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CONTRA
LES CORDES
L'Arc Cafè Cultural abaixa la persiana
per les limitacions de la normativa municipal
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ESPECIAL
Terrasses i
Sant Joan
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COMPREM LA SEVA PEÇA D’OR
AMB LES MÉS ALTES GARANTIES
DE COTITZACIÓ, SEGURETAT I SERIETAT
Disposem de refineria pròpia i treballem sense intermediaris.

DIAMANTS

P L ATA

Taxació a càrrec de gemmòlegs professionals.
Comprem diamants de totes les talles,
formes i pureses. També som especialistes
en diamants de més de 4 quirats.

La valoració més justa.
Analitzem les seves peces i fem una taxació
d’acord amb la cotització actual del mercat.
Peces antigues, noves o trencades.

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

TAXACIONS GRATUÏTES
Mataró Barcelona, 3 - Tel. 93 796 40 11

Pl. Cuba, 48, Mataró
info@sucasa.es

Tl. 93 757 12 82
9351

www.sucasa.es
AQUESTA SETMANA
DESTAQUEM AQUEST
IMMOBLE

AMB VISTES OBERTES!

COSTAT RDES. PRINCIPALS!
Ref. 13011 PALAU/ESCORXADOR: Bones característiques apropiat inversors, gent gran amb
mobilitat reduïda. P. Baixa 74m2 + Pati 30m2 en
bon estat. Ben distribuïda, molt exterior i luminós. 3 dormit. (2d). Saló menj. Cuina equipada.
Bany complet. Terres gres. Bon emplaçament!

F

90.000€

UNA DE LES MILLORS OCASIONS
DEL MOMENT!
Ref. 13012 CERDANYOLA: Sobre avda. àmplia, vistes i ben orientat. Totalment exterior,
reformat. 3 habit. Saló assolellat. Cuina bones
mesures. Impecable. Galeria. Bany amb dutxa.
Terres parquet. Bon pis a preu assequible.!!

E

98.500€

Ref. 13014 PRESIDENT TARRADELLAS: Bon
pis per qualitats tant ubicació, vistes i preu.
Habitatge de 75m2 d’altura mitjana situat en
zona de fàcil comunicació i aparcament. Amb 3
dormitoris. Saló menjador ben orientat. Balcó.
Cuina reformada i equipada. Bany reformat.
Terres de parquet. Portes de faig. Comunitat
amb molt bona imatge.

T

97.500€

REALMENT IMPECABE!

BONA COMPRA!

VIU SENSE COMUNITAT DE VEÏNS!

Ref. 13013 COSTAT AV. PERÚ: Excel·lent imatge. 1er pis d’àmplies mesures, 86m2. 4 dormit.
(2 dobl). Salón menj. 22m2. Balcó exterior. Cuina
àmplies mesures bon estat. Galeria 10m2. Bany
reformat. Calefacció. De les millors ocasions!!

Ref. 12987 CENTRE/ELS ALBERS: Zona molt
tranquil·la i cèntrica, Pis alt amb ascensor. Distribució interior acollidora i lluminosa. Perfecte
estat sense necessitat de reformes. 3 dormitoris.
Saló menjador ampliable. Balcó assolellat. Cuina
reformada. Bany amb dutxa. Calefacció.

Ref. 12995 CERDANYOLA: Com una caseta.
1º totalment independent, terrassa sup. 60m2.
Excel·lent imatge reformat recent. 86m2. Terrasseta/porxo. 3 dor. (1 amb zona vestidor). Saló
menjador ampli i ben orientat. Cuina equipada.
Bany amb dutxa. Pis còmode i lluminós!

T 115.000€

PIS SEMI NOU!
Ref. 12734 CENTRE/HAVANA: Edifici amb ascensor. Superf. 68 m2 + 4m2 de traster. Pis cantoner i exterior, molt lluminós. Es distribueix en
saló menjador de 24 m2. Cuina de faig. Galeria
annexa. 2 dormitoris. Bany complet. Ubicat a la
demandada zona de Pl. Fivaller a 5 min. platja.

T

189.000€

F

127.000€

VOLS VIURE EN UNA DE LES ZONES
MÉS DEMANDADES?
Ref. 12973 Z. PARC CENTRAL: Bon pis seminou perfectament distribuït. 2 dormitoris. Ampli
saló menjador ben orientat. Balcó assolellat amb
vistes clares. Cuina equipada. Bany + lavabo. Calefacció, terres parquet. A. C. Aparcament

T

197.260€

G

138.000€

SITUACIÓ REALMENT ENVEJABLE!
Ref. 12991 CENTRE/CAMÍ RAL: A 150 mts Pl.
St Anna, l’estació i platja, ple centre. Magnífic habitatge 120m2 + 30m2 pati. Per característiques:
oficines, despatxos, consultes. Saló menj. 30m2.
Cuina equipada. Pati 30m2. Galeria/safareig. 3 habit. (abans 4). Bany + lavabo. Calefacc. Traster.

T

273.000€

VOL SABER QUAN VAL EL SEU PIS?
Valoracions gratuïtes. Truqui’ns sense cap compromís
Li oferim una solució a mida, en 24h.
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Davant de tot
Roda el món
Opinió: Lluís Martí

Ja no és cap sorpresa, tot passejant, comprovar la metamorfosi
del paisatge d’aparadors, la vida efímera de molts comerços i la
normalitat amb què comencem a assumir les persianes baixades
en suposades vies neuràlgiques del comerç local. La sensació
que alguna cosa no rutlla malgrat que els carrers semblen sempre prou plens.
Contra percepcions o llegendes urbanes, dades. I les dades diuen,
tal com publicava dies enrere l’Observatori dels Centres Urbans,
que de cada deu persones que caminen pels eixos comercials, sis
hi fan una compra. Desconec la dada exacta en el cas de Mataró,
però sigui benvingut, d’entrada, el fet que s’estigui generant coneixement sobre el qual poder planificar estratègies, tal com fan
els gestors de centres comercials i del comerç online.
Més enllà de les intervencions necessàries que els experts de torn
sabran identificar (promoció econòmica, urbanisme, mobilitat...)
hi ha aspectes que, a ulls d’un neòfit com qui escriu, semblen escapar a la lògica: si, segons l’Observatori, una de les causes directes del gran nombre de locals buits és l’elevat preu dels lloguers,
sorprèn que hi hagi qui prefereix tenir un local tancat que cobrar
un lloguer més baix; més encara quan força locals tancats redueixen la capacitat d’atracció d’un carrer i, per tant, el preu dels seus
lloguers. Curiosa ruleta russa.
La percepció de pèrdua d’atractiu també deu anar lligada, possiblement, a l’èxode dels centres urbans de les grans marques de
moda, ara que totes semblen prioritzar la seva presència en centres comercials, aquests espais clònics a tota la geografia mundial.
Amb aquest panorama, sorprenen les notícies sobre la crisi d’aquest
model de grans superfícies comercials als Estats Units, del tancament de milers de les seves botigues fins l’abandonament d’alguns
d’aquests centres, relacionada amb l’auge brutal del comerç electrònic però també, pel que sembla, amb el canvi d’hàbits d’uns
consumidors que cerquen noves experiències de consum.

PREMI DE PINTURA TORRES
GARCÍA - CIUTAT DE MATARÓ

APLAUDIT: La mataronina Mònica
Vilert s'ha imposat als 254 artistes restants, en la vuitena edició del
Premi de l'Associació Sant Lluc per
l'Art, amb la seva obra 'Sense títol'.

ROBATORIS EN BOTIGUES DE
TELEFONIA MÒBIL
CASTIGAT: Detenen dos integrants
d'un grup que atracava botigues
de telefonia mòbil. L'operació continua oberta per arrestar la resta
de membres de l'organització, que
també va delinquir a Mataró.

L’ENQUESTA

Tens pensat anar a la Fira
aquesta setmana?
54,2% Sí
45,8% No

LA PREGUNTA

T'agradaria que Mataró
apostés per la música en
Noves? Els experts auguren que “el centre comercial amb futur en directe als bars?
aquest país és a cel obert, amb botigues petites i personalitzades,
restaurants, bars i, a sobre, pisos i oficines. I tot al centre de la
ciutat”. No sabria dir ben bé a què em recorda aquesta idea revolucionària. I torna al Born.
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Gaudeix d’una cuina moderna
amb un 20% de descompte

Amb Doimo Cucine, disseny italià i acabats personalitzats
Promoció vàlida fins el 31 d’agost de 2019

Doimo Cucine

Més de 26 anys fent reformes

Som distribuïdors oficials del fabricant de
mobles de cuina Doimo Cucine, del Grup
Doimo, líder en el sector del moble.

Farem la reforma de la teva cuina
de forma ràpida i amb el disseny
que sempre has somiat.

• Cuines modulars elegants amb la
màxima qualitat i tecnologia

Vine a veure la nostra exposició a Mataró:
Ronda Països Catalans, 39 · Can Soleret.

• Nombrosos dissenys i variants
• Fem la teva cuina, 100%
adaptada al teu gust i espai

T’hi esperem!
www.amidacocinas.com
amida@amidacocinas.com
93 799 99 95

Les portades

Foto antiga

El núvol més dolç

De fa 25 anys
ACM. Fons MataróEscrit. Fira de Mataró. 08.06.1992. Autor: Antoni M.C. Canal

La Fira de Mataró fa olor d'ametlles garapinyades, de peix fregit,
de pomes caramel·litzades i, sobretot, de núvols de sucre. El 1992
l'aroma era, més o menys, similar. I els gustos gastronòmics dels
més petits a l'hora de visitar les
atraccions tampoc no ha canviat gaire. Així es pot observar en
aquesta fotografia signada per
l'Antoni M.C. Canal i publicada a

la revista Mataró Escrit de l'any en
què Barcelona va ser seu olímpica.
La fotografia mostra una de les joves visitants de la Fira gaudint d'una
de les llaminadures més típiques de
la festa. Just al costat, no hi pot faltar
la màquina de núvols de sucre, un
artefacte creat pels inventors nordamericans William Morrison i John
C. Wharton a principis del segle XX.

De fa 15 anys
ANY XXXIV

Del 13 al 19 de juny de 2014

www.totmataro.cat

L’ALCALDE MORA ABDICA
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FOTO: ANNA ALUART

NÚMERO 1631

Anuncia que no serà l’alcaldable de CiU a les municipals per
motius “estrictament personals”
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De fa 5 anys
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Que no es quedin
per sempre més
al fons d’un calaix!
si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses...
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot
porta - les a les oficines d ’ el tot mataró
( carrer d ’ en xammar, 11) o a fotoantiga@ totmataro. cat

12/6/19 13:25

DTE

en TOTES les
ULLERES GRADUADES
i ULLERES DE SOL

¡Estrena look! Tens totes les marques, tots els models i les últimes tendències
en ulleres graduades i de sol amb un 30 % de descompte.
Troba més de 3.000 ulleres a: www.generaloptica.es

C/ Barcelona, 8 • CC Mataró Parc • MATARÓ
30% dte. en la compra d'unes noves ulleres graduades (muntura + vidres) o ulleres de sol per a clients Privilege, ﬁns al 6-1-2020.
PVP Targeta Privilege: 18€.

Sin título-4 1
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Pol Solà (ACN)

Ciutat

www.totmataro.cat/ciutat

Desarticulen una organització criminal
especialitzada en robatoris amb força a domicilis
A més de Barcelona i Madrid, el grup també va delinquir a Mataró i en altres punts de
la geografia catalana
Successos: Redacció // ACN

Els Mossos d'Esquadra i la Policia
Nacional van desarticular divendres
passat una organització criminal
especialitzada en robatoris amb
força en domicilis. Els dos cossos
policials qualifiquen la banda com
una de les "més actives" en aquest
tipus de delictes.
Segons els agents, els detinguts
s'organitzaven en grups de tres o
quatre persones que sortien algunes
nits a cometre robatoris amb força
en habitatges ubicats en districtes
de Barcelona i municipis pròxims.
De fet, a més de la capital catalana
i de Madrid, el grup també va actuar a Mataró, Martorell, Cerdanyola
del Vallès, Terrassa, Sitges, Berga,
Abrera, Santa Coloma de Gramenet
i Montcada i Reixac.

