im-
portància de les cures i posant-les 
al centre de l'activitat econòmica.
Això es pot traduir en com una 
iniciativa concreta de l'Economia 
Social i Solidària, pot prendre me-
sures i iniciatives per evitar el bi-
aix androcèntric que caracteritza 
l'economia convencional a partir
de la refl exió de com es divideixen 
les tasques, responsabilitats i al-
tres, entre homes i dones.

T’esperem aquest dissabte a la 
sessió de la “III Escola d’Estiu de la 
XES” a partir de les 10:30 a l’Edi-
fici de Cafè de Mar (C/Santa Rita, 
1 - 08301 Mataró), una sessió que 
porta el nom de “Economies femi-
nistes: esbrinant com posar la vida 
al centre de l’economia”.

L’acte requereix inscripció.

Més info a: www.xes.cat 
o amb els hashtags 

#MESSMataró i EscolaESStiu

L'economia catalana 
creix un 0,8 per cent, 
una dècima més que 
l'espanyola 

Supera en quatre dècimes 
a la xifra registrada a la 
Zona Euro

L'economia catalana va créixer un 
0,8% entre gener i març d'aquest 
any en relació amb el trimestre an-
terior, segons l'estimació elabora-
da entre l'Idescat i el Departament 
de la Vicepresidència i d'Economia 
i Hisenda. Aquest resultat és una 
dècima més que la xifra obtinguda 
al conjunt de l'Estat i quatre dèci-
mes superior al 0,4% registrat a la 
Zona Euro. En termes interanuals, 
el PIB català ha crescut un 3,3% el 
primer trimestre, i s’ha situat per 
sobre del PIB espanyol (2,9%) i del 
de la Zona Euro (2,5%). Segons 
el Departament, els bons resul-
tats tenen un correlat en el mer-
cat de treball, amb un creixement 
de l’afi liació a la Seguretat Social 
(del 3,7%) i del volum d’ocupació 
(del 3,3%), segons l’Enquesta de 
Població Activa.

L'avançament també mostra un 
creixement interanual a l'alça en 
el cas del sector serveis i una certa 
desacceleració en el creixement 
del sector industrial després de 
la forta empenta del trimestre an-
terior. Pel que fa a la construcció, 
es manté estabilitzada a un nivell 
força elevat.

Empenta 1 i 2 1827.indd   3 27/06/2018   10:57



Amb Empenta

Un descans de qualitat amb Costa Descans

L’empresa mataronina fundada el 1945 ha obert un nou establiment a la plaça 
de les Tereses de Mataró

Empreses: Redacció 

 Costa Descans és un establiment 
emblemàtic del comerç mataroní 
fundat el 1945 que se centra en el 
món del descans. Es tracta d’una 
botiga d’aquelles de tota la vida, 
un bagatge que és garantia de pro-
fessionalitat i seguretat per als seus 
clients. L’empresa familiar ofereix 
sofàs de tot tipus, llits, matalas-
sos, butaques de relax, somiers i 

cadires d’ofi cina, entre altres ele-
ments. Amb un servei postvenda 
sempre disponible i de bona qua-
litat, l’empresa ha fet un pas més 
obrint una nova botiga a la ciutat, 
situada a la plaça de les Tereses.

Costa Descans és garantia de 
serietat, consolidació, professiona-
litat, qualitat i seguretat. Es tracta 
d’un establiment consolidat a la 
ciutat on s’hi poden trobar mobles, 
molts dels quals motoritzats, per 

garantir la millor experiència de 
descans als seus clients. 

Apostant per les primeres mar-
ques internacionals i nacionals, a 
Costa Descans ofereixen matèries 
duradores i de bona qualitat.

Línia de disseny més informal
El nou establiment a la plaça de 
les Tereses oferirà una línia més 
juvenil, innovadora i informal de 
disseny per al descans.
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73

La nova botiga reforça 
l'aposta per Mataró de 
Costa Descans, empresa 
fundada fa 73 anys: una 
botiga de tota la vida

Un servei postvenda sempre 
disponible
Per aquells que tinguin un pro-
blema amb el seu moble, Costa 
Descans garanteix un servei post-
venda sempre disponible de pri-
mera qualitat pels seus clients.

núm. 1827 del 29 de juny al 5 de juliol 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  
PRECIOSO ÁTICO REFORMADO. 
Arenys de Munt centro. Todo 
exterior, gran terraza, 1hab., 
comedor grande con vistas. 
105.000€. 670.878.868 
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi ca-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato 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
NAU DE LLOGUER a Pla d'En Boet 
de 547m2 amb 7m2 d’alçada. 
Accés per a camions REF 6106. 
93.798.00.50
SE ALQUILA HABITACIÓN. 
650.919.205 

TRASPASSOS-LLOGUERS

PREMIA DE DALT Nave industrial 
en venta y en alquiler de 300m2. 
Totalmente diáfana. Ref.5887 
T.93.798.00.50
VIA EUROPA. Local en lloguer o ven-
da de 176m2 amb zona d'ofi cines. 
Ref.6099 Informi's 93.798.00.50
TRASPASO LIBRERÍA JUBILACIÓN, 
Mataró, Ronda O'Donnell, 16.
ALQUILO HABITACIÓN gran-
de con derecho al resto de 
vivienda. Terreno. Zona tranquila. 
Urbanización (Argentona). 280€. 
615.170.534
ALQUILO PISO 4 habitaciones barrio 
Molinos comunidad pequeña 800€/
mes reformado y bien comunicado 
jpib.izquierdo@gmail.com

TREBALL

SE PRECISA PELUQUERA. 
636.848.902
SE PRECISAN ENCARGADAS pa-
ra piso de relax en Mataró y 
Barcelona. Edad máxima 50 años. 
Disponibilidad, turnos rotativos, 
fi nes de semana y festivos. Alta en 
la S.S. Buen sueldo más comisiones. 
625.511.066
URGE ENCARGADA en Mataró. Piso 
de muchos años, clientes fi jos. Edad 
entre 40 y 50 años. Contrato más 
comisiones. Turnos, fi nes de sema-
na, festivos. 655.226.610
TITULAT EN EDUCACIÓ INFANTIL. 
S’ofereix per cuidar infants per ho-
res. 605.645.386
MUJER BUSCA TRABAJO limpieza. 
631.894.318
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
niños, ancianos. 632.134.303
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
niños, ancianos. 631.553.592
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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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

TREBALL

BUSCO TRABAJO LIMPIEZA por ho-
ras. Lunes a viernes. Referencias. 
637.103.505
CHICA BUSCA TRABAJO interna. 
697.674.605
BUSCO LIMPIEZA, CASAS, restau-
rantes. 667.976.466
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 BUSCA TRABAJO limpieza, 
plancha. 666.030.523
SEÑORA BUSCA TRABAJO interina. 
Lunes a viernes. Disponibilidad in-
mediata. Referencias. 615.631.197
BUSCO TRABAJO por horas o inter-
na. 698.202.635

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
BOLETINES, LAMPISTERÍA, 
AIRE acondicionado, reformas. 
629.232.530 
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141 
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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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Adreça web del banner invertit:

 https://m.facebook.com/pastisseriaavingudamataro/?