Tot 1 Ciutat Robatoris.indd 2

Finalment, l'operació s'ha saldat
amb 26 detinguts per delictes contra el patrimoni, 14 dels quals estan
en presó preventiva, i 61 persones
més arrestades per infracció de la
llei d'estrangeria.
L'organització ocupava l'antiga escola Menéndez Pidal de
Barcelona, on es va rodar la sèrie
de TV3 'Merlí', a l'interior de la
qual els investigadors han arribat
a acreditar la presència de més
de 100 persones d'origen georgià, totes amb nombrosos antecedents policials per delictes contra
el patrimoni. A l'escola, que va ser
desallotjada el 29 de maig, també
hi vivien una trentena de joves
ocupes que es dedicaven a les arts
circenses i escèniques i que vivien
separats d'ells per problemes de
convivència.

26 detinguts
L'organització
ocupava l'escola on
es va rodar 'Merlí'
El 'modus operandi'
Segons el relat policial, els lladres
seleccionaven els pisos fent servir
marcadors: col·locaven petites peces
de plàstic o tires de cola als marcs de
les portes d'entrada amb la finalitat
de saber si els propietaris serien a
l'interior del pis o no.
Les primeres detencions es van
produir durant el mes de gener i la
investigació va acabar el 29 de maig
amb el desallotjament de l'antiga escola. De fet, el 4 d'abril, els Mossos
d'Esquadra ja van detenir una desena de persones per robatoris en
domicilis. | Red. // ACN
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Presenta el
teu cartell
alternatiu!

11 è
Concur
s
Alternatiu
Les San
tes/

19

El Concurs del Cartell Alternatiu de Santes celebra enguany la seva onzena edició. Des del Tot Mataró animem
a tothom que vulgui participar-hi a elaborar una proposta creativa i original per il·lustrar la festa major de
Mataró. A partir d'aquesta setmana ja podeu entregar
tantes propostes com vulgueu. El termini de recepció
de cartells s'acabarà l'1 de juliol.
El Concurs del Cartell Alternatiu de Santes és eminentment popular i no hi ha limitació de cap tipus, ni de
tècnica, ni d'edat, ni de nombre de cartells per concursant. Només es tracta de seguir fil per randa les bases
del certamen i de deixar-se endur per la imaginació. El
vot popular serà el que determinarà quin és el Cartell
Alternatiu de Santes 2019, després de la selecció d'una
desena de finalistes per part del jurat del setmanari.
Òbviament, guanyar té recompensa. Els participants
opten a tres premis: el primer és un iPad gentilesa del
Tot Mataró i SimóMac; el segon, un lot de productes
de pintura de Boter, i el tercer, dos menús al restaurant Sangiovese (un per al guardonat i un altre per a
l'acompanyant).
Enguany, a més a més, el concurs estarà obert a totes
les escoles de Mataró que hi vulguin participar. No us
ho penseu més i atreviu-vos a fer el vostre cartell!

Tot 2, 3, 4 i 5 Ciutat Cartell 1873.indd 2
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Tota la informació a:

totmataro.cat/cartellsantes
Les bases del Concurs
El Concurs del Cartell Alternatiu de Santes és
una iniciativa del Tot Mataró i Maresme. La
participació és oberta i comporta l’acceptació
d’aquestes bases:
- El concurs donarà de tres premis: el guanyador de la votació popular guanyarà un iPad Mini
gentilesa de SimóMac; el segon més votat guanyarà un lot de productes de dibuix gentilesa
de Boter, i el premi del jurat guanyarà un menú
per a dues persones al restaurant Sangiovese.
- Es poden presentar tants cartells com es vulgui enviant-los a concurs@totmataro.cat abans
de les 24 h de l'1 de juliol de 2019. S’hi haurà de
fer constar de forma clara el NOM de l’artista i
el TÍTOL de l’obra. L’organització notiﬁcarà que
ha rebut el cartell correctament i es reserva el
dret de fer modiﬁcacions en el títol si ho considera pertinent.
- Els treballs han de ser originals i incloure la
llegenda 'Les Santes. Festa Major de Mataró.
Del 25 al 29 de juliol del 2019'.

Tot 2, 3, 4 i 5 Ciutat Cartell 1873.indd 3

- La tècnica és lliure. Els treballs han de ser
originals i s’han de lliurar en mida DIN A3
digitalitzat (preferiblement en format PDF).
- El participant cedeix al Tot Mataró i Maresme
els drets d’utilització i reproducció dels treballs.
- El guanyador i la resta de premiats es publicaran a l'interior de la revista especial del Tot
amb motiu de la festa major de Les Santes.
- El jurat del certamen farà una selecció de
cartells ﬁnalistes, que passaran a votació
presencial i a través de la web i de Facebook
a partir del 5 de juliol.
- La votació s'allargarà ﬁns al 15 de juliol i la
identitat dels guanyadors es donarà a conèixer per comunicació telefònica el mateix dia.
- El jurat del certamen l’integren l’editora del
Tot Mataró Mari Carme Rodríguez, el gerent
de SimóMac, Simó Roig, i el responsable de
fotograﬁa del Tot Mataró, Daniel Ferrer.

12/6/19 18:11

10 anys de cartells
La varietat d'estils marca les propostes de cada any.
Quina serà la guanyadora del 2019?
Santes: Redacció

De cartell de Santes n'hi ha un, però de possibilitats moltes
més. Aquesta és la realitat que vol posar de manifest, des de la
seva creació, el Concurs que organitza el Tot i que vol ser un
estímul per al cartellisme alternatiu i popular. Cada any són
més i més diverses les propostes que es reben i que retraten o
conceptualitzen la Festa Major de Les Santes de manera original i genuïna.
En aquest sentit n'hi ha prou de veure les diferències entre les
deu propostes que han guanyat el certamen i que configuren la
col·lecció escollida per votació dels mataronins i mataronines.

2010. XAVIER ESTEVE

2009. CARLOS VILLARÍN

2012. RAFAEL PORRO

2011. LARA SÀNCHEZ

Sant Antoni, 79
cantonada avda. Maresme
930 133 771
academy@wakeful.es
wakefulacademy.es

S'OBRE SELECCIÓ DE PERSONAL
PER A COBRIR DIVERSES
VACANTS DE:
AUXILIARS DE SERVEI
CONTROLADORS D'ACCÉS
VIGILANTS DE SEGURETAT

PROPERS CURSOS
CONTROLADOR
D’ACCÉS
50€
(Reserva) + 219€

T 930 133 771

DEA
(suport vital bàsic)

79€ Pagament únic

(Paga'ls còmodament o fins i tot treballant amb nosaltres)

Tot 2, 3, 4 i 5 Ciutat Cartell 1873.indd 4

Centre de formació habilitat pel
Departament d’Interior

VIGILANT
DE SEGURETAT
100€
(Reserva) + 359€

12/6/19 18:11
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2013. JAVI ÀVILA

2014. JOAN MARTÍ

2015. ANNA SOLÀ

2016. MÍRIAM MARTÍNEZ

2017. P4 ANTONIO MACHADO

2018. LLUC AYMERICH

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

670 053 959

Tot 2, 3, 4 i 5 Ciutat Cartell 1873.indd 5
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Ciutat

Compte enrere per decidir
la constitució de l'Ajuntament

ERC presenta el seu
projecte de "govern
alternatiu"

David Bote té totes les paperetes per proclamar-se, de nou, alcalde.

Part de l'equip d'ERC.

D. Ferrer

Cedida

La formació liderada per David Bote afirma que
"cal treballar per un govern de progrés"

Volen donar a la ciutat
"un rumb adequat"

Demà al migdia se celebrarà el
ple de constitució de l'Ajuntament
de Mataró al Saló de Sessions, una
trobada que serà decisiva per als futurs quatre anys de la ciutat.
Per ara, la comissió executiva del
PSC de Mataró ja ha tingut l'oportunitat de reunir-se per avaluar els
resultats de les eleccions municipals
i europees celebrades el 26 de maig.
Segons va comunicar la formació
als mitjans la setmana passada, els
socialistes també van acordar "obrir
una ronda de contactes amb totes
les formacions polítiques del nou
consistori".

Francesc Teixidó i els seus han
presentat quin serà el full de ruta
d'ERC a Mataró fins al 2023. Amb
vuit regidors al consistori, la formació
independentista vol exercir el rol de
"govern alternatiu" que dugui a terme un "control efectiu" sobre l'acció
de govern de David Bote.
En aquest sentit, el partit ha deixat
clara la seva intenció de desenvolupar les seves polítiques, en la mesura que sigui possible, i d'esdevenir
"l'oposició de tota la ciutat, i no només la d'un sol grup". De cara als
propers quatre anys, Teixidó proposa
una manera de fer "seriosa, lleial, rigorosa, treballadora i constructiva".
Pel que fa a propostes concretes,
la formació insistirà en la seva visió
de Mataró "com una sola ciutat" i
vetllarà per "la cohesió dels barris
i pel desenvolupament dels plans
de Rocafonda i Cerdanyola". Amb
l'objectiu d'implementar el seu govern alternatiu, ERC s'organitzarà
a escala sectorial i territorial: cada
regidor s'ocuparà de temes concrets
i la distribució serà per barris.
ERC també ha aprofitat per confirmar la seva "gran satisfacció" amb
els resultats obtinguts el 26 de maig,
que qualifiquen d'històrics al municipi. | Red.

La mà estesa
El grup municipal liderat per David
Bote ha deixat clar que són conscients que "el resultat comporta una
gran responsabilitat, que és important tenir la mà estesa en tot moment
i que cal treballar per un govern de
progrés". En aquest sentit, el PSC
pot optar a acords amb els altres
quatre grups municipals que hi ha al
consistori: ERC (que ja ha assegurat
que es mantindrà a l'oposició), En
Comú Podem Mataró, Junts x Mataró
i Ciutadans.
Tot i que podria governar en solitari, Bote està obert a pactes de govern

Tot 6 Ciutat Ronda contactes + Erc.indd 2

Ni el PP ni la CUP
seran demà al Saló
de Sessions
amb l'objectiu de garantir la seva
investidura o per treballar amb més
comoditat al llarg del seu mandat.
Els grans absents
Demà només hi haurà cinc partits al
Saló de Sessions. Dues formacions
històriques com el PP i la CUP no han
arribat al 5% dels vots i s'han quedat
fora del consistori. Mentre que els populars, amb poc més de 2.000 vots, en
van perdre 1.800, els cupaires van caure
en uns 1.900 vots respecte del 2015.
Tampoc no hi haurà cap seient per
a Vox, que no va aconseguir representació tot i haver comptat amb la
veterana regidora de Plataforma per
Catalunya, Mònica Lora. Per la seva
banda, Primàries no va arribar als
1.000 vots i VOLEMataró no va
aconseguir-ne més de 500. | Red.

12/6/19 13:26

núm. 1873 / del 14 al 20 de juny de 2019

Cau un grup especialitzat en
robatoris a botigues de telefonia

L'emergència
habitacional a Mataró,
en xifres

Imatge d'un dels robatoris.

Presentació de l'informe.

Mossos d'Esquadra

Cedida

L'organització criminal va cometre un dels furts en un
establiment de telefonia mòbil de Mataró

La PACC ha presentat un informe sobre la problemàtica

Els Mossos d'Esquadra han de·
sarticulat un grup criminal espe·
cialitzat en robatoris violents en
establiments de telefonia mòbil.
En l'operació han detingut dos dels
quatre integrants del grup, dos ho·
mes de 31 i 36 anys.

La Plataforma d'Afectats per la Crisi
i el Capitalisme de Mataró (PACC) ha
presentat un informe sobre la magnitud
de l'emergència habitacional al muni·
cipi. Segons l'estudi, l'entitat denuncia
la manca de previsió i execució d'un
parc públic adequat a les necessitats
reals dels ciutadans i la incapacitat de
les administracions a l'hora de regular
els preus del lloguer.
A l'informe, la PACC alerta que
Mataró segueix sent una de les ciu·
tats amb més de 5.000 habitants de
Catalunya amb la taxa de desocupació
més elevada del país. En aquest sen·
tit, barris com Rocafonda, el Palau o
Cerdanyola han estat els més castigats
per l'atur, la pobresa i l'exclusió resi·
dencial. Segons les dades recollides a
l'estudi, de l'1 de gener al 15 de maig
del 2019, s'han produït 127 desnona·
ments a la ciutat. D'aquests, 53 s'han
suspès, 39 s'han executat i 35 tenen
data programada.
D'altra banda, durant el 2018, l'Ofi·
cina d'Habitatge del Consell Comarcal
del Maresme va registrar un augment
del 21% en l'atenció de persones que
necessiten tramitar ajuts de lloguer (en
el 95% dels casos), prestacions eco·
nòmiques per situacions d'especial
urgència, subvencions per rehabili·
tació o cèdules d’habitabilitat. | Red.

Robatori amb força
Els lladres actuaven sempre de la
mateixa manera: primer un o dos
individus entraven al comerç amb la
cara tapada i intimidaven els emple·
ats amb un ganivet de grans dimen·
sions o un tornavís i, posteriorment,
un d'ells amenaçava un treballador
perquè l'acompanyés al magatzem i
s'enduia tots els terminals de telefo·
nia que podia, mentre l'altre agafava
els diners de la caixa enregistrado·
ra. Després, tots dos fugien en una

motocicleta que prèviament havien
sostret per, més tard, canviar de ve·
hicle i marxar amb un monovolum.
Sis robatoris i més de 50.000
euros robats
Durant la investigació, els agents
han acreditat que el líder del grup,
amb l'altre detingut i diversos col·
laboradors, hauria participat en fins
a sis robatoris d'aquestes caracte·
rístiques. Un dels furts va ser en un
saló de jocs i la resta en botigues de
telefonia de Mataró, l'Hospitalet de
Llobregat, Cornellà, Cerdanyola del
Vallès i Sant Feliu de Llobregat.
En total es calcula que els lladres
s'haurien endut 3.348 euros en
efectiu de les caixes i més de 100
terminals amb un valor aproximat
de 50.000 euros. | Red.

Robatori a una tintoreria
Aquesta setmana, la Policia
Local de Mataró va detenir un
home que acabava de cometre
un robatori amb violència en una
tintoreria a la ronda d'Alfons X
El Savi. Durant la fugida, l'arrestat va llançar part dels bitllets
sostrets, procedents d'un botí
que superava el miler d'euros.

Tot 7 Ciutat Robatoris + PACC.indd 2
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Un plaer d'estiu
Alimentació: Redacció

A banda de la platja i la piscina, un dels espais que
més triomfem en època d'estiu són les terrasses. No
importa si estan ubicades enmig de grans ciutats o si
al contrari ocupen els carrers de pobles quasi deserts.
Aquestes taules a la fresca amb para-sol inclòs són les
preferides dels comensals, especialment si del que es
tracta és de beure, prendre un aperitiu o sopar. Les
terrasses són sinònim d'ambient festiu, de nits que no
acaben mai i de vacances.
A continuació, fem un repàs d'alguns dels productes
que més es consumeixen en aquests dies de calor, ens
avancem a una de les cites clau del calendari mataroní,
el Semproniana Market, i esbrinem com evitar els riscos de seure al sol en ple migdia a prendre una canya.

Terrasses 1873 Tot a Taula_OK.indd 2
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Un establiment
centenari
El cafè-bar La Reforma ofereix una
terrassa en una situació privilegiada
Terrasses: Redacció

Molt arrelat a la ciutat i conegut per tothom, el bar
La Reforma és el local més emblemàtic del barri de
l’Havana, tret que li confereix el fet de ser un establiment centenari. De fet, la seva història s’estén fins al
segle XIX. Va ser el besavi dels actuals propietaris qui va
quedar-se amb el bar i, des d'aquell dia, l'han regentat
fins a quatre generacions. Així intenta transmetre-ho
el seu eslògan: "Som diferents, som de tota la vida".
Un dels punts forts del bar és la seva magnífica
ubicació, al carrer que travessa Mataró de sud a
nord, al Camí Ral 142, i davant de la plaça de l’Havana. Així ho descrivien ja en un anunci aparegut a
'La Guia de Mataró' del 1931, on apuntaven la seva
"esplèndida situació".
La seva terrassa, àmplia i oberta, és molt apreciada pels clients, especialment en els dies de sol. I és
que més enllà d'un bar, La Reforma és un punt de
reunió per als veïns del barri.
A la carta hi trobareu tot el necessari per satisfer
tots els gustos: una extensa carta de tapes, entrepans calents i freds, una àmplia varietat de plats i
cassoletes de cuina casolana tradicional i vermuts,
infusions i el que asseguren que és "el millor cafè
de Mataró".
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La Reforma està obert tots els dies
feiners des de les 7.15 fins a les 21 h,
els dissabtes de 7.30 a 15 h i els diumenges de 8 fins a 15 h.
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La Selva es reinventa constantment. Des de l’emblemàtica Plaça de la Peixateria,
fent tàndem amb el Comerç Just, s’ha consolidat com un espai gastronòmic
amb personalitat.
Reinventar-se o morir sembla el lema en el que es basa tota l’activitat de La Selva,
amb una renovació permanent a tots els nivells, sobretot pel que fa referència a la
seva oferta gastronòmica.
El seu ADN atrevit i trencador està marcat per una constant evolució que imprimeixen les inquietuds del seu xef, en Marc.
La carta es basa en la recerca de la màxima qualitat. Tria i remena, que l’èxit
està garantit: platets, tapes, “pintxos”, amanides, coques... Un ampli
ventall per adaptar-se a tots els paladars i sempre
acompanyat d’una acurada selecció
de vins i cerveses per aconseguir un maridatge perfecte.
Cuina amb valors.
Oferint productes de
Comerç Just i amb
una aposta clara darrera els fogons: cuina de temporada,
producte fresc i de
proximitat.
I si t’agraden les novetats, no ho dubtis,
deixa’t sorprendre per
les recomanacions diàries del xef.

2P LA SELVA 1873.indd 2
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s,
els dijou

nit
basca!

La Selva, a més, es
converteix en una taverna
basca cada dijous a la nit amb
una nit temàtica amb els pintxos
com a grans protagonistes. Ens teletransportem als carrers amb més
ambient del País Basc per anar tastant
les diferents propostes mentre bevem,
també, cervesa basca. Una proposta
per compartir amb bon ambient,
bon menjar i bon beure. Per
treure's la txapela!

2P LA SELVA 1873.indd 3
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El Semproniana
Market torna a
encetar l'estiu
És la tercera edició, i la idea és
consolidar-lo com una gran cita
de l'estiu a Mataró
Markets: Redacció

Després de l'èxit de la primera edició el juny passat,
i l'experiència repetida al setembre, el Semprioniana
Market torna a inaugurar l'estiu. A més, ho fa amb
la idea de consolidar-se com el gran esdeveniment
que recorda a tots els mataronins que arriba el bon
temps. Expositors, una vintena de 'foodtrucks' i
molta música tornaran a omplir el Parc Central de
Mataró de diversió i bon ambient, entre els dies 21
i 23 de juny. I l'entrada, per només 3€, un preu molt
popular, servirà per als tres dies.
Sergio Díaz, fundador i organitzador de l'esdeveniment
juntament amb Gerard Clavell, explica que "la primera
edició va ser una prova de foc, amb juny i setembre, i
va anar molt bé en certs aspeces i en d'altres no tant".
Per això, aquest any han decidit des de l'organització
centrar-se només en l'edició de juny, tenint en compte
el recorregut de l'any passat. I amb l'experiència a l'esquena, aquest any hi haurà algunes novetats.

Terrasses 1873 Tot a Taula_OK.indd 6

Canvis en l'organització
Una de les novetats és el nou horari que oferirà el
market. En aquest sentit, s'ha decidit tancar dissabte al matí i, per tant, serà accessible divendres i
dissabte a la tarda i el diumenge durant tot el dia,
aprofitant l'hora del vermut.
D'altra banda, també s'innova amb dos espais diferenciats a part del 'market' principal, que s'identificaran amb dues grans carpes.
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Un Sant Joan amb rumba i bon ambient
En Sergi explica que l'aposta estrella d'aquesta edició del Semproniana és la nit de Sant
Joan. Coincidint en dates, des del 'market'
s'ofereix una nit de revetlla alternativa a la
ciutat de Mataró. El sopar de la nit estarà ambientat amb música rumbera a càrrec de Miliu
Calabuch i Curro Calabuch, nebots del rei de
la rumba Peret i de Moncho.
Amb l'entrada dels tres dies de market n'hi
ha prou per gaudir de la nit de Sant Joan, en
què, evidentment, no hi faltarà la tradicional
coca. Després de la rumba, la festa continuarà
amb un DJ.

Una de les apostes d'aquesta edició és el que s'ha
anomenat Petit Semproniana. Es tracta d'un mini
'market' destinat a petits emprenedors on hi haurà 14 paradetes.
La segona carpa acollirà tot tipus d'activitats, tant
infantils com tallers per a aduls, com per exemple tallers de joguines, per conscienciar sobre la
contaminació dels oceans o de la importància de
les cremes solars.

Terrasses 1873 Tot a Taula_OK.indd 7

El plat
estrella”
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Els que no fallen
mai a taula durant
l'estiu
Amb la calor, són benvinguts els platets
que aporten un punt de frescor, i no falten
a les taules dels més sibarites els peixos
i el marisc
Alimentació: Redacció

Alternatives vegetarianes
Som davant del mar, i per aquesta meravellosa
realitat, els bars i restaurants a prop de la platja
omplen la carta de plats i tapes amb els peixos i
el marisc com a protagonistes.
En cap cas falten a les taules dels dinars i sopars d'estiu la sípia a la planxa, els calamars o els
calamarsets a l'andalusa, el pop a la gallega, els
peixets fregits o els llagostins arrebossats (que ara
són habituals trobar amb kataifi o pasta philo).
Tampoc no falten mai els arrossos, les paelles o les
cloïsses, cuinades de totes les formes possibles.
D'altra banda, per combatre la calor d'aquests
mesos, una altra bona opció és consumir aquests
productes en platets freds. En aquest sentit, la
millor aposta són les amanides, que poden venir
acompanyades d'una vintena d'ingredients si la
creativitat és un dels teus punts forts.

Terrasses 1873 Tot a Taula_OK.indd 8

Les amanides són l'entrant més demanat quan
arriba la calor. S'hi poden afegir tota mena de
productes de temporada, com el carabassó, el
pebrot vermell o verd, la ceba, la remolatxa, el
tomàquet, la pastanaga, l'enciam, el cogombre,
el bròquil o l'alvocat.
Un cop tenim tots els ingredients al plat, les
amanides combinen bé amb vinagre, amb suc
de llimona o de llima, amb oli (millor que sigui

Més enllà del peix, a l'estiu no pot
faltar un bon gotet d'un deliciós
gaspatxo que ens faci obrir la gana
i ens refresqui de la calor de l'estiu.
Si no t'agrada el tomàquet, el pots
elaborar amb remolatxa, una hortalissa amb antioxidants molt potents.
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d'oliva extraverge i de primera pressió en fred) i
també amb herbes aromàtiques fresques o seques.