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

WEB

• 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:
SERGIO GONZÁLEZ HIDALGO

concursos

PROFESSIONALS

PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja. 
Desembussos, fosses sèptiques, 
neteges tècniques, de basses, de 
piscines, sanejaments, omplim pisci-
nes, diposits de reg, manteniments, 
autoritzats per el transport de resi-
dus (ADR), inspecció clavegueram. 
93.750.20.71 /93.750.63.77
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ . 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas, electricidad y boletines. 
610.565.628 /93.799.64.77
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. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA, 
responsabil idad, l impieza. 
Excelentes acabados. 629.988.598

CONTACTES

MASAJES. ZONA PL.CATALUNYA. C/
Antoni Comas 5. 688.572.118 

Econòmics
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A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -

MATRÍCULA
GRATUÏTA

C/ iluro, 39 Mataró

minervamataro@gmail.com
93 798 22 33

· Anticipo venta propiedad · Aceptación herencias
· Stop embargos o remates

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

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

SÓLO CON GARANTÍA DE PROPIEDAD

637 469 690       935 476 427       hola@impulsing.es

IMPULSA TU LIQUIDEZ

CONTACTES

NOVEDAD NORA 21 años. 631.129.242
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus fan-
tasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
MASAJE TODO el cuerpo. Chicas 
nuevas. También a domicilio. 
Zona La Havana, Rda. Cervantes. 
688.019.809
SENSUAL DIFERENTE. 688.440.784
JAVI 70 AÑOS, buena posi-
ción. Pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 48 años. Atlético, moreno. 
682.462.579
MASAJE TODO el cuerpo. Chicas 
nuevas. También a domicilio. 
Zona La Havana, Rda. Cervantes. 
688.019.809
DÚPLEX 60€/MH. 631.286.930
NOVEDAD DARLIN 23 años. 
665.463.891
MASAJE CHINO. Zona Rocafonda. 
2 chicas. También a domicilio. 
688.159.279
QUIROMASSATGISTA GUAPISSÍMA. 
Mataró 625.555.824
LAIA 48 CATALANA. 687.072.165

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

 El Servei d’Ocupació de Mataró 
(SOM) ha posat en marxa la tercera 
edició d’InserText, un espai de pro-
moció de l’ocupació a la indústria 
tèxtil de Mataró i del Maresme. El 
projecte va néixer amb l’objectiu 
de promoure la competitivitat de 
la indústria del tèxtil i de la con-
fecció a la zona. Com a novetat 
d’aquesta edició les empreses po-
dran comptar amb assessorament 
específi c en els aspectes vinculats 
amb noves maneres de gestió dels 
recursos humans i assessorament 
en la implementació de la indústria 
4.0, tenint en compte la importàn-
cia de la digitalització.

Igualtat d’oportunitats 
en el mercat laboral
InserText III fomenta la inserció 
laboral i la millora de l’ocupabi-
litat de les persones en situació 
d’atur i contribueix a la promoció 
professional de persones que tre-
ballen en condicions precàries. A 
més, es pretén incidir en la igualtat 
d’oportunitats en el mercat laboral 
i fomentar la inserció laboral de les 
dones en activitats industrials en 

La 3a edició del projecte Insertext també vol potenciar l'ocupació de les dones 
en el sector tèxtil i fomentar les vocacions industrials entre els joves  

què estiguin menys representades. 
El projecte inclourà mesures de 
foment a la contractació, com ara 
subvencions per a la contractació 
de persones en situació d’atur.

De Mataró i el Maresme
A més de les persones amb difi -
cultat d’inserció en el mercat la-
boral, els destinataris d’InserText 
també són les empreses de Mataró 
i el Maresme que desenvolupen la 
seva activitat en el sector de la in-
dústria tèxtil, de la confecció, del 

Volen implementar la indústria tèxtil 4.0

InserText fomenta la inserció laboral de persones en atur Cedida

comerç a l’engròs i de la indústria 
de la confecció i pelleteria.

El projecte InserText compta 
amb la col·laboració d’entitats del 
sector com, per exemple, Fundació 
TecnoCampus Mataró-Maresme, 
EURECAT, ASEGEMA, FAGEM, els 
sindicats CCOO i UGT, entre altres. 
També hi participen els serveis lo-
cals d’ocupació de Canet de Mar, 
Arenys de Mar, Arenys de Munt, 
Argentona, Cabrera de Mar, Pineda 
de Mar i el Consell Comarcal del 
Maresme.

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

Arxiu 

El projecte InserText es va iniciar l’any 2015 per contribuir a la 
recuperació d’un dels principals sectors industrials de la co-
marca del Maresme, el sector del tèxtil i la confecció. Les dues 
primeres edicions d’InserText han comptat amb la participació 
total de 160 persones i 113 empreses del sector tèxtil.

160 persones i 113 empreses

Ciutat

Tot ciutat insertext.indd   2 27/06/2018   10:42



Societat: Redacció

 Precisament avui, 29 de juny, 
hauria fet cent anys. L'efemèride 
farà retornar en Terri a la memò-
ria de molts mataronins. Lluís 
Terricabres, més conegut com en 
“Terri de Mataró”, va ser un ac-
tivista cultural, escriptor, dibui-
xant, escultor, actor de cinema 
i impulsor de les tertúlies d'“El 
Racó”. Nascut a Manlleu (Osona) 
el 29 de juny de 1918, amb dotze 
anys es va traslladar a Mataró amb 
la seva família. Va ser nomenat fi ll 
adoptiu de Mataró i guardonat per 
la Generalitat de Catalunya amb 
la Creu de Sant Jordi. Autodidacte  
i mestre en ferro forjat, en "Terri" 
va morir el 27 d’octubre del 2000 
a Mataró.

La seva trajectòria
Durant la Segona República va fre-
qüentar els ambients llibertaris i 
literaris de la Catalunya republica-
na. El 1937 fou reclutat per lluitar 
en la guerra civil espanyola i enviat 
al front de Terol. Fou fet presoner i 
va estar als camps de concentració 
de Morella, Lleó i Camposancos. 
El 1939 fou jutjat en un consell 
de guerra per separatista i tancat 
a la Model de Barcelona  el 1942.

En sortir de la presó va tornar a 

Lluís Terricabres i Molera, l'impulsor del 'Racó' del Casal del Carrer Bonaire 
i les seves tertúlies, va néixer a Manlleu fa just un segle 

Mataró, on el 1949 va fundar “El 
Racó”, on va organitzar conferèn-
cies i col·laborar en la represa de la 
cultura catalana. Per les tertúlies 
de “El Racó”, entre el 1949 i el 1978, 
hi passen totes les personalitats 
del món de la política i la cultura 
catalana. “El Racó”, agafa el nom 
de la petita sala d’actes que hi ha 
al segon pis del Casal i les seves 
tertúlies es consideren una mena 

En Terri de Mataró fa cent anys

Antoni Comas, Terri i Josep Puig i Cadafalch, al Racó el 1955, un any abans de la mort de l'arquitecte MASMM

de resistència cultural mataronina 
durant el franquisme. 

 A banda d’això, en Terri va parti-
cipar, com a guionista i actor en ci-
nema amateur, com Tares Eternes, 
d’Enric Fité. Com a artista plàs-
tic, realitzà obres de ferro forjat, 
composicions amb cromos antics 
i escultures. També va ser autor de 
nombrosos poemes i proses i va 
rebre diferents premis. 

Arxiu 

'El Manyà Encès: en Terri de Mataró explica la seva vida' és el 
millor llibre per conèixer la figura i l'abast de les idees i reflexions 
de Lluís Terricabres. Aquesta obra, del periodista Emmanuel 
Cuyàs, publicada el 1985 és avui en dia el millor testimoni d'una 
figura molt transcendent per la vida mataronina del segle XX.

De lectura obligada

núm. 1827 del 29 de juny al 5 de juliol de 2018
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:
Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet Pla d’en Boet 

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes:De lunes a viernes:De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h  7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h 
Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h8:00h a 13:30h8:00h a 13:30h

www.gress.es

NOVEDAD!
Porcelánico
33,3x66,6cm
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8,18€/m2

Por sólo
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PORCELÁNICO
GRAN FORMATO
100x50cm
1ª CALIDAD

9,85€/m2

7,35€/m2

Por sólo

Por sólo

OFERTA!

OFERTA!
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También disponemos
de peldaños y rodapiés

PAVIMENTO
INTERIOR / EXTERIOR
31,6x31,6cm

 ANTIHIELO
 ANTIDESLIZANTE C3
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Cultura al carrer en un nou Camí de Santes
El cicle de Ralet inicia aquest diumenge al vespre a la Plaça de Can Xammar 
un compte enrere per la Festa Major amb pluralitat de propostes

Cultura: Cugat Comas

 Un any més, i ja en fa quatre, l'associació Ralet, 
Art i Cultura es proposa inundar d'espectacles, tas-
tets i concerts els vespres dels diumenges de juliol 
previs a la Festa Major. És el cicle Camí de Santes 
que aconsegueix canviar per complet la fi sonomia 
de la Plaça d'en Xammar i amenitzar una franja com 
és la del vespre de diumenge amb petites dosis de 
diferents arts i disciplines. Seran, no hi ha dubte, 
quatre diumenges diferents i suggerents i l'associa-
ció organitzarà també, com ja és consuetud, el dinar 
popular del Rotet de Santes el 29 de juliol al migdia. 

Els espectacles del Camí de Santes començaran a 
les 21h del vespre, però la plaça està llesta de força 
estona abans. És recomanable d'anar-hi amb calma 
per agafar lloc i gaudir de la fresca amb música de 
fons. Com que la cultura també hi entén de coixí, 
hi haurà, altra vegada, barra per poder prendre-hi 
quelcom i, com també és tradició, fer un mos a base 
de delicatessen casolanes. Hi ha qui diu que els in-
gredients de cada tapa o proposta marida amb el 
que passa dalt de l'escenari. 

Si a la Plaça de Can Xammar hi hagués teló, aquest 

diumenge s'aixecaria amb dues peces de microteatre. 
D’una banda, Pongo de Marc Abril, sobre el dilema 
de viure aferrats al passat o de ser massa pràctics i 
desfer-se de tot. D’altra banda, Pere Vàzquez ens 
presentarà 3 històries del terrorisme. L’espectacle 
considerarà els límits d’allò que els joves saben, 
senten, i se’ls permet fer. Què en fem de les nostres 
pròpies pors, esperances i tabús?

La segona part de la vetllada tindrà el protagonisme 
de  l’espectacle Perifèric Poetry Mataró amb micro 
obert que mensualment realitzen a l’Espai Culinari 
Cafè de Mar i que aquest mes de juliol surt al carrer. 
Durant la primera part actuarà Dani Orviz i després 
sessió de slam poetry amb el mestre de cerimònies 
Danilo Facelli i el guitarrista Hugo Martínez.

Aquest diumenge

Dues propostes de 
microteatre i micro 
obert de Perifèric 
Poetry Mataró

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

També són ja a la 
venda els tiquets del 
'Rotet de Santes', el 
dinar popular del 29 
de juliol

Tot cultura ob cami santes.indd   1 27/06/2018   12:05



Música: Redacció

 Les Músiques Tranquil·les ja 
compten amb una programació 
de tardor, la qual és el resultat d’un 
procés participatiu dels membres 
de la comunitat que ara ronda les 
set-centes persones. Els concerts 
d’aquesta tardor començaran amb 
folk celta d'origen gallec, diverses 
facetes del jazz i soul des de l'Ar-
gentina, i acabaran amb dues pro-
postes de la terra amb sonoritats 
innovadores.

Qui encara no conegui les noves 
Músiques Tranquil·les s'està per-
dent una cita mensual de luxe: mú-
sica de primera acompanyada de 

El Kanka, Jo Jet i Maria Ribot i Orpheus destaquen a la programació, dues propostes 
de les quals es traslladaran els dissabtes al Teatre Monumental  

les tapes del bar d'El Casal al teatre 
l'Aliança de Mataró. A partir de la 
tardor, a més dels concerts mensu-
als els dijous, el cicle es traslladarà 
en dues ocasions els dissabtes al 
Teatre Monumental. Serà durant 
els mesos d'octubre i novembre 
quan l’espai acollirà els concerts 
de El Kanka i Orpheus XXI.

La programació
El cicle començarà el dijous 13 de 
setembre amb O Val das Mouras, 
un concert al Casal de la Nova 
Aliança d’una formació celta-folk 
que basa la seva proposta musi-
cal en l’obra poètica de Rosalía de 
Castro. La banda, que comparteix 

Les Músiques Tranquil·les tornen a la tardor 
i surten del Casal  

El concert de El Kanka serà un dels que es faran al Monumental Cedida

nom amb un llegendari bosc de 
Galícia, convida a iniciar un viat-
ge enrere en el temps cap a algun 
lloc llunyà, a través de profundes 
melodies i harmonitzant els versos.

El 4 d’octubre serà el torn de 
Miau Trio, una formació vocal fe-
menina que combina el jazz amb 
altres estils i un toc humorístic molt 
personal. Un trio que apropa una 
experiència musical i performativa 
difícilment explicable amb nous 
aires des de l'Argentina.

Guillem Roma serà el tercer ar-
tista del cicle, el qual tocarà al Casal 
el dijous 8 de novembre. L’artista 
osonenc no para de recollir els 
fruits d’escampar el bon rotllo i 
la frescor que desprèn la seva mú-
sica. Una proposta original que 
fuig d’etiquetes i patrons i que ha 
crescut amb la força emergent de 
les coses lliures fent camí amb veu 
pròpia. I el 13 de desembre serà el 
moment de gaudir de Jo Jet i Maria 
Ribot. El duet de manresans oferi-
rà alguns dels treballs que formen 
part del seu darrer disc ‘Lliure o 
Descansar’. En aquest cas el duet 
anirà acompanyat d’un cor de set 
persones.Cedida Jo Jet i Maria Ribot actuaran amb un cor de set persones

núm. 1827 del 29 de juny al 5 de juliol  de 2018
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Cultura

Els 10 imprescindibles  
del Cruïlla 2018

Música: Cugat Comas

  El calendari català de grans fes-
tivals de música va passant pà-
gines a gran velocitat. Passats el 
Primavera Sound i el Sonar, el ter-
cer gran festival barceloní ja treu 
el cap i ho fa amb un dels seus 
cartells més complets i fidels a 
l'ADN amb el que va néixer, ja a 

Mataró. El Cruïlla vol ser més que 
un festival i segueix encapçalat a 
la direcció per en Jordi Herreruela. 
Hem volgut parlar amb ell perquè 
ens digui els que són, segons ell, els 
10 principals motius musicals pels 
quals tornar a anar al Cruïlla, els 
dies 12,13 i 14 de juliol. Herreruela 
fa la tria i ens dona els perquès per 
als lectors del Tot.

 
"Per mi tenen un dels millors 
directes del planeta. Et tiren 
el tupè enrere amb un gran 
muntatge. Juntament amb 
Daft Punk són el gran grup 
de rock electrònic dels nos-
tres temps. I no fallen mai en 
els seus directes. Segur que 
serà un dels concerts més 
recordats del Cruïlla".

Justice
 
"Va ser el primer projecte 
de Pharrel Williams, el Rei 
Mides de la música, que ara 
ha volgut recuperar. Tot el 
que fa ho converteix en or. 
És un d'aquells artistes que 
havíem de tenir: música nega, 
hip hop, funk. Tothom parla 
dels seus directes com quel-
com molt brutal".

NERD
 
"És la banda mítica del hip 
hop. Tots els seus membres 
tenen una trajectòria brutal. 
Té tanta activitat televisiva i 
pràcticament no fa concerts. 
És un luxe poder-los tenir: en 
West Love ha produït discos 
de tothom de la música ne-
gra. Són uns 'musicarros' que 
fan pocs directes".

The Roots

 
"És l'última icona del rock 
que queda viva i per tant 
portar-lo és una fita. Hi ha 
una època que ja hem passat 
en la qual gent  com Bowie, 
Reed, Prince, Jackson... eren 
quelcom més que un artis-
ta dalt l'escenari. Un artista 
total. Eren genis. Jack White 
és l'última icona". 

Jack White

El mataroní Jordi Herreruela ens descobreix els 10  
principals artistes del festival que es farà al Parc del 
Fòrum de Barcelona els dies 12, 13 i 14 de juliol

Tot cultura 2p Cruilla.indd   2 27/06/2018   10:51



"Artista francesa que surt del 
folk tradicional i que s'ha con-
vertit en mainstream total, 
molt premiada. Feia molts 
anys que hi anava al darrere 
perquè em fascina. Amb l'ex-
conseller Lluís Puig sempre 
dèiem que volíem un país on 
poguéssim tenir un artista de 
masses com ella".

 Camille

 
"Han estat el grup del Cruïlla 
Primavera. El seu nou disc 
està funcionant molt bé. El 
seu directe és festiu i divertit 
i a més són un encant com a 
persones. Al festival acabaran 
de fer un salt en un entorn de 
primera línia internacional i 
ens agrada donar-los aquesta 
oportunitat".

Els Catarres

"Acaba de treure disc nou 
amb una nova proposta ín-
tima, de cantautor: ideal per 
la primera hora del festival, 
a mitja tarda. Tot i que, a ve-
gades, no se li ha reconegut, 
per a nosaltres és un dels 
artistes més importants del 
país amb un estil i una per-
sonalitat musical forta".