Unes postres molt lleugeres
A l'hora de les postres o per berenar, un altre tipus
d'amanida demana pas taula. Parlem de la tropical. De mango, coco o fruits del bosc (groselles,
nabius, mores, aranyons, gerds, maduixes, etc.),
aquestes combinacions ajuden a fer la digestió i
contenen fibra, vitamines i minerals que també
ens ajuden a recuperar-nos després d'un esforç
físic, com nedar o jugar a la platja.

nes que no menLes persones vegetaria
tenen al seu abast un
gen ni peix ni marisc
itats per gaudir dels
bon grapat de possibil
a, especialment de
aliments de temporad
refrescants
fruites i verdures ben

Cada dia,
a totes hores,
gaudeix de la
nostra terrassa

Passeig Marítim,324. Mataró
T: 34 932 226 006
www.hotelateneaport.com
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Aspectes que has de tenir en
compte si ets fan de les terrasses
Les terrasses són per gaudir-les, però hi ha certs aspectes als quals hem
d'estar atents i cal prendre precaucions per evitar possibles incidents o
molèsties

Terrasses: Redacció

Segurament, quan ens asseiem en una terrassa a menjar o a
prendre alguna beguda, no pensem en res més que gaudir de la
companyia i el servei. Però hi ha
aspectes externs, que no depenen
de nosaltres ni dels restaurants
i bars, i que cal que tinguem en
compte.

Atenció als objectes de
valor
No deixeu mai sobre la taula qualsevol objecte que pugui atraure els
lladres, sobretot si es tracta d'una
terrassa oberta al carrer on puguin fugir fàcilment. Evidentment,
l'ideal seria que ningú prengués
coses que no són seves i poguéssim estar tranquils, però malauradament no és el cas, i a l'estiu,

Terrasses 1873 Tot a Taula_OK.indd 10

aquesta és una de les ocasions
que aprofiten per furtar telèfons
mòbils o carteres. Així que més
val ser previngut, i evitar possibles disgustos.

Val més buscar les ombres
És estiu i el que ve més de gust a
moltes persones és aprofitar el

sol durant el dia. Cal anar amb
compte. En primer lloc, entre les
12 i les 17 h és l'estona en què els
rajos són més forts i, per tant, més
perillosos. Tenint en compte que
és l'hora de dinar, és recomanable estar sempre en terrasses amb
para-sols, tendals o tapades.
D'altra banda, per molt que no
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estiguem a la platja (si és que no
mengem en un xiringuito), no ens
podem descuidar de posar-nos la
protecció solar. Tot i que no ens
estirem a prendre el sol, els rajos
ens afecten igualment.
En aquest sentit, també és important protegir-se els ulls del sol.
A l'estiu, cal extremar la precaució per no patir danys cutanis i
també per evitar lesions oculars

Terrasses 1873 Tot a Taula_OK.indd 11

directament relacionades amb
l’exposició als rajos ultraviolats
(UV).

Que no et piquin
El bon temps també té coses dolentes, i probablement els mosquits
siguin una de les pitjors.
Avui dia, estem exposats a les
seves picades tant de dia com de
nit, ja que el mosquit tigre pot

atacar a qualsevol hora del dia.
Però sobretot és a les nits quan
cal prendre més precaucions.
Depenent d'on es trobi la terrassa
on volem fer un bon sopar, sobretot si té aigua a prop o zones on
pot trobar-se estancada, no seria
mala idea pensar a posar-nos un
repel·lent per evitar que ens piquin, o posar-nos pantaló llarg i
sabata tancada.
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L'art de
vermutejar
L'hora del vermut mai no
passa de moda, sobretot
en l'època de més calor
Gastronomia: Redacció

Hi ha coses que no passen mai
de moda. I cada estiu, amb el
bon temps i els dies lliures, hi ha
molts vells clàssics que tornen.
Des de les camises hawaianes fins
a antics costums com el vermut.
Una mica d'història: el vermut
era el pla típic dels diumenges
entre els anys seixanta i setanta. I
aquest juny, com cada any, el bon
temps desperta de la migdiada la
clàssica tradició de “vermutejar”.
Un verb poc usat però una acció
ben coneguda que és, alhora,
l’excusa ideal per reunir-se amb
els amics o la família i passar una
estona agradable aprofitant el
bon temps.

De la part al tot
El nom vermut prové d’un vi

Terrasses 1873 Tot a Taula_OK.indd 12

macerat amb herbes que, tradicionalment, sempre s’ha servit
en els aperitius. Tot i així, actualment ha passat a usar-se en termes més generals i fa referència
al fet en si de fer l’aperitiu del
migdia, abans de dinar. El vermut ja no és només el vi. Ara és
també la tapeta que l’acompanya

(des de les patates de bossa fins
a les olives farcides o les escopinyes) i, el més important, és la
cerimònia de seure a prendre'l
a l’aire lliure i en companyia.

Més enllà de l'aperitiu
En altres països trobem parallelisme amb el nostre vermut,
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orígens que es remunten al segle
XVIII, quan es va crear la beguda.
Paradoxalment, tot i ser-ne els
italians els creadors, avui dia ja
no és el vermut la seva beguda
predilecta en els aperitius, sinó
l’Spritz, una barreja entre aigua
amb gas i vi (blanc habitualment).

Germans, no bessons
És l’hora del dia el que principalment distingeix el “vermutejar”
italià del nostre. A Itàlia l’aperitiu es fa a la tarda, o bé abans del
sopar o, directament, per sopar.
De fet, a ciutats com Milà és habitual que l’aperitiu consisteixi a
pagar el preu d’un Spritz i, amb
això, poder gaudir també d’un
bufet lliure de menjar tradicional.

A tot Europa, l'hora del
vermut és abans de sopar.
Fa anys també era així a
Espanya, tot i que la cosa va
canviar quan aquest aperitiu
va passar a fer-se cap a
les 12 o la 1 del migdia, just
abans de dinar.
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per exemple a Itàlia. És de fet a
Torí, al nord d’Itàlia, on es crea
i popularitza el “vermú”, tant la
beguda com el fet d’acompanyar-la amb menjar en un context de socialització.
És un costum molt popular sobretot al nord del país, amb uns

Salvant les distàncies, en els dos
casos cal remarcar una mateixa
cosa: la cerimònia d’aprofitar el
bon temps per poder gaudir de
companyia en una terrassa, prenent la fresca i menjant i bevent
productes de qualitat. Encara haurem d'esperar, però, per saber si
la cervesa aconsegueix ocupar el
primer lloc del podi, si parlem de
les begudes de migdia.
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Dolços glops d'estiu
Amb el bon temps, arriben també les begudes dolces de la temporada. Tot i
que avui dia podem trobar la majoria de productes durant tot l'any, n'hi ha que
venen més de gust a l'estiu, com és el cas dels granissats, els batuts de fruites
de temporada o la tradicional orxata.
Sant Joan: Redacció

Més enllà dels grans àpats, les terrasses també
poden oferir-nos esmorzars o berenars d'allò més
dolços i frescos.

Batuts de temporada
Les maduixes, els préssecs, els albercocs, el meló i
la síndria són les grans esperades de l'estiu. També
les cireres, però no conviden tant a fer-ne suc. Un
batut ben fresc d'aquestes fruites sempre ve de gust
a l'estiu i el trobem a la majoria de locals.

Els més freds
Els granissats són més exclusius de l'estiu, quan la
calor pica de valent. Més enllà dels típics de llimona
o maduixa, cal apuntar el cada vegada més estimat
granissat de clara, que barreja la cervesa amb el
granissat de llimona.

La que no falla mai
Dolça i refrescant, l'orxata és probablement la beguda oficial de l'estiu. Curiosament, s'ha establert
com a una beguda estacional, i és en els mesos calorosos quan més l'ofereixen i omple les terrasses.

Terrasses 1873 Tot a Taula_OK.indd 14
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La coca més popular demana
pas per Sant Joan
Confitada amb massapà, crema o nata i ornada amb pinyons,
llardons o fruita, aquest dolç arriba a totes les cases el 23 de juny

Sant Joan: Redacció

És un dels dolços més populars a Catalunya, dels
que no poden faltar en una data tan assenyalada
com el 23 de juny a la nit. Parlem de la coca de Sant
Joan, una peça de rebosteria confitada amb massapà,
crema o nata i ornada amb pinyons, llardons i fruita
que agrada a petits i grans.
De fet, aquest pastís deriva del tortell amb ous que
es menjava antigament, però en aquest cas ha de

Sant Joan 1873 Tot a Taula_OK.indd 2

complir un requisit molt clar: ser el doble de llarga
que d'ampla. El postre tradicional de la nit de Sant
Joan es reparteix a les revetlles juntament amb vins
dolços o rancis que, a poc a poc, han anat deixant
pas al cava. A més a més, amb el pas del temps,
s'han elaborat noves versions d'aquest clàssic com,
per exemple, les coques sense gluten i lactosa, amb
l'objectiu que tothom pugui gaudir-ne, o les coques
ecològiques, fetes de forma totalment artesanal sense
cap mena de conservant.
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La millor manera de celebrar
l'avantsala de la revetlla
Abans de menjar la coca, cada vegada hi ha més famílies i grups
d'amics que opten per sopar fora de casa i gaudir de les terrasses
que hi ha repartides per Mataró
Sant Joan: Redacció

Sopar a la fresca és ja una autèntica tradició per
Sant Joan. Per aquells que prefereixen descansar
i no haver de cuinar a casa, Mataró posa a la seva
disposició un bon grapat de terrasses per escollir.
Tradicionalment, els àpats que funcionen més
bé en una nit com aquesta són els que compten
amb un entrant fresc, com el meló amb pernil o
el gaspatxo, i d'un segon plat més aviat lleuger,
com un tros de coca de recapte, truites diverses
(patata, carxofes, espàrrecs, espinacs, etc.) o sardines a la brasa o a la planxa. De fet, el peix i el
marisc és un producte que no falla en una bona
revetlla, especialment si parlem de cloïsses o escopinyes, musclos i gambes, acompanyats sempre
d'una bona picada.

Sant Joan 1873 Tot a Taula_OK.indd 4
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Què podem preparar per picar i
per beure?
Hi ha grans consumidors de cava per Sant Joan, però també
persones que opten per begudes casolanes sense alcohol ni sucre

Sant Joan: Redacció

El cava per brindar és una de les tradicions que
tothom recorda de les seves primeres revetlles de
Sant Joan. Tanmateix hi ha altres opcions per aquelles persones que volen prendre begudes casolanes
i sense gaire sucre. Algunes idees són apostar pel
gaspatxo, per l'aigua freda amb menta i rodanxes
de llimona, pels tes o els granissats de fruites, o
també per la tònica sense sucre amanida amb

Sant Joan 1873 Tot a Taula_OK.indd 6

rodanxes de llimona i pebre en gra.

A l'hora de picar
Si sopes a casa i abans dels plats vols oferir un picapica als comensals, aposta per receptes saludables.
A tall d'exemple, pots elaborar diverses variants
d'hummus (de remolatxa, de tomàquet o de pebrot
escalivat), preparar un guacamole o un paté d'albergínies acompanyats de bastonets de pastanaga i cogombre o de torradetes de pa de qualitat.
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Una tradició que ve de lluny
La revetlla de Sant Joan, també coneguda com a la "nit del foc"
o "la nit de les bruixes", se celebra arreu de Catalunya

Sant Joan: Redacció

És una de les nits més màgiques de l'any, en què
se celebra el solstici d'estiu amb dos dies de retard.
La revetlla de Sant Joan, també coneguda com la "nit
del foc" o la "nit de les bruixes", se celebra arreu de
Catalunya des de molt abans de la implantació del
cristianisme al territori, fa més de cinc segles. Per
aquest motiu parlem d'una festa pagana que rendeix culte al sol i a l'allargament del dia.

No et quedis sense
coca!
És recomanable reservar la coca amb antelació a
la pastisseria o forn que vulguis, per assegurar-te
que el dia 23 tindràs postres per a tots els que
sigueu a taula. Avui dia tendim a posposar les
coses, i potser si hi vas l'últim dia no podràs triar
la que més t'agrada. Així que no t'ho pensis gaire
i reserva la teva!