Joan Dausà

 
"Una de les bandes que sem-
pre havíem somiat progra-
mar era Rage Against the 
Machine. Aquí hi ha els seus 
membres, menys el Zack, 
més dos membres de Public 
Enemy i un de Cypress Hill. 
És un supergrup, un direc-
te molt potent i compromís 
polític i social altíssim".

 
"Un dels grans noms de la 
música brasilenya al costat 
de Caetano Veloso. Va ser la 
base d'un moviment anome-
nat Música Brasilera Popular 
que ha definit tres dècades 
de música. Formació de luxe 
ajuntant la nova fornada de 
músics amb els que recupera 
el seu disc més mític".

Gilberto Gil
 
"És un mestre. Un dels ar-
tistes que encarnen perfec-
tament la idea musical del 
Cruïlla. Quan va triomfar amb 
Talking Heads va canviar de 
perfil, incorporant la world 
music dins la música pop. Els 
seus directes són espectacu-
lars, amb molta coreografia. 
Ha tornat a dalt de tot".

David ByrneProphets of rage

núm. 1827 del 29 de juny al 5 de juliol de 2018
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9:30 PICALLETRES
10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE DES 
 DE MONTSERRAT
12:30 LA DIADA
 FESTA MAJOR DE 
 TERRASSA
15:30 CALIDOSCOPI
16:00 JOCS MEDITERRANIS
 TAEKWONDO
19:00 ADOLESCENTS.CAT
19:30 DE TEE A GRENN
20:00 CERIMÒNIA DE CLOENDA 
 JOCS MEDITERRANIS 
 TARRAGONA 2018
22:30 DIUMENGE ESPORTS
23:30 DOSOS AMUNT
0:30 THE WEEKLY MAG
2:00 ÚNICS
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 TELÓ DE FONS
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GRENN
4:30 CAMINANT x CATALUNYA
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 2
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
8:00 DIUMENGE ESPORTS
 Reemissió
9:00 BON DIA  AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 DOSOS AMUNT
13:00 SET DIES
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 BA-BA
18:00 HORARI D’ESTIU
20:00 MATARÓ AL DIA
21:00 REM A REM

Dissabte 30
7:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
7:30 CATALUNYA 
 TERRITORI TIC
8:30 JOCS MEDITERRANIS
 CONTRARELLOTGE + 
 MITJA MARATÓ
11:00 JOCS MEDITERRANIS
 RÍTMICA
14:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:30 CREURE AVUI
15:00 SOM MEDITERRANIS
15:30 JOCS MEDITERRANIS
TENNIS
17:00 SOM MEDITERRANIS
17:30 JOCS MEDITERRANIS
 TENNIS
19:00 JOCS MEDITERRANIS
 TENNIS TAULA
21:00 PICALLETRES
21:30 SOM MEDITERRANIS
 BOXA
22:30 SOM MEDITERRANIS
23:30 JOCS MEDITERRANIS
 BOXA
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 CAMINANT PER
 CATALUNYA
3:30 LA CONVERSA
4:00 GAUDEIX LA FESTA
4:30 ESTUDI 3
5:00 DE TEE A GRENN
5:30 CREURE AVUI
6:00 CATALUNYA 
 TERRITORI TIC

Diumenge 1
7:00 ÚNICS
7:30 GAUDEIX LA FESTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 BA-BA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA

Dimecres 4
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 MATARÓ AL DIA
13:00 CALIDOSCOPI
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 BA-BA
18:00 HORARI D’ESTIU
20:00 MATARÓ AL DIA
21:00 LA CONVERSA
21:30 CAMINANT x CATALUNYA
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 LA CONVERSA
23:30 HORARI D’ESTIU
1:30 LA CONVERSA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MATARÓ AL DIA
3:30 TORNA-LA  A TOCAR SAM
4:00 CAMINANT x CATALUNYA
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 LA CONVERSA
6:00 MATARÓ AL DIA

Dijous 5
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 MATARÓ AL DIA
13:00 LA CONVERSA
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 BA-BA

18:00 HORARI D’ESTIU
20:00 MATARÓ AL DIA
21:00 TRAÇ DE CULTURA
21:30 DE TEE A GRENN
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 HORARI D’ESTIU
1:30 TRAÇ DE CULTURA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MATARÓ AL DIA
3:30 FÒRUM GASTRONÒMIC
4:30 DE TEE A GRENN
5:00 CAMINANT x CATALUNYA
5:30 TRAÇ DE CULTURA
6:00 MATARÓ AL DIA

Divendres 6
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 MATARÓ AL DIA
13:00 TRAÇ DE CULTURA
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 BA-BA
18:00 HORARI D’ESTIU
20:00 MATARÓ AL DIA
21:00 CREURE AVUI
21:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 REM A REM
23:30 HORARI D’ESTIU
1:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 MATARÓ AL DIA
3:30 DOSOS AMUNT
4:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
5:00 REM A REM
5:30 DE TEE A GRENN
6:00 MATARÓ AL DIA

21:30 GAUDEIX LA FESTA
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 TOT JAZZ
23:30 HORARI D’ESTIU
1:30 DE TEE A GRENN
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MATARÓ AL DIA
3:30 DOSOS AMUNT
4:30 DE TEE A GRENN
5:00 GAUDEIX LA FESTA
5:30 REM A REM
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimarts 3
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 MATARÓ AL DIA
13:00 REM A REM
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 BA-BA
18:00 HORARI D’ESTIU
20:00 MATARÓ AL DIA
21:00 CALIDOSCOPI
21:30 PICALLETRES
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CALIDOSCOPI
23:30 HORARI D’ESTIU
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MATARÓ AL DIA
3:30 GAUDEIX LA FESTA
4:00 REM A REM
4:30 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
5:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 MATARÓ AL DIA

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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Previsions astrològiques per 
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada 

per l’Associació d’Astrologia de Catalunya. 

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Abans d'expressar el què sents, res-

pira fondo i mira de posar en ordre 

el què vols dir. Pots viure un període 

d'excessives emocions que vols ma-

nifestar però no saps com.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

És un bon moment per tu però hi ha 

algú que sembla disposat a fer-te 

les coses una mica més difícils. Si es 

tracta d'una persona de confiança, 

pots provar de fer-li veure.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Compte perquè l'amistat i els diners 

acostumen a no dur-se massa bé. Si 

esperaves una millora salarial, ara hi 

ha bones possibilitats. Fas una bona 

inversió en salut.

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

Algú s'ha fixat en tu i sembla que t'ho 

farà saber però d'una manera poc 

clara o ambigua. Hi ha un misteri que 

estàs a punt de resoldre. El resultat 

et pot sorprendre força.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Entres en un període de celebracions 

o d'algunes trobades familiars que 

et mostraràs més comunicatiu. Per 

algun motiu aquests dies t'hauràs de 

desplaçar una mica més.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Qüestions professionals segueixen 

donant-te algun mal de cap. Sembla 

que això durarà un temps. Serà millor 

acceptar-ho i no prendre't algunes 

coses de manera tan personal.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Aquests dies pots sentir que has de 

fer cas al teu instint i no escoltar tant 

als altres. La relació amb els germans 

pot estar passant un moment d'evi-

dent transformació.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Tenies plans vers un tema de vital 

importància per a tu, però pots fer-te 

enrere perquè has vist altres opcions 

que et semblen interessants. Tot et 

porta a replantejar-ho.

Bessons (21/5 al 21/6)

En aquest moment et pot costar una 

mica més controlar la dieta. Però, 

per altra banda, també pots ser més 

conscient del que menges i et mous 

entre el desig i la contenció.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Etapa d'introspecció. Valoraràs més 

la intimitat i pots mostrar-te més 

reservat del que és habitual. Saps 

que hi ha qüestions importants a la 

teva vida que han de canviar.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Assumptes laborals i legals poden 

ocupar bona part del teu pensament 

ara. Si estàs descontent amb el tracte 

de l'empresa, no descartaràs, si cal, 

emprendre accions legals.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

En l'amor les coses es poden donar. 

No deixis que la por ho espatlli. És 

probable que una mala experiència 

passada se't faci present. Cal apren-

dre'n i obrir-se al nou.

www.facebook.com/dhannaastro

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

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

670 053 959
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Un 'càntirnplora' en roig i negre per l'Argillà
La Fira Internacional de Ceràmica del 2018 consolida l'aposta per càntirs d'autor  
i edició limitada amb una proposta en dos colors entre els quals caldrà escollir

Argillà: Cugat Comas

 Argentona ja compta els dies 
abans d'acollir una nova edició 
de l'Argillà, la Fira Internacional 
de Ceràmica, que s'espera que 
aplegui més de 20.000 persones 
del 6 al 8 de juliol. En la roda de 
premsa de presentació de l'esde-
veniment es va desvelar la imatge 
de l'element més esperat: el càn-
tir de l'any. Seguint en la línia de 
càntirs d'autor i edició limitada de 
l'any passat, aquest any l'Argillà 
va més enllà i com va dir l'Alcalde 
Eudald Calvo, “trenca més mot-
lles”. En aquest sentit la proposta 
associada a aquest 2018 és la d'un 
càntir que sembla inspirat en una 
cantimplora, que es farà amb dues 
edicions diferents de color roig i 
negre i que porta triple signatura 
d'autoria: Joan Cruanyes i Carles 
Bassó l'han fet, amb l'ajuda de Pol 
Cruanyes.

Aquest any no hi ha un càntir, 
sinó dues versions d'una "càntir-
nplora" que és com han batejat la 

seva creació els dos autors d'aquest. 
Joan Cruanyes va explicar com va 
sorgir el concepte estètic de l'obra. 
“Hem partit d'idees molt geomètri-
ques, treballant l'obra d'una ma-
nera molt arquitectònica, partint 
d'idees com els 90 graus exactes 
entre l'entrada i la sortida o la ma-
teixa forma com anella o base”, va 
explicar Cruanyes.

El per què dels colors
Respecte la bicefàlia cromàtica, va 
sorgir del dubte entre quina de les 
dues versions quedar-se, motiu pel 
qual van acabar acordant de fer la 
doble versió. Sobre el perquè del 
roig i el negre es va allargar l'al-
tre autor, Carles Bassó, que ho va 
presentar “com un desgreuge a 

Leo Trostki” després que Ramon 
Mercader que era descendent d'Ar-
gentona matés amb un piolet a 
Mèxic el gran pensador comunista. 
Picada d'ull històrica doncs, també 
a l'anarcosindicalisme, per justi-
ficar la tria entre dos colors que 
ara haurà de fer cada comprador. 

El càntir 2018 segueix en la línia 
trencadora del seu antecedent i es 
presenta fins i tot amb un packa-
ging exclusiu.  L'aposta del càntir 
d'autor que substitueix la versió 
més tradicional de l'element sa-
tisfà a l'organització de l'Argillà. El 
director del Museu del Càntir Oriol 
Calvo explica que “amb aquest nou 
concepte arribem a més públic i 
també a un públic més jove i l'edi-
ció de l'any passat ha tingut un 
èxit total, venent-se molt bé fins i 
tot fora d'Argentona i de les dates 
de l'Argillà”. 

De càntirs d'autor se'n fan 3.000, 
numerats, en una edició única i 
limitada, que enguany seran la 
meitat de cada color.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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La 14a Mostra de Cinema forma part de la programació 
cultural de l'Argillà i comptarà amb dues projeccions

Una estrena internacional a 
la Cineràmica 2018

La xinesa Tan Hongyu és la gran protagonista de Cineràmica Cedida

 La Mostra de Cinema sobre ce-
ràmica és un dels clàssics com-
plements culturals de la Fira 
Internacional Argillà i arriba 
aquest any a la seva 14a edició. 
Oriol Calvo, director de la fi ra, la va 

voler destacar en roda de premsa 
pel bon cartell que presenta aquest 
any en el que, fi ns i tot, hi haurà 
una estrena en primícia. 

En la programació del 
Cineràmica 2018 hi haurà doble 

cita al Centre Parroquial, els dies 
6 i 7 de juliol a les 16h al Centre 
Parroquial. Seran dues sessions 
de cinema on es projectaran dues 
pel·lícules sobre Mestres de la ce-
ràmica, l’un d’Occident, el valen-
cià Enric Mestre i dos d’Orient, els 
germans Zeng Li i Zeng Peng, de la 
ciutat xinesa de Shiwan. Ambdues 
pel·lícules han estat produïdes per 
l’artista i realitzadora cinemato-
gràfi ca Tan Hongyu. 

La Mostra comptarà amb la pre-
sència destacada de l’artista i ci-
nematògrafa xinesa, que permet 
l'estrena en primícia del fi lm sobre 
el valencià Enric Mestre que és el 
protagonista d'una de les grans 
exposicions de l'Argillà.

Dins la programació de l'Argillà, 
els visitants a Argentona  podran 
també visitar les diverses exposi-
cions i gran quantitat d’activitats 
que s’han organitzat com sempre 
per a l’ocasió i que es poden con-
sultar al programa d’actes al nou 
domini www.argillaargentona.cat.

www.totmataro.cat/argentona
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Argentona

 Hugo Pérez és alumne de 2n 
d'ESO de l'Institut d'Argentona 
i ha format part de l'equip de 12 
nens i nenes d'entre 10 i 16 anys 
que han estat fi nalistes de la 
"First Lego League Estonian Open 
International". Es tracta de l'equip 
els Marrecs de Vilassar, un grup in-
tegrat per estudiants del Maresme 
que ha participat d'aquest torneig 
juntament amb 100 equips més de 
80 països diferents. 

L'equip dels Marrecs de Vilassar 
va guanyar la competició nacional 
de robòtica 'First Lego League', 
fet que els va permetre classifi -
car-se per la fi nal internacional 
que va tenir lloc del 6 al 8 de juny 
a Tallinn, a Estònia. 

Ampolles d'aigua 
de vidre retornables
L'equip ha estat liderat per Jordi 
Pucurull, professor de l'acadèmia 
de robòtica vilassarenca Edukem-
nos. El projecte que van presentar 
va ser una màquina de venda d'am-
polles d'aigua amb la particularitat 
de ser de vidre i retornables, de 
manera que redueixi els residus 
alhora que millora el benestar i la 
salut de la gent. | Redacció

Hugo Pérez, membre dels 
Marrecs de Vilassar

Un argentoní a la final 
mundial de robòtica 
escolar

Hugó Pérez, de 2n d'ESO Cedida

sentit, Jordi Rull, alcalde d’Òrrius, 
va destacar que totes les quatre lo-
calitats formen “part de la conca 
de la riera d’Argentona i el fl ux de 
veïns sempre ha estat molt gran, 
per això un projecte com aquest 
ajuda a l’economia dels nostres 
municipis”.

Per a la inserció laboral
El projecte presenta solucions in-
novadores per tal d’incentivar la 
inserció laboral dels ciutadans i 
facilitar els processos de selecció 
a les empreses, per això recent-
ment, i després d’un període de 
proves, s’han començat a dur a 
terme algunes entrevistes en for-
mat speed-dating. 

Quatre Ribes incideix en el pa-
per dels emprenedors dins del 
teixit empresarial local, per això 
compta amb un Punt d’Atenció 
per Emprenedors (PAE). Un dels 
elements més destacats d’aquest 
servei és el que permetrà facilitar 
la constitució i legalització exprés  
d’una empresa. | Redacció

 La xarxa supramunicipal Quatre 
Ribes va fer el seu acte iniciàtic, 
amb foto de família inclosa, i co-
mença a caminar per ser una reali-
tat. Aquest és el nom del  projecte 
que mancomuna els serveis de pro-
moció econòmica i ocupació dels 
municipis d’Argentona, Cabrera 
de Mar, Dosrius i Òrrius. 

Quatre Ribes es planteja com 
una forma d’optimitzar recursos. 
L'ajut a emprenedors, una borsa 
de treball o el suport en la selec-
ció de personal per a les empreses 
locals són algunes de les accions 
concretes que ja fa temps que es 
desenvolupen. Gràcies a aquest 
projecte es vol sumar el talent de 
l’entorn i gestionar propostes en 
xarxa.