Les celebracions de Sant Joan tenen el foc com a
element característic, en forma de foguera o mitjançant els elements pirotècnics. Aquesta nit, a més a
més, és habitual gaudir de la gastronomia en família.

llor revetlla, no te la juSi vols gaudir de la mi
ien una de les pastisser
guis i compra la coca
.
tat
ciu
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es i forns de pa que hi
!
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Recorda guardar-la a
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Una nit en què la diversió
i la prevenció van plegades
La seguretat durant la nit més curta de l'any és un element
imprescindible quan entren en joc fogueres i petards

Sant Joan: Redacció

Un cop s'ha sopat i s'ha gaudit de la coca, el següent
pas d'una bona revetlla és posar en pràctica l'habilitat
dels assistents amb els petards i les fogueres. Mentre
els gossos pateixen, els més petits de la casa omplen
els carrers de la ciutat de llum i soroll tirant els artefactes pirotècnics més nous. És per aquest motiu
que els adults han d'extremar les precaucions i vigilar que s'utilitzen correctament aquests productes.
En primer lloc, ens hem d'assegurar que els petards es compren en un establiment autoritzat. Un
cop hem passat per caixa, no els hem de guardar mai

a les butxaques. Abans llançar-los cal llegir sempre
les instruccions i encendre'ls amb metxa agafada
per l'extrem, per tenir prou temps per enretirar-nos
abans no petin. I si el petard no funciona a la primera, no s'ha de tornar a tocar fins al cap de mitja hora.
Un altre factor a tenir en compte és que en els llocs
on es facin revetlles, cal recollir la roba estesa i els
tendals, i tancar portes i finestres.

Atenció a la categoria!
Des del punt de vista legal, els petards estan inclosos dins de tres categories: tipus I o de risc baix (a
partir de 12 anys), tipus II o de risc mitjà (a partir de
16 anys) i tipus III o de risc alt (a partir de 18 anys).

Pel que fa a les fogueres, és important recordar que, a l'hora d'encendre-les, cal que siguin a més de 15
metres de qualsevol façana d'habitatges o comerços, o de qualsevol
vehicle estacionat. No s'han d'encendre mai sota d'una línia elèctrica o de
telèfon i és important que es deixi un
espai de pas perquè puguin circular
els vehicles en cas d'emergència. A
més, no ens hem d'oblidar del suport
de terra o de sorra sota la foguera per no malmetre el paviment del
carrer.

Sant Joan 1873 Tot a Taula_OK.indd 10
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La 6a Mostra Gastronòmica de Sant Pol
torna per oferir delícies culinàries locals
Durant dos dies, el Parc del Litoral acollirà tasts gastronòmics, tallers i actuacions musicals

Esdeveniments: Redacció

Una edició més, restaurants i
establiments santpolencs seran
presents en aquesta cita gastronòmica. La mostra és l'excusa ideal
per degustar els dies 14 i 15 de juny
els plats i postres representatius
d’aquest municipi de la costa del
Maresme, i tot, acompanyat de música en directe. En total, seran 18
els establiments participants que
s’hi donaran cita enguany, entre els
quals en trobareu alguns que treballen amb productes aptes per a
persones celíaques, sense lactosa o
que, senzillament, ofereixen menús
infantils. Tot i aquestes excepcions,
també podreu tastar elaboracions
fetes amb carn, peix o la famosa
maduixa de Sant Pol, que arrodonirà les postres del vostre menú.
Les propostes educatives arribaran en forma de tallers. El primer es
farà aquest divendres a les 19.30 h.
Dedicat a la canalla, treballarà la

Sant Pol + Recepta 1873.indd 2

decoració de galetes. La segona
activitat infantil es farà l’endemà i
tractarà sobre esmorzars i berenars
saludables. Caldrà inscripció prèvia al correu sanitat@santpol.cat.
Les actuacions musicals també
emmarcaran la cita. Divendres actuarà al Parc del Litoral el trio de

folk-pop Lombao i el seguirà el
quintet de jazz en català Cata’l Jazz.
El dissabte 15 de juny, la mostra
també comptarà amb els ritmes del
trio Sargents i finalitzarà la vetllada
l’Ohio Big Band Mataró.
Trobareu més informació a:
www.santpol.cat

12/6/19 13:35
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Compte d'Instagram

Braves del
Maresme
"No demanis mai més unes braves sense
saber què et portaran!". Seguint aquesta
filosofia, el compte @bravesmaresme fa un
seguiment dels plats de patates braves de
diferents restaurants, de moment de Mataró,
donant apunts sobre el preu, la patata, la
presentació, la salsa i la localització del
restaurant, i fent-ne una valoració final.

LA RECEPTA
DE
COOKIES DE KALE
I XOCOLATA

Ingredients:
• 200 g de panela

46

• 180 g de farina d'espelta
• 125 g de xips de xocolata o xocolata picada
• 100 g de mantega
• 75 g de fulles de kale
• 75 g de flocs de civada
• 2 ous
• 2 cullerades petites de llevat

Aquestes saludables cookies de kale i xocolata s’elaboren amb farina d’espelta, flocs de civada i panela.
Són petites mossegades de plaer, ja que la xocolata
complementa el gust de la col kale i crea un contrast
extraordinari.
La col kale és una excepcional font d’antioxidants,
proteïnes, ferro, calci i àcids grassos omega-3. Te la
recomanem com a imprescindible de tardor.

• 1 cullerada sopera de mel
• 1 cullerada sopera de vainilla en pols
• Sal rosa

Elaboració:
1. Preescalfa el forn a 150 °C amb calor a dalt i a baix.
2. En un recipient, barreja la farina d’espelta, els flocs
de civada i un polsim de sal rosa.
3. Pica molt finament les fulles de kale al processador
d’aliments i reserva-les.
4. En un altre recipient, col·loca la panela i la mantega i
bat-ho amb unes varetes elèctriques a baixa velocitat
fins que quedi ben lligat. Afegeix-hi la mel i els ous un
a un i continua batent.
5. Aboca-hi la vainilla i les fulles de kale picades, bat-ho
una altra vegada, incorpora-hi els ingredients secs i
barreja-ho amb una espàtula de fusta amb moviments suaus i envolupants.
6. Escampa-hi els trossets de xocolata i remena-ho.
7. Col·loca trossos de massa en una safata de forn sense
aixafar-los massa i ben espaiats.
8. Enforna’ls uns 9-10 minuts o fins que comencin a
daurar-se lleugerament.
9. Treu les galetes del forn, passa-les a una reixeta i deixa que es refredin completament.
10. Quan estiguin fredes decora-les amb una mica de xo
xocolata fosa i espera que se solidifiquin.

Recepta patrocinada per:

Sant Pol + Recepta 1873.indd 3
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CONCURS

criscooks_personalchef

#totataula
Recordeu que per poder participar en el
concurs i aspirar als premis és imprescindible seguir @totmataro a l'Instagram.
Si ets un dels guanyadors, contacte amb
nosaltres a través d'instagram.
Els premis es publiquen cada dimecres
a la web www.totmataro.cat/totataula

quientieneboca

guanya
el premi de
espinaler
"Atún con jugo de ternera"

Tot a Taula 21 i 22 Instagram 1873.indd 2

guanya
el premi de
mueta
"Tonyina amb albercocs"

pambvisucre

guanya
el premi de
ca la tur a
"Comencem el dia amb fruita de temporada"

12/6/19 13:38
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Aquesta setmana
5 premis més!
Opta a premis als establiments
coŀlaboradors:

guanya
el premi de
peix and chips

C/Sant Francesc d'Assís, 12
937907939

"Lluç amb salsa de llimona"

munsa_4
Rda. de la República, 50
937992353

guanya
el premi
METROPOLI
"Carpaccio de pinya i pernil"

Tot a Taula 21 i 22 Instagram 1873.indd 3

C/ Cuba, 50
936387494

C/ Llauder, 99
633789852

C/ Alemanya, 50
665150963
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El coco, més que
un aliment d'estiu
Es considera un superaliment amb grans
propietats nutricionals, a més de ser la
base d'una beguda molt refrescant
Alimentació: Redacció

Normalment s'associa el coco amb una beguda
refrescant i relaxant per combatre la calor quan
estem prenent el sol a la platja. Però no és tan sols
una beguda hidratant, sinó que a més és considerat
un superaliment amb grans propietats nutricionals.
El coco es considera una bona opció per a les
persones que necessiten un extra d'energia. El
seu alt contingut en minerals, sobretot en potassi, ferro i calci ho justifiquen. De fet, es considera
una beguda isotònica per recuperar la hidratació
perduda durant l'activitat esportiva.

Més beneficis
El coco també té vitamina C, perfecta per a la
salut òssia, la vitamina B1, clau per al sistema
nerviós, i la vitamina B3, eficaç per al colesterol.

Tot a Taula Coco 1873.indd 2

L'oli de coco s’obté a partir de la
pressió a baixa temperatura de la polpa blanca de la fruita del cocoter. Que
sigui verge és l’única manera d’assegurar-nos que té totes les propietats
beneficioses inalterades i que, mentre
el processaven, no s’ha arribat a temperatures elevades ni s’han fet servir
procediments químics.

12/6/19 18:28
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l'oli de coco que consumim hauria de ser oli verge obtingut en fred i, si pot ser, ecològic. Un cop
el tinguem, és molt útil també per fer massatges,
perquè alleuja el dolor dels músculs gràcies al seu
component antiinflamatori; també ho és com a
desmaquillant o com a loció després de l'afaitat;
com a exfoliant per les seves grans propietats antibacterianes i antimicrobianes; com a condicionador de cabells i per prevenir les puntes obertes, i, fins i tot, com a protector solar (l'oli té SPF
natural i evita que la pell es cremi). | AMIC // Red.

Un altre dels beneficis del coco és que la seva llet
ajuda a eliminar bacteris, gràcies al seu contingut
en àcid làuric. A més a més, enforteix el sistema
immunològic.

L'oli de coco
El coco no és únicament beneficiós com a aliment,
sinó que el seu oli és ideal per hidratar la pell i per
donar força i lluentor a la nostra cabellera. Ara bé,

Tot a Taula Coco 1873.indd 3
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el tot Esport

MINUT ZERO

Opinió

Gisela Ferrer
periodista

Tots som referents
Hem d'acabar amb les actituds negatives a l'esport

Agenda
Casa
HANDBOL Copes Federació
FINALS COPES FEDERACIÓ

Pot ser un tema molt mastegat,
però crec que encara se n’ha de
parlar més, i especialment després
de segons quines imatges ens deixa
l’esport. En els últims anys hem
omplert pàgines explicant la importància dels valors, i com l’esport
és una gran eina per fer-los aflorar
en les persones, començant per als
infants. Però encara és habitual
veure segons quines estampes que
escampen justament el contrari, i
és aleshores quan penso en quanta
feina falta per fer.
A Mataró, en vam viure una en
el partit d’anada de les fases d’ascens en què el Cirera va rebre el
Badia. Alguns jugadors visitants
asseguren que un grup del públic
va començar a increpar-los, fet que
va generar imatges poc adequades.
Qui va començar? Qui va fer què?
La veritat, crec que ara mateix, la
qüestió seria preguntar-nos com
podem evitar que es repeteixin
aquests episodis.
Segur que tothom n’ha vist de
mil colors: pares d’alevins insultant
a l’àrbitre, jugadors barallant-se

El Personatge

a pista o, per experiència pròpia, pares agredint-se entre ells.
Lamentable. Des dels clubs més
humils a les primeres divisions,
alguna en trobem (recordem, per
exemple, les imatges de Neymar
enfrontant-se a un espectador després de perdre la Copa francesa).
Poden semblar accions aïllades, i és veritat que des dels clubs
i els equips tècnics ja es treballa
per fomentar bones actituds dins
el camp. Cal esmentar, en aquest
sentit, que des del Badia van felicitar via Twitter a l’equip mataroní
per haver superat l’eliminatòria i
aconseguir així l’ascens. Però que
les accions dolentes es produeixin
en menor mesura, no vol dir que no
calgui treballar-hi. I inclús, cal anar
més enllà i cuidar l’actitud també
fora el terreny de joc.
Hem de tenir en compte que cadascun de nosaltres és el referent
per algú altre, sigui infant o no. Per
tant, la solució és fàcil: si volem
transmetre uns valors positius, els
adults som els primers que hem
d’actuar en conseqüència.

TONI RODRÍGUEZ

porter i capità de la UD CIRERA

Dissabte 15 | De les 16 h fins a les 22 h |
Pavelló Teresa M. Roca

FUTBOL Copa Catalana Amateur
UD MOLINOS - PARETS

Diumenge 16 | 12 h | Mpal. Vista Alegre

FUTBOL Partit solidari
PARTIT SOLIDARI DE MATARÓ
AUDIOVISUAL

Diumenge 16| 18 h | Mpal. del Centenari

NATACIÓ ARTISTICA
CAMPIONAT DE CATALUNYA
DE RUTINES

Dissabte 15 8:30 i 15:30 | Diumenge 16 10:00
i 16:30 h |A la Piscina Joan Serra del Centre
Natació Mataró

Staff el

tot

Esport

Suplement col·leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1578 | 2A èPOCA
Telèfon: 937 907 098
Fax: 937 554 106

redaccio@eltotesport.com

Parlem amb el capità de la UD
Cirera després del seu ascens a
2a Catalana
Llegeix l'entrevista completa a www.totmataro.cat
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Col·laboren en la Redacció:
Josep Gomà, Gisela Ferrer,
Daniel Ferrer (fotos), Jordi Gomà,
i els serveis dels clubs.
Maquetació: Tàctic.cat.

Edita: El Tot Mataró, S.L.
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La UD Cirera guanya a Badia i puja a 2a Catalana
0
3

BADIA DEL VALLÈS
UD CIRERA

UD CIRERA: Toni, Cristian Romero
(Isaac 83'), Palau, Karamba, Álvaro Yustos,
Juako, Agus (Carlos Flores 89'), Ximillo,
Aleix (Gianluca 79'), Frank (Baba 46'),
Izar.
GOLS: 82' BABA (0-1); 89' YUSTOS (0-2);
90'+2' CARLOS FLORES (0-3).

Alegria de jugadors i seguidors al Municipal de Badia del Vallès. | UD CIRERA

L'equip groc va imposar el seu
millor joc marcant tres gols en el
tram final del partit
La UD Cirera va guanyar per 0-3 en
el partit de tornada de la promoció
disputat a Badia del Vallès i va aconseguir un brillant ascens a la 2a Divisió
Catalana.
En el partit d'anada disputat al
Municipal del Centenari –deixant a
part uns instants de dubte a la primera
part en els quals va rebre dos gols–
l'equip groc ja havia estat superior en
joc al seu rival. Aleshores gràcies a la
seva fe, va obtenir premi en el tram
final del partit amb dos gols que els
van donar un empat esperançador.
Diumenge, al Municipal de Badia
del Vallès davant un dels equips més
golejadors de totes les categories catalanes (havien marcat 111 gols en la
lliga), va fer un partit molt seriós en
defensa. Va esperar les seves opcions
i les va poder materialitzar en el tram
final del partit amb tres gols, que van

ETE-1578.indd 3

donar l'ascens... que és el tercer ascens
del futbol mataroní d'aquesta temporada després dels del CE Mataró a 1a
i de la UD Molinos a 2a.
Després d'uns minuts en que ja es
veia el respecte que es tenien els dos
equips, però amb l'equip groc mantenint el control de la pilota. Aleix ja va
tenir dues bones ocasions en el primer
quart d'hora. Es va anar anivellant la
situació, però fins al descans cap més
ocasió clara de gol.

Els tres gols a la segona meitat
A la represa van començar forts els
vallesans, però en una falta perillosa
van xutar fora. Novament el Cirera va
passar a controlar i Aleix la va tornar
a tenir, i també Ximillo i Izar, però
sense èxit. La reacció local va obligar a Toni a fer la seva gran primera
aturada del partit.
En l'últim quart d'hora, amb els
canvis introduïts per Polo, el Cirera
va mantenir el seu nivell, mentre

semblava anar baixant el dels locals.
Ja dintre dels últims deu minuts Baba,
va recuperar una pilota, es va plantar
davant el porter per superar-lo i marcar el primer gol i deixar el seu equip
a un pas de la glòria (0-1).
Els cirerencs van resistir bé l'empenta final dels locals i van sentenciar amb
dos gols de Yustos i de Carlos Flores,
en un penal, que van fer embogir la
nombrosa afició cirerenca que es va
desplaçar fins al Vallès: la UD Cirera
puja a 2a Catalana!!

Imatge del partit a Badia. | UD CIRERA
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Apunts històrics de la Unión Deportiva Cirera

La presidència del camp del Cirera, el dia de la inauguració. | ARXIU

El dissabte es va complir mig
segle de la inauguració del
Municipal de Cirera
Un fet que cal remarcar en aquests de
gran tensió per la disputa de la promoció, és que el passat dissabte es va
complir el mig segle de la inauguració
del Municipal de Cirera.
En efecte, en el número 23 de la
secció "Records d'un segle d'esport a
Mataró" publicada a la nostra revista
es pot llegir: "El dia 8 de juny de 1969,
a les 11 del matí, l’alcalde de la ciutat
Sr. Pedro Crespo Gil, acompanyat de
l’alcalde del barri Sr. Diego Sánchez,
va inaugurar el camp de futbol situat
al costat de la carretera, quasi a continuació de les darreres edificacions i
abans d’arribar als terrenys destinats
a l’Estadi Municipal d’Atletisme, aleshores en projecte."
Ja en la crònica d’aquella inauguració a la Revista Iluro Sport es deia
que “Era una magnífica tasca social i
esportiva la que calia esperar de la nova
instal·lació la qual, en honor de la veritat s’ha de millorar, tant pel que fa al
terreny de joc, com a la tanca interior
i exterior, com dels vestidors”. Però de
moment els equips del Club Deportivo
Cirera i del Centro Social Cirera, ja podien disposar d’un terreny de joc i no
s’haurien de desplaçar fora de Mataró
per jugar els seus partits.
Els protagonistes de la jornada inaugural foren per part del C.D. Cirera:
Pulido, Calero, García, Ruiz I, Ruiz II,
Barroso, Paquillo, Moreno, Planas i
Rodríguez, entrant després Martínez
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i Pintor; i per part del Social Cirera:
Palma, Pepillo, Mateo, Manolo I,
Manolo II, Cordobés, Mena, Benito,
Leyva, Capilla i Solà, després Salvà i
Reina. El resultat fou d’empat a tres
gols i en els penals s’imposà el Social
Cirera.

És el setè ascens de la UD Cirera
Uns anys després d'aquella inauguració els dos clubs de la barriada es
van fusionar, i la temporada 1976-77
la Unión Deportiva Cirera ja va jugar
a 3a Territorial. Des d'aleshores ençà
el club ha viscut amb aquest d'avui
set ascensos de categoria.
El primer ascens va arribar la temporada 1978-79 quan la UD Cirera va
quedar campió de 3a i va pujar a 2a
Territorial.
El segon va arribar ja la temporada
següent, quan l'equip groc va repetir títol i va aconseguir l'ascens a 1a
Territorial, que no s'ha de confondre
amb l'actual 1a Catalana. El seu nivell
era equivalent a l'actual 2a Catalana.
L'equip va baixar dues temporades
després.
El tercer ascens va ser la temporada 1989-90, quan el Cirera va tornar a

quedar campió de 2a Territorial, amb
un punt d'avantatge sobre el Cardedeu
i guanyant per 2-0 el Montmeló en
l'última jornada. Va tornar a pujar a
1a. Aquesta vegada l'estada a 1a va ser
més llarga, va ser de 7 temporades,
però es va tornar a baixar.
El quart ascens, el primer del segle
XXI, va arribar la temporada 2000-01,
quan l'equip va tornar a quedar campió
de 2a, amb 7 punts d'avantatge sobre
el Pineda. Aquesta vegada la permanència a 1a va durar 4 temporades.
El cinquè ascens va ser la temporada
2005-06. L'equip va quedar subcampió
molt per sota del Santvicentí, però
va pujar directament. Però només va
poder mantenir-se una temporada.
El sisè ascens, l'últim fins ara, havia
estat la temporada 2012-13 quan l'equip
cirerenc va quedar campió de la 3a
Catalana. L'equip va assolir el títol i
l'ascens amb un empat a casa davant
el Pla d'en Boet quan quedaven quatre jornades per acabar el campionat.
Aquell partit el van jugar: Carlos
Carrión, Sergio Corrales, Albert
Sánchez, Augusto Campos, José
Medina, David Serrano, Alfons
Gonzàlez, Isaac Ramos, Albert Rubio
i Aleix Tarrés. Tres dels jugadors han
tornat a estar presents en l'ascens del
passat diumenge.
L'equip va mantenir-se quatre temporades a 2a, fins que va baixar ara fa
tres temporades, la 2016-17.
El setè ascens va arribar aquesta
setmana, i possiblement ha estat el
més dur d'aconseguir en una promoció que serà recordada durant molt
de temps.

L'equip cirerenc que va assolir l'ascens l'any 1990. | ARXIU
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Gran rebuda del
nou "Himne Rock"
del CE Mataró

El Molinos passa als Quarts
de la Copa Catalunya Amateur

Presentació al Municipal. | JOSEP BLANCH

Plantilla del Molinos que va pujar a 2a i encara segueix viu a la Copa. | CEDIDA

El nou himne cooficial, 'Som
el Mataró', és obra de David
Patricio i Iván Rojano de l'Escola
de música L'Estudi

Els blanc i blaus van guanyar al
camp del Calella per 0 a 3 i ara
tindran com a rival el Parets

La gran temporada del Club Esportiu
Mataró, amb l'ascens del primer equip
masculí a la Primera Catalana, es va
cloure la passada setmana amb una
festa final a la mateixa gespa del
Municipal del Centenari. Una celebració que va tenir com a punt àlgid
la presentació del nou "himne rock",
que serà cooficial amb l'anterior himne
que data del 2004.
Aquest nou himne groc i negre porta per títol "Som el Mataró" i ha estat compost per David Patricio i Iván
Rojano, de l'escola de música L'ESTUDI.
La interpretació corre a càrrec del grup
'We Are Not Heroes' amb el suport en
els cors de jugadors i directius del club
groc i negre.
La seva potent i enganxosa tornada diu així:
"Som el Mataró,
groc i negre els colors
que portem ben dins del cor
Som el Mataró,
Crida fort!
Lluitarem fins al triomf
la plantilla i l’afició
Tot un cor,
Som el Mataró!"

Descarrega gratuïta
El podeu escoltar i descarregar-lo en
format mp3 des de la mateixa web del
club (a www.cemataro.cat/el-club/
himne-del-mataro).

ETE-1578.indd 5

Toni Martín van marcar dos gols més,
per acabar guanyant de forma relativament còmoda.
Després d'haver eliminat el CE Mataró,
Van jugar: Dani Ramos, Mamadou,
l'equip de la UD Molinos ha superat Héctor, Rubén Moreno (Artero 46'),
una altra ronda de la Copa Catalunya Sergio López, Isra, Bustos, Micky (Joan
Amateur i ja es troba als quarts de 46'), Toni Martín, Uri Martín (Jorge
final que es disputaran el proper cap 54'), Pereira (Carmona 67').
de setmana. Li va correspondre jugar
al camp del Calella, campió del grup El sorteig depara com a rival el
maresmenc de la 4a Catalana, i va Parets, un altre campió de 2a
guanyar per un clar 0 a 3.
El sorteig dels quarts de final li ha deL'equip de Juanjo Palma va fer una parat al Molinos un altre campió de
primera part discreta, jugant contra grup de 2a Catalana. Després d'haver
vent i sense massa opcions de gol. Però eliminat el CE Mataró, campió del grup
a la represa de seguida Javi Bustos va segon, ara li ha tocat en sort el Parets,
marcar el primer gol i a partir d'allà campió del grup quart, diumenge a les
l'equip molinenc va defensar amb ordre 12h. Veurem si els blanc-i-blaus són cai va aprofitar els espais que deixava paços de seguir fent passos endavant
al darrere l'equip calellenc. Hèctor i en aquesta competició.