L’alcalde d’Argentona, Eudald 
Calvo, va defensar la mancomu-
nitat de les diferents localitats i 
va explicar que “hi ha qüestions 
que desborden els límits dels mu-
nicipis i ens hem d’entendre per 
poder donar els millors serveis 
als nostres ciutadans”. En aquest 

Argentona, Cabrera, Dosrius i Òrrius aposten per 
mancomunar serveis i teixir aliances

El projecte Quatre Ribes 
formalitza el seu inici

Els quatre alcaldes van segellar l'inici del projecte Cedida 
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“Proposem 24 espectacles que posen en valor 
el pes de la poesia”
Parlem amb Eduard Escofet, director del festival 'Poesia i +' que del 5 al 15 de juliol 
tindrà lloc en diversos espais del Maresme 

Poesia: Laia Mulà

 Eduard Escofet és el director 
del festival Poesia i +, que és el 
gran referent comarcal i nacio-
nal de la poesia amb una àmplia 
programació de recitals, concerts 
i espectacles. Hi hem parlat a les 
portes de la inauguració de l'edi-
ció d'aquest 2018. 

En què us heu basat per deci-
dir la programació d’aquesta 
13a edició?
Proposem 24 espectacles que 
constitueixen un equilibri entre 
les línies que hem anat encetant 
en els darrers anys i que posen en 
valor el pes de la poesia. Els espais 
marquen el tipus de propostes, la 
majoria de les quals són de petit 
format, propostes que el públic 
gairebé pot tocar. La selecció es fa 
amb la voluntat d’acostar el públic 
i els creadors a partir de la poesia 
i la paraula. Les propostes són va-
riades, des de Ferran Palau amb 
el Petit de Ca l’Eril, fi ns a Miquel 
Barceló.

Ho fareu en espais de sis mu-
nicipis maresmencs diferents 
que se sumen al festival. Quins 
són?
Els sis municipis que acolliran 
espectacles són Caldes d’Estrac, 
Canet, Sant Andreu de Llavaneres, 
Dosrius, Alella i Mataró. A Mataró, 
concretament, ens hem proposat 
redescobrir indrets que habitual-
ment no tenen protagonisme cul-
tural. Aquests són el pati interior 
del Museu de Ca l’Arenas i el Pati 
de Sant Josep. Es tracta d’espais 
recollits i acollidors que permeten 
al públic connectar amb l’especta-
cle. Cal destacar, també, els Jardins 
de Can Queralt a Llavaneres o les 
Vinyes d’Alella. L’objectiu és rei-
vindicar el paisatge del Maresme i 
aquest oasi de tranquil·litat.

Vas ser el director durant els 
anys 2013 i 2015 i ara reprens 
la direcció del festival. Com 
et planteges el repte?
Ho vaig deixar durant tres anys 
i ara m’he reincorporat. No hem 
viscut grans canvis perquè l’equip 

continua sent el mateix i ha seguit 
les mateixes pautes. Enguany ens 
hem proposat millorar la qualitat 
dels espectacles i proposar una ex-
periència més intensa, tant per als 
artistes com per al públic. A més, 
prestem especial atenció als poetes 
de generacions més joves. Volem 
consolidar un model de festival 
de tot el Maresme.

La majoria d’espectacles del 
festival són gratuïts. Quins són 
de pagament?
La major part programació és gra-
tuïta, excepte els actes que es fan a 
la Fundació Palau de Caldes d’Es-
trac, els quals són de pagament. El 
primer dels espectacles de paga-
ment serà ‘Miquel Barceló i Pascal 
Comelade, Despintura Fònica’ el 
dia 6 de juliol; seguit d’Ovidi 4, 
Cuidem-nos’ el dia 13 de juliol; 
‘Nit de Poetes’ el 14 de juliol; i, 
per últim, ‘Ferran Palau, el Petit 
de Ca l’Eril, Dj Diego Armando’ 
el dia 15 de juliol. Les entrades es 
poden comprar per separat o amb 
un abonament de 3 dies.

L'obra de teatre 'L'empestat' obre el 'Poesia i +' dijous que ve, dia 5 Cedida

CulturaMaresme núm. 1827 del 29 de juny al 5 de juliol de 2018
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eliminació de les rieres o construc-
ció de ports.

 Davant aquestes propostes, el 
Consell Comarcal vol promoure 
una acció coordinada entre els 
municipis afectats de la comarca 
que reculli també les aportacions 
de les entitats implicades.

Contractaran una assessoria
Avaluant la situació i les possibi-
litats de contribució del Consell 
Comarcal s'ha acordat que, se-
guint el model del Pacte per la 
Mobilitat Sostenible del Maresme, 
la Presidència del Consell Comarcal 
proposarà al Consell d'Alcaldes la 
contractació d'un Servei Tècnic 
d'assessoria, preferiblement d'àm-
bit universitari. Aquest tindrà la 
fi nalitat de revisar críticament els 
projectes del Ministeri amb re-
percussió a la costa del Maresme, 
crear un canal d'interlocució o fer 
el seguiment de l'execució dels 
compromisos legals dels ports de 
la comarca entre altres. | Redacció 

 El Comissionat per a la Preser-
vació del Litoral del Maresme, for-
mat per representants de tots els 
grups comarcals i la Plataforma 
Preservem el Litoral, ha fet una 
anàlisi sobre la pèrdua de platges 
i les actuacions a emprendre. S'ha 
arribat a la conclusió de què cal 
una actuació coordinada i que és 
necessari disposar d'una assesso-
ria tècnica especialitzada.

L'acord pres pel Comissionat i 
la Gestió del Litoral del Maresme 
comença per reconèixer la divisió 
de dues zones del litoral, tot i que 
el problema té un origen comú: La 
zona nord (entre Arenys i Blanes) 
demana solucions dirigides a recu-
perar una dinàmica litoral sosteni-
ble que, de forma natural, asseguri 
les aportacions naturals de sorra 
al mar. I d'altra banda la zona sud 
(entre Arenys i Montgat) que ne-
cessita intervencions d'enginyeria 
respectuoses amb el medi a cau-
sa del maltractament del territori 
amb actuacions urbanístiques com 

El Comissionat del Litoral vol promoure una acció 
coordinada entre els municipis afectats

Unitat per a la preservació de 
la costa del Maresme

 L’Ajuntament de Vilassar de 
Mar presenta per a la Festa Major 
d’aquest any Sona Vilassar, el CD 
solidari que compta amb la col-
laboració d’artistes locals i no lo-
cals que interpreten cançons de-
dicades al municipi. Els benefi cis 
del disc, que val 10 euros i del qual 
s’han editat 1.000 exemplars, ani-
ran destinats al Casal de Curació, 
fundació sense ànim de lucre que 
porta a terme una activitat assis-
tencial sociosanitària i és centre 
de dia. El CD es podrà comprar 
a les paradetes de marxandatge 
de la Festa Major i també el dia 
del concert presentació, el 25 de 
juny, al pati de l'escola Pérez Sala.

El disc compta amb 10 temes de 
diferents artistes i grups com Sant 
Pau Rhum Band amb “La rumba 
de Vilassar”; Judit Neddermann 
amb “Vinc d’un poble”; Turrunats 
Band amb l’“Himne de Vilassar” 
(en versió instrumental i en versió 
cantada), Pele Macleod amb “Vora 
el Mar”; Manu Guix amb “El Rock 
& Roll de Vilassar”; El Veïnat amb 
“A cremar”; Joan Barranca amb 
“10 d’octubre”; Mestre d’Aixa amb 
“Vilassar de Mar” i Els pescadors 
de Garbí amb “Recordant en Pepo”. 

Compta amb artistes locals 
i no locals

Un disc solidari que 
parla de Vilassar de 
Mar

La problemàtica de la sorra de les platges s'ha de debatre a la una

Detall de la portada del disc  Cedida 

 Cedida 

Maresme
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La colla repeteix el seu millor registre per Sant Joan i 
encara diumenge una cita important a Terrassa

Vilassar de Mar veu un altre 
3 de 9 dels Capgrossos

Detall del 3 de 9 amb folre dels Capgrossos Capgrossos

   Els Capgrossos van fer el vespre 
de Sant Joan, a Vilassar de Mar, la 
seva millor actuació d’aquest any 
en igualar l’assolida a principis de 
mes al seu propi Aniversari. La co-
lla de la camisa blava va tornar a 

la Festa Major de Sant Joan amb 
ganes de revalidar el castell de 9, 
en forma de 3 i repetir les dues 
estructures que els han de donar 
entrada a la gamma extra. El resul-
tat: torre de 8, 3 de 9 i 5 de 8. Tot 

descarregat en una actuació com-
partida amb els Xics de Granollers 
i que va durar poc més d’una hora, 
en una plaça plena de gom a gom.

Els de diumenge eren, tot just, 
el tercer 2 de 8 i els segons 5 de 8 
i 3 de 9 de l'any pels de la cami-
sa blava.

De cara a Terrassa
Els Capgrossos van aprofi tar l’avi-
nentesa per fer una prova d’assaig 
al fi nal de l’actuació. Van preparar 
la torre de 9 amb folre i manilles, 
que van bastir fi ns als sisens dei-
xant molt bones sensacions. La 
colla afronta precisament aquest 
diumenge, dia 1, una actuació de 
màxim compromís a la Festa Major 
de Terrassa. L’objectiu casteller és 
superar la diada feta diumenge a 
Vilassar de Mar.

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

149.000€

RECIENTE CONSTRUCCIÓN
Ref. 12886 CIRERA: Bloque reciente construcción con as-
censor, altura media, muy exterior, impecable, 2 dor. Salón co-
medor uminoso. Cocina equipada. Baño completo con ducha. 
Calefacción. Trastero. Zona barbacoa y juegos. Parking opc.. 
Como nuevo en zona tranquila!!

T

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

117.260€

OCASIÓN DE MERCADO
Ref. 12911 JUNTO AVDA. PERÚ: Buen piso 100m2, pequeña 
comunidad. Perfecto estado. Calle poco transitada. Salón com. 
25m2. 2 balcones (anterior y posterior) Cocina office. Galería 
posterior. 3 habit. amplias. 2 baños, 1 en suitte. Suelos de gres. 
Carp. roble. Impecable.

T T

REFORMADO
Ref. 12904 ZONA RDA. CERVANTES: Bien situado sobre 
avenida principal y próximo al mar, vivienda de 75m2 exterior 
y soleada. 3 habit. Salón comedor con balcón y vistas. Cocina 
equipada. Baño completo. Suelos gres. Ventanas aluminio. Ca-
lefacción y Aire Acond. bomba calor. 

117.500€

T220.000€

CASA A 4 VIENTOS
Ref. 12784 DOSRIUS: Bien comunicada, estupenda casa uni-
familiar a 4 vientos a dos calles. 2 pl. Nivel 0: Sala ideal sala 
juegos. 2 depend., ideal taller. Nivel 1: Salón com. llar de foc, te-
rraza  25m2. Cocina impecable. Baño y 1 dor. Nivel 2: Amplia 
sala estar terraza solarium. 4 habit. Baño completo. Parcela con 
zona infantil. Barbacoa.

núm. 1827 del 29 de juny al 5 de juliol de 2018
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façana de l’Església i del cementiri 
amb ginesta i corones de llorer. 
Al vespre, es feien cremar qua-
tre festers dalt del campanar i es 
disposaven als fi nestrals i rapisses 
del campanar paperines de co-
lors. Paral·lelament, els vilatans 
cremaven al mig de la riera una 
bóta enquitranada, ofrena dels 
pescadors.

Aquesta tradició, amb alguns 
canvis, s'ha mantingut fi ns als nos-
tres dies. El més rellevant dels dar-
rers anys ha estat que des del 1959 
acompanya a la crema de la bóta 
un espectacle de focs artifi cials, 
el qual és ja part inseparable de 
la celebració. | Redacció 

 Cada 29 de juny Arenys de Mar 
celebra la Crema de la Bóta: un 
acte festiu que fa de pont entre 
la revetlla de Sant Joan i la Festa 
Major de Sant Zenon. La plaça de 
l’Església de Santa Maria d’Arenys 
serà l’espai de la crema de la Bota 
i l’encesa de focs d’artifi ci al cam-
panar, actes que recorden que fa 
quatre segles que l’església va ser 
consagrada. Al llarg de tot el dia de 
Sant Pere, tothom qui ho desitgi 
podrà anar a la plaça per deixar 
les palmes i palmons per cremar 
a partir de les 22h de la nit.

Una tradició ben antiga
El temple i l’altar de la Parròquia 
de Santa Maria d’Arenys de Mar 
van ser consagrats l’any 1686 pel 
bisbe de la vila Antoni Pascual i 
Lleu. La cerimònia va tenir lloc el 
dia 28 de juny a les sis de matí i es 
va allargar fi ns passat el migdia. 
Per recordar la festa de dedicació 
al temple, cada 30 de juny es tor-
nava a celebrar la data decorant la 

Festa a mig camí de Sant Joan i Sant Zenon, 
amb focs artificials des del campanar

Arenys celebra la Crema de 
la Bóta per Sant Pere

 Llavaneres posa en marxa la nova 
Ofi cina d'Informació Turística, si-
tuada al passeig de la Riera, per 
consolidar l'aposta pel turisme 
de qualitat. El servei oferirà infor-
mació especialitzada a les perso-
nes que visitin el municipi entre 
Setmana Santa i el mes d'octubre. 
L'ofi cina té com a objectiu promo-
cionar turísticament el municipi 
i fomentar el coneixement de la 
platja, parcs, comerços i restau-
rants i allotjaments.

En temporada alta
L'Ofi cina d'Informació Turística 
obrirà durant Setmana Santa, els 
mesos de juliol i agost de 10 a 12 h 
i de 17:30 a 19:30 h i durant abril, 
maig, juny, setembre i octubre de 
15 a 19 h.

Quatre idiomes
L'ofi cina de turisme atendrà i ofe-
rirà material en quatre idiomes: 
català, castellà, anglès i francès. 
La regidora a càrrec, Teresa Vidal, 
ha explicat que la nova ofi cina vol 
augmentar l'atracció de Llavaneres 
per generar activitat econòmica i 
així portar més públic als diferents 
establiments locals. | Red.

Promocionarà els atractius 
culturals

Llavaneres estrena 
nova oficina de 
turisme

La crema de la bóta a Arenys de Mar

La oficina de turisme  Cedida 

 Cedida 

59

La crema de la bóta en 
versió moderna és una 
tradició amb 59 anys 
d'història

Maresme núm. 1827 del 29 de juny al 5 de juliol de 2018

Tot Maresme 2 arenys + llavaneres.indd   2 27/06/2018   12:35



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 · babn7@tecnocasa.es

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

8438

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

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

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

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

a parquing. Vivenda sobre plànol. 

300.000€

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

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

135.000€ 

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

estrenar. 60m2 de vivenda i 60m2 de pati, 
menjador, 2 amples habitacions, cuina ind 

i bany complet.
137.000€

PRIMER PIS SENSE ASCENSOR.
(Ref. 258717). 68m2, amb balcó. Dos dormi-

toris, armaris de cuina i portes actualitza-
des, aprop de tots el serveis.

75.000€

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

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

de 20m2. Vistes a mar.
315.000€.       

C. Miquel Biada, 115 · 

PERAMAS (Ref. 257288). Primer pis amb 

PERAMAS (Ref. 260523) Vuite pis amb 
ascensor de 70m2, consta de 3 hab, 

cuina independent, saló menjador,  bany 
complet i balco exterior. En bon estat I 

impresionants vistes 
112.100€.       

 Nicolau Guanyabens, 1 ·

PALAU-ESCORXADOR (Ref. 257004)

ZONA VELÒDROM (Ref. 260279). Àtico amb 
terrassa de 25m2. Dúplex, amb saló-menjador, 

balcó, cuina americana, 2 banys complets, hab. 
doble, bany suite i terrassa solarium de 25m2, 

vistes  a mar i muntanya. A.C.

149.000€

CASA A REFORMAR. (Ref. 260391). Casa 
de 165m2 en dues plantes. A reformar, 

molt ben ubicada, garatge per a 4 cotxes i 
3 terrasses. Aprop de tots els serveis.