Torrejón capitana en la primera
victòria d'Espanya en un Mundial

Torrejón amb el braçalet de capitana

Dissabte passat va debutar amb triomf
la selecció espanyola femenina de
futbol en el Mundial que es disputa
a França, el seu primer triomf en un

Mundial. Ho va fer amb la presència, i
a més com a capitana, de la mataronina Marta Torrejón, que va jugar els noranta minuts en la defensa. No va jugar l'altra jugadora nascuda a Mataró,
Leila Ouahabi.
En el partit que disputat a Le Havre
Espanya va derrotar per 3 a 1 a Sudàfrica, en un triomf que no va ser gens
còmode per a l'equip de Jorge Vilda
que va veure com les rivals s'avançaven a la primera part. No va ser fins
avançada la segona part que Espanya
va poder remuntar amb dos gols
de penal transformats per Jénnifer
Hermoso i sentenciar amb un tercer
de Lucía García poc abans del final.
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Resum
El CE Mataró
assoleix l’objectiu
de l’ascens

A la tercera ha anat la vençuda i el CE
Mataró ha aconseguit l’ascens a 1a
Catalana. Fa dues temporades amb
José M. Polo es va perdre la promoció
d'ascens i la temporada passada amb
Alberto Aybar l’equip es va quedar sense
poder jugar-la. De cara a la temporada
2018-19 va haver-hi canvi a la banqueta i
va fer-se’n càrrec Raul Monroy, que venia
d’ascendir el juvenil a la Lliga Nacional.
Amb ell l’equip ha fet una temporada
esplèndida, ha quedat campió, sent líder durant 31 setmanes consecutives i
acabant imbatut a camp propi, un fet
que l’equip groc-i-negre no aconseguia
des de feia 46 anys. S’ha de dir en honor als dos tècnics mataronins abans
citats, que no havien tingut èxit en
les dues temporades anteriors, que
aquest any han aconseguit l’ascens,
amb el Cirera a 2a Catalana i amb el
Vilassar de Mar a 3a Divisió Estatal.

DADES ESTADÍSTIQUES
Classificació final: CE MATARÓ 75,
Mollet 72 (que també ha pujat a la promoció), Turó Peira 68, Montcada 56,
Europa B 52, Valldoreix 52, Premià de
Mar 51, Sarrià 48, Llefià 48, Molletense
46, Parc 44, Canyelles 44, Sant Pol 38,
Pubilla Casas 35, Sant Andreu At. 32,
Young Talent 32, Singuerlín 29, Besós
BV 27. Cal destacar que el Mataró ha
estat líder en 32 de les 34 jornades del
campionat, en la 1a i des de la 4a fins
a la 34a. O sigui durant 31 jornades
consecutives. Vaja que ha dominat la
competició amb autoritat.
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El Mataró millor a la 1a volta

Classificació 1a volta: CE MATARÓ
41, Turó Peira 41, Montcada 35, Premià
de Mar 30, Mollet 30, Llefià 26, Sarrià
25, Molletense 23....
Classificació 2a volta: Mollet
42, Europa B 40, CE MATARÓ 34,
Valldoreix 30, Turó Peira 27, Canyelles
26, Sarrià, Molletense, Parc i Pubilla
Casas 23...
El CE Mataró va fer un gran inici i va
estar molt millor a la primera volta en
la qual només va cedir 10 punts dels
51 possibles. En la segona ha estat
molt fort el Mollet i també l’Europa
B que estava en zona de descens. La
millor ratxa victoriosa de l’equip groci-negre ha estat de cinc triomfs i repetida tres vegades (entre la 1a i la 5a,
entre la 15a i 19a, entre la 22a i 26a).

El Mataró millor equip tant a
casa com a fora

Partits camp propi: CE MATARÓ
41, Turó Peira 40, Mollet 38, Llefià 32,
Europa B 31, Parc 29, Premia de Mar i
Valldoreix 28.
Partits camp contrari: CE MATARÓ
i Mollet 34, Montcada i Turó Peira 28,
Sarrià 25, Molletense i Valldoreix 24,
Premià de Mar i Canyelles 23...
El CE CE Mataró ha estat el millor
com a local, acabant imbatut a casa,
tot i que cedint 5 empats. Fora de
casa també ha estat el millor, igualat
amb el Mollet, amb 11 victòries com a
visitant, lluny però de les 13 aconseguides fa tres temporades en l’últim
ascens.

El Mataró, màxim golejador

Gols marcats: CE MATARÓ 83, Turó
Peira 75, Mollet 69, Valldoreix 61,
Montcada i Premià de Mar 56, Llefià
55,... Gols encaixats: Mollet 30, CE
MATARÓ, Turó Peira i Europa B 37,
Premià de Mar 40, Molletense 43,
Montcada 45…

Club Esportiu Mataró
2a catalana de futbol

El Mataró ha estat l’equip més golejador, destacant el fet que ha marcat
en tots els partits a camp contrari. En
l’aspecte defensiu ha mantingut 14
vegades la porteria a zero i va estar
390 minuts sense encaixar cap gol al
final de la 1a volta i inici de la 2a.

Balanç del CE Mataró

Han estat 31 els jugadors utilitzats,
dels quals només 12 havien jugat en
la temporada anterior. Han intervingut: Com a porters, Pol Andiñach
(27 partits i 32 gols encaixats),
David Morán (5 partits i 4 gols encaixats) i Oliver Leiton (2 partits i 1
gol). Com a jugadors, Kique Amador
(34 partits, 14 gols), Toni Muñoz (34,
14 gols), Víctor Yustos (31 partits, 3
gols), Aleix Cirera (31, 3 gols), Isma
Aguilar (30, 4 gols), Aitor Gonzàlez
(30, 10 gols), Aleix Aznar “Parri” (29,
1 gol), Pedro Pareja (29, 10 gols),
Dani Prieto (29, 3 gols), Uri Martínez
(27, 9 gols), Marc Pascual (27, 1
gol), Adrián Simón (25), Cristian
Fernàndez “Peque” (21, 2 gol), Aitor
Vázquez (21, 1 gol), Sergi Sànchez
(19), Ricky (13, 2 gols), Andoni Sesma
(12), Guillem Creus (12, 2 gols),
Kiku Parcerisas (10, 1 gol), Fiti (9),
Lluís (8), Samuel Bayon (5, 3 gols),
Mamadou (5), Ferran Barrera (3),
Adnane Ghailan (2), Felipe Schol (1),
Xema Rodrigo (1), Aaron Vallejo (1).
Curiós el fet que els dos jugadors
que han jugat en tots els partits
(Kique i Toni) han acabat igualats
com a màxims golejadors. S’ha de
dir que el primer ha estat titular en
33 partits i el segon només en 19.
L’equip base tenint en compte les
titularitats que han tingut al llarg
de la temporada seria aquest: Pol,
Víctor Yustos, Dani, Adrián, Isma,
Aleix, Parri, Aitor Gonzàlez, Kique,
Toni i Uri.
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CLÍNICA DENTAL MARMOL
Ara també a
l'Hospital de Mataró

més que una clínica

a partir del 3 de juny

Dr. Pablo Marmol.

Col. núm. 3244

La Clínica Dental
Mármol obre un nou
centre a l'Hospital
Amb l'obtenció de la concessió,
la clínica ofereix més serveis
i duplica el personal professional
L'Hospital de Mataró va cridar a concurs per gestionar la clínica dental que tenen dins les instal·lacions,
i va ser la Clínica Dental Mármol la que va aconseguir
la concessió, després d'haver presentat tots els requisits necessaris i el llarg currículum que acompanya el

centre. Amb aquesta nova consulta, el doctor Mármol
suma tres clíniques, amb les ja existents al centre de
Mataró i al centre de Premià de Mar. Els tres centres
estan equipats amb la més alta tecnologia, com ara la
radiografia digital, la càmera intraoral i la cirurgia guiada per ordinador.
Els tractaments
Ara tots els serveis de la clínica del centre de Mataró
també s'ofereixen a l'Hospital. A la Clínica Dental
Mármol ofereixen tota mena de tractaments: implantologia, ortodòncia (també amb Invisalign), estètica dental... I tot això, avalat per un llarg recorregut
de 30 anys d'experiència que referma la qualitat i el
prestigi de la clínica.

Hospital de Mataró:

Mataró Centre:

Premià de Mar:

Carretera Cirera 230
Planta -1, Lletra H
T 93 799 28 68

Camí Ral, 377 Entlo. 2ª
(Pl. Sta. Anna)
T 93 755 30 95

C/ L’Eixample 80
(Pl. Sardana)
T 93 751 77 42

info@marmolclinicadental.com | www.marmolclinicadental.com |
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)

Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

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

OFERTA!
PAVIMENTO
IMITACIÓN MADERA
20,5x61,5cm

8,20

ÚLTIMAS
UNIDADES!
ARCE

antes

€/m2

5,95
*

E

BEIG

ahora sólo

€/m2

Modelo NICOLE

GRIS

*Oferta válida hasta fin de existencias
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o: T

10,65

Mo

PORCELÁNICO
1ª CALIDAD
IMITACIÓN MADERA
22,50x90cm

US
CA
N

NOVEDAD!
por sólo

Disponible en
antideslizante al
mismo precio!

Modelo:

COTTO A

RENA

Modelo: D

ECO COTT
O

PAVIMENTOS
ANTIDESLIZANTES
1ª CALIDAD
31,6x31,6cm

2P GRESS ARGENTONA 1873.indd 3

7,35
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Resum
El CE Mataró
assoleix l’objectiu
de l’ascens

A la tercera ha anat la vençuda i el CE
Mataró ha aconseguit l’ascens a 1a
Catalana. Fa dues temporades amb
José M. Polo es va perdre la promoció
d'ascens i la temporada passada amb
Alberto Aybar l’equip es va quedar sense
poder jugar-la. De cara a la temporada
2018-19 va haver-hi canvi a la banqueta i
va fer-se’n càrrec Raul Monroy, que venia
d’ascendir el juvenil a la Lliga Nacional.
Amb ell l’equip ha fet una temporada
esplèndida, ha quedat campió, sent líder durant 31 setmanes consecutives i
acabant imbatut a camp propi, un fet
que l’equip groc-i-negre no aconseguia
des de feia 46 anys. S’ha de dir en honor als dos tècnics mataronins abans
citats, que no havien tingut èxit en
les dues temporades anteriors, que
aquest any han aconseguit l’ascens,
amb el Cirera a 2a Catalana i amb el
Vilassar de Mar a 3a Divisió Estatal.

DADES ESTADÍSTIQUES
Classificació final: CE MATARÓ 75,
Mollet 72 (que també ha pujat a la promoció), Turó Peira 68, Montcada 56,
Europa B 52, Valldoreix 52, Premià de
Mar 51, Sarrià 48, Llefià 48, Molletense
46, Parc 44, Canyelles 44, Sant Pol 38,
Pubilla Casas 35, Sant Andreu At. 32,
Young Talent 32, Singuerlín 29, Besós
BV 27. Cal destacar que el Mataró ha
estat líder en 32 de les 34 jornades del
campionat, en la 1a i des de la 4a fins
a la 34a. O sigui durant 31 jornades
consecutives. Vaja que ha dominat la
competició amb autoritat.

ETE-1578.indd 6

El Mataró millor a la 1a volta

Classificació 1a volta: CE MATARÓ
41, Turó Peira 41, Montcada 35, Premià
de Mar 30, Mollet 30, Llefià 26, Sarrià
25, Molletense 23....
Classificació 2a volta: Mollet
42, Europa B 40, CE MATARÓ 34,
Valldoreix 30, Turó Peira 27, Canyelles
26, Sarrià, Molletense, Parc i Pubilla
Casas 23...
El CE Mataró va fer un gran inici i va
estar molt millor a la primera volta en
la qual només va cedir 10 punts dels
51 possibles. En la segona ha estat
molt fort el Mollet i també l’Europa
B que estava en zona de descens. La
millor ratxa victoriosa de l’equip groci-negre ha estat de cinc triomfs i repetida tres vegades (entre la 1a i la 5a,
entre la 15a i 19a, entre la 22a i 26a).

El Mataró millor equip tant a
casa com a fora

Partits camp propi: CE MATARÓ
41, Turó Peira 40, Mollet 38, Llefià 32,
Europa B 31, Parc 29, Premia de Mar i
Valldoreix 28.
Partits camp contrari: CE MATARÓ
i Mollet 34, Montcada i Turó Peira 28,
Sarrià 25, Molletense i Valldoreix 24,
Premià de Mar i Canyelles 23...
El CE CE Mataró ha estat el millor
com a local, acabant imbatut a casa,
tot i que cedint 5 empats. Fora de
casa també ha estat el millor, igualat
amb el Mollet, amb 11 victòries com a
visitant, lluny però de les 13 aconseguides fa tres temporades en l’últim
ascens.

El Mataró, màxim golejador

Gols marcats: CE MATARÓ 83, Turó
Peira 75, Mollet 69, Valldoreix 61,
Montcada i Premià de Mar 56, Llefià
55,... Gols encaixats: Mollet 30, CE
MATARÓ, Turó Peira i Europa B 37,
Premià de Mar 40, Molletense 43,
Montcada 45…

Club Esportiu Mataró
2a catalana de futbol

El Mataró ha estat l’equip més golejador, destacant el fet que ha marcat
en tots els partits a camp contrari. En
l’aspecte defensiu ha mantingut 14
vegades la porteria a zero i va estar
390 minuts sense encaixar cap gol al
final de la 1a volta i inici de la 2a.

Balanç del CE Mataró

Han estat 31 els jugadors utilitzats,
dels quals només 12 havien jugat en
la temporada anterior. Han intervingut: Com a porters, Pol Andiñach
(27 partits i 32 gols encaixats),
David Morán (5 partits i 4 gols encaixats) i Oliver Leiton (2 partits i 1
gol). Com a jugadors, Kique Amador
(34 partits, 14 gols), Toni Muñoz (34,
14 gols), Víctor Yustos (31 partits, 3
gols), Aleix Cirera (31, 3 gols), Isma
Aguilar (30, 4 gols), Aitor Gonzàlez
(30, 10 gols), Aleix Aznar “Parri” (29,
1 gol), Pedro Pareja (29, 10 gols),
Dani Prieto (29, 3 gols), Uri Martínez
(27, 9 gols), Marc Pascual (27, 1
gol), Adrián Simón (25), Cristian
Fernàndez “Peque” (21, 2 gol), Aitor
Vázquez (21, 1 gol), Sergi Sànchez
(19), Ricky (13, 2 gols), Andoni Sesma
(12), Guillem Creus (12, 2 gols),
Kiku Parcerisas (10, 1 gol), Fiti (9),
Lluís (8), Samuel Bayon (5, 3 gols),
Mamadou (5), Ferran Barrera (3),
Adnane Ghailan (2), Felipe Schol (1),
Xema Rodrigo (1), Aaron Vallejo (1).
Curiós el fet que els dos jugadors
que han jugat en tots els partits
(Kique i Toni) han acabat igualats
com a màxims golejadors. S’ha de
dir que el primer ha estat titular en
33 partits i el segon només en 19.
L’equip base tenint en compte les
titularitats que han tingut al llarg
de la temporada seria aquest: Pol,
Víctor Yustos, Dani, Adrián, Isma,
Aleix, Parri, Aitor Gonzàlez, Kique,
Toni i Uri.
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FUTSAL / BÀSQUET

Èxits destacats de la base del Futsal Mataró

L'Aleví femení, campió de Catalunya. | Cedida

L'aleví i el cadet femenins s'han
proclamat campió i subcampió
de Catalunya respectivament
Després de perdre només un sol partit
a la fase prèvia, l’aleví femení del Futsal
Mataró va disputar la fase final on hi
havia els quatre millors equips catalans.
Les mataronines només va cedir un empat davant el segon classificat i es va
emportar el títol amb molta autoritat.
Una fita meritòria, d’un equip totalment
nou on només segueixen dues jugadores de la temporada passada, l’Ainhoa

El Cadet femení subcampió de Catalunya. | Cedida

Pozo i la Kira Mendez. Aquest equip és
el primer campió de Catalunya d’aquesta categoria que s’ha estrenat aquesta
temporada dins del Pla de Millora del
Futbol Sala Base Femení de la FCF.
Pel que fa al cadet femení, el conjunt
mataroní va acabar tercer a la primera
fase i, després, va fer una fase final espectacular quedant per darrere només
del campió, el Rubí, i per davant dels dos
equips que van quedar per sobre seu a
la primera fase. Aquest subcampionat
català és un gran èxit per una plantilla

Les categories inferiors del Boet
i la UE Mataró també fan mèrits

molt curta que, a més, ha patit lesions
de llarga durada i que s’ha hagut de
reforçar amb jugadores infantils per
competir en molts partits.

Més alegries
D'altra banda, el cadet D es va proclamar campió del grup 1 de Tercera
Catalana assolint l’ascens, el Juvenil
C del Futsal Carnisseria Juanjo va assolir l’ascens a 2a Catalana i l’aleví C
va acabar tercer del grup 1 de Tercera
Catalana i també va assolir l’ascens.

EBA
El Boet continua amb les renovacions.
Les últimes tres que ha anunciat són
les de Miqui Puig, Hector Aza i Bartu
Martínez, qui no ha pogut disputar
aquesta temporada a causa d'una greu
lesió al genoll.

Lliga FEM-2 (A)
Els dos júniors femenins junts a la final d'Interterritorial. | Cedida

Al club taronja, el Sots-21 masculí va
quedar subcampió de Nivell A després
de disputar la Final a quatre. D'altra
banda, el júnior femení va aconseguir
fer-se amb la tercera posició d'Interterritorial, en guanyar a la UEM per un
ajustat 54-59, finalitzant les grogues
en la quarta posició.
A la Unió Esportiva hi destaca també
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el paper de les noies del Mini femení,
que han acabat la temporada proclamant-se terceres de Catalunya.

L'Advisoria Boet Mataró, per la seva
part, ha fet oficial dos nous fitxatges a
les files taronges. Arriba Marta Arbizu
procedent del CBF Cerdanyola, després que l'equip vallesà no hagi pogut
mantenir categoria. L'Esther Murat és
una altra de les incorporacions, jugadora formada a la UEM, on ha jugat 15
temporades. Per últim, Gina Camps
renova després d'haver gaudit ja de
minuts a LF2, mentre pujava la temporada passada quan era júnior.
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HOQUEI PATINS

“Ha estat una temporada quasi perfecta”
Parlem amb Aina Florenza (HC Palau) que ha guanyat la Lliga i ha estat segona d'Europa

La mataronina Aina Florenza és una de les jugadores més destacades de l'OK Lliga femenina. | foto: rfep - manu boutureira

entrevista de gisela ferrer

Campiona de l’OK Lliga i subcampiona d’Europa. Aquestes
són les fites que ha assolit la mataronina Aina Florenza
amb el HC Palau de Plegamans (on també hi juga una
altra mataronina, la Carla Fontdeglòria). Els títols arriben en el seu primer any fora de la ciutat, després de
vestir durant 12 anys la samarreta del CH Mataró. Amb
el club de la ciutat ja va col·leccionar els campionats de
Catalunya, Espanya i Europa, però el fet de no poder
aconseguir tornar a l’OK Lliga la temporada passada,
va portar-la a prendre la decisió de canviar.

Ha estat un any d'èxits. Com el valores?

Ha estat una temporada molt completa i molt bona, quasi perfecta. Ha ajudat que estàvem en un moment físic
molt bo gràcies al pla que ens van preparar. Hem estat
allà a tots els partits; només hem perdut 8 punts en totes les jornades.
Personalment has tingut un gran paper, sent la segona
jugadora amb més gols a la lliga (36 gols, a 5 de la primera).

Estic molt contenta, no m'ho esperava per res. Em van

ETE-1578.indd 8

fitxar perquè sóc una jugadora davantera, però no esperava fer tants gols. L'equip ha ajudat molt, totes ens entenem molt bé. Els he acabat ficant jo, però si no fos per
una assistència, no haurien sigut gol.
I pel que fa a Europa, assolir el subcampionat no és tampoc una tasca fàcil.

És una molt bona posició. No ens esperàvem arribar a la final
del campionat. Vam jugar la semifinal contra el Manlleu a
casa seva... un factor complicat però vam tenir sort i vam
passar. I a la final vam perdre contra el Voltregà per un
gol que ens van marcar
a la pròrroga. Tot i això,
estem molt contentes.
Et va costar gaire el canvi
d'equip després de tants
anys en un mateix club?

Sí, al principi em va costar una mica. Feia tota la
vida que estava a Mataró,
no havia canviat d'aires,
les companyes eren les

Una petita Florenza, ja al CHM. | ced.
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HOQUEI PATINS
mateixes quasi cada any... va ser canviar-ho tot completament. Però les noies del Palau em van rebre súper bé i
em vaig adaptar molt ràpid.
Va ser una decisió difícil?

Sí, m'ho vaig pensar bastant. Anys anteriors hi havia hagut
conflictes entre el Mataró i el Palau en campionats, en
una semifinal en què ens vam trobar, i no estava segura
del tot si marxar o no. Però finalment vaig pensar que
potser seria el millor per mi i que m’aniria bé canviar. Al
final, no em penedeixo per res d'haver marxat.

Fa un any, en una entrevista al Tot, vas comentar que
any, en passar a Batxillerat, potser seria més complicat
compaginar estudis i hoquei. Com ha anat?

Al principi m'havia d'adaptar, ja que el Batxillerat és una
mica més complicat. Era un canvi a tots dos llocs, hoquei
i estudis, i el primer trimestre em va costar una mica més.
Però ara ho porto bastant bé. Visc a Mataró i estudio el
Batxillerat social a l'escola Pia Santa Anna, on estic fins
a les 14.30h. Aleshores vaig a casa i, cap a les 17h, vaig
cap a Palau a entrenar.
Què vols estudiar, després?

Suposo que marxar de Mataró va venir motivat pel fet
que no pugés a l'OK Lliga.

M'agradaria fer magisteri.

Sí. Si haguéssim pujat, segurament m'hauria quedat. Però
l'any que vam baixar ja vaig quedar-m'hi un any, i com que
no vam poder tornar a pujar vaig decidir fer el pas i canviar.

Ara a TV3 està tenint molt èxit la sèrie 'Les de l'hoquei'.
Com veus que s'hagi produït una sèrie sobre aquest esport i en femení?

Ara ja estàs centrada amb la selecció. Serà l’any del debut amb l’absoluta. Estàs nerviosa?

Vam començar dimecres passat a entrenar. Ara no estic
nerviosa perquè encara queda temps per jugar el campionat del món, però quan s'acosti la data suposo que sí
que ho estaré. És el meu primer any amb l’absoluta i estic
molt contenta perquè l'entrenador hagi confiat en mi i
que, per molt que sigui una de les joves, em doni l'oportunitat de jugar aquest campionat.

OK Lliga Plata
Canvis importants en la
segona categoria estatal,
que tindrà dos grups
De cara a la temporada vinent, l'OK Lliga
plata, en la que competirà altra vegada el
CH Mataró pateix canvis importants, ja
que de ser un grup de 14 equips, s'amplia
a dos de 12.
Aquest total de 24 equips serien, si no hi
ha canvis, els onze que s’han mantingut
aquest any a la categoria (CH Mataró,
Alpicat, Manlleu, Vilanova, SHUM,
Vilafranca, Tordera, Deportivo Liceo
B, Arenys de Munt, Barcelona B i Sant
Feliu de Codines), els quatre equips que
han baixat de l’OK Lliga (Alcobendas,
Vendrell, Sant Cugat i Alcoi) i equips procedents de l’OK Lliga bronze