165.000€

T

T

T

T

T T

T

T

1P TECNOCASA 1827.indd   1 27/6/18   12:20



És un dels impulsors i el secretari de l’associació Mataró LGTBI

David Domínguez,
la lluita per la llibertat

Laia Mulà

 En David Domínguez acaba d'agafar el càrrec de 
secretari de la nova organització Mataró LGTBI, la 
qual neix per defensar els drets del col·lectiu lèsbic, 
gai, transsexual, bisexual i intersexual. L’entitat, 
formada per set persones del col·lectiu, es proposa 
impulsar xerrades formatives, conferències, visitar 
els instituts i escoles i treballar per normalitzar la 
situació del col·lectiu des de tots els àmbits possi-
bles. Domínguez té clar que Mataró LGTBI ha de 
ser un espai obert de trobada per a tots els ciuta-
dans i ciutadanes perquè puguin adreçar les seves 
consultes i informar-se. De fet, fa especial èmfasi 
en la importància de visitar les escoles i instituts 
i oferir xerrades formatives perquè “per canviar la 
consciència social s’ha de partir dels nens i nenes”.

Després de la presentació de l’entitat, acte emmar-
cat en la celebració del Dia Internacional de l’orgull 
Gai, els seus impulsors esperen començar a acollir 
socis que vulguin aportar el seu granet de sorra a la 
lluita. Per apuntar-s'hi, “només cal que omplin el full 
d’inscripció i paguin una quota anual de 15 euros”, 
els quals aniran destinats a finançar les campanyes 
promocionals, actes i activitats divulgatives d’aquesta 
associació sense ànim de lucre. Domínguez fa una 
crida a tota la ciutadania a donar suport a la causa, 
“siguin de l'orientació sexual que siguin”.

De fet, té clar que la societat cada vegada avança 
més cap a la normalització absoluta del col·lectiu, 

però reconeix que encara hi ha molta feina a fer. “Hi 
ha gent que encara mira malament a les parelles 
homosexuals per fer-se petons en públic, encara hi 
ha certa estigmatització”, afirma. El seu objectiu és, 
en definitiva, que tothom se senti lliure i còmode 
d’estimar en públic a qui vulgui.

Centrat en el sector sanitari

El secretari de Mataró LGTBI és auxiliar d’In-
fermeria a un Centre de Salut Mental, espai on 
també lluita per acabar amb l’estigmatització de 
les persones amb problemes de salut mental. Té 
clar que una de les seves tasques dins l’associació 
serà oferir xerrades formatives emmarcades en el 
sector sanitari per, per exemple, la prevenció de 
la transmissió de Malalties de transmissió sexual.

Apunts

Defineix-te: Empàtic, impacient, tolerant, rondinaire 
i proper

una pel·lícula: Intocable

un llibre: ‘La difícil vida fàcil’, Ivan Zaro

un referent: La meva mare

un viatge: A l’Índia

un repte: que no hàgim de crear entitats per lluitar 

Daniel Ferrer

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

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

GRAN PISO DE 110M2, PARKING Y TRAS- 
TERO INCLUIDO: Comunidad reducida, as- 
censor, 4 hab. 2 dobles, 2 baños, cocina off., 
galería, calefacción.  (C.E. EN TRÁMITE)

EXCELENTE UBICACIÓN CERCA CENTRO Y 
PLAYA: Piso con ascensor de 4 hab. y 2 ba-
ños completos, cocina offi ce, galería, pk 
y trastero incluído. (C.E. EN TRÁMITE).

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

PISO BIEN CONSERVADO DE SÓLO 3 
VECINOS: 3 hab. 1 tipo suite, 2 baños, cocina 
office de roble, galeria, balcón exterior, exterio-
res aluminio blanco. (C.E. EN TRÁMITE).

CASA APAREADA A 3 VIENTOS REFORMA-  
DA: Suelos mármol, 2 baños compl y 1 aseo, 4 
hab.+ estudio, patio 30m2, salón 40m2, chimenea, 
A.A., calef. , zona comun. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 5135
Z. CIRERA:

68.000€

Ref. 2503
Z. EIXAMPLE:

239.000€

Ref.1424
Z. CENTRO:

242.000€

Ref. 7064
Z. LLANTIA:

140.000€

Ref. 3206 
Z. ROCAFONDA:

117.000€

Ref. 6220
Z. VISTA ALEGRE:

350.000€

Tiene 4 hab. (2 dobles), baño completo con du-
cha, cocina offi cce, galeria, balcón exterior, piso 
con metros para reformar a su gusto!

UBICACIÓN CERCA SERVICIOS, CON 
ASCENSOR Y PARKING: Piso 125m2 4 hab.
 (2 dobl), 2 baños, cocina off., blanca, calef.,  sue-
los gres, exter. aluminio. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 6216
Z. VISTA ALEGRE:

241.000€

T

TT

Ref. 4503
Z.CERDANYOLA ALTA:

145.000€

T PRIMER PISO 
CON TERRAZA 
DE 50M2.

CASA APAREADA A 3 VIENTOS REFORMA-  CASA APAREADA A 3 VIENTOS REFORMA-  T

PISO BIEN CONSERVADO DE SÓLO 3 PISO BIEN CONSERVADO DE SÓLO 3 

GRAN PISO DE 110M2, PARKING Y TRAS- GRAN PISO DE 110M2, PARKING Y TRAS- UBICACIÓN CERCA SERVICIOS, CON UBICACIÓN CERCA SERVICIOS, CON T

EXCELENTE UBICACIÓN CERCA CENTRO Y T

OCASIÓN 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)

99.260 €MATARÓ - Cirera

75m², 3 habit., 1 bany amb dutxa, cuina off., saló-menjador, terras-
sa sup., sòls terratzo i finestres lacades, tanc. d’alumini!! T151390

PLANT BAIXA MOLT CONSERVADA I LLUMINOSA!

278.250 €MATARÓ - Via Europa

70 m², 2 habit (1 suite), 2 banys compl., cuina office, saló menj., preciosa 
terrassa.2 pl. pàrquing i traster. Zona comunitària amb piscina!!!!  T151242

PIS MOLT LLUMINÓS AMB TERRASSA DE 23M2!!

105m², 3 habit., 2 banys, cuina off., saló-menj., galeria, sòls parquet, 
tanc. alumini, portes fusta. Ascensor. Fantàstiques vistes!!! T 151401

PRECIÓS PIS EN UN ESTAT IMMILLORABLE!

231.000 €MATARÓ - Centre

250.000 €MATARÓ - Centre

85m², saló amb gran terrassa, 3 habit., 2 banys, cuina americ., saló-menja-
dor, calef., portes de fusta, etc... Garatge opcional!!  T151441

PIS TOT REFORMAT AMB GRAN TERRASSA DE 45M2!

261m², z. baixa: ampli garatge, lavabo i habit per a festes. Pl. sup: 4 habit., 
2 dobl, bany, saló menj., cuina, piscina, pèrgola, jardí!!  T250255

XALET A 4 VENTS EN EXCLUSIVA EN FINCA DE 1.236m2!!!

472.500 €MATARÓ - Can Bruguera

Vol vendre
o llogar? 
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.
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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!

80m², 1 habit., 1 bany, cuina off. oberta al saló-menj., tanc. alumini, sòls 
de gres, portes fusta i finestres d’alumini. Molt assolellat! !!! T 110304

LOFT TOT REFORMAT EN MOLT BONES CONDICIONS!

600 €MATARÓ - Centre

Vol vendre
o llogar?  
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

900 €DOSRIUS - Centre

94m², 4 habit., 2 banys, cuina office, saló-menj.,  tanc. alumini, calef., 
parquet, etc... Pl. garatge incl! Molt lluminós.Pocs anys!!! T110618

PRECIÓS PIS TOT REFORMAT AL CENTRE DE DOSRIUS!
115m², 4 habit. amb arm. enc., 2 banys, cuina office, saló, aa/cc, balcó, 
sòls ceràmica, aire condic., tanc. alumini. etc... Vistes !! T 101923

GRAN PIS ASSOLELLAT AMB VISTES A MAR I MUNTANYA!

990 €MATARÓ - Centre

700 €MATARÓ - Centre

PIS REFORMAT MOLT CÈNTRIC AMB TERRASSA DE 15M2!!
69m², 1 habit., 1 bany compl., cuina off., saló-menj., vestidor,  calef., 
aa/cc, tanc. alumini, gres, moblat! Perfectes condicions!!! T 151247
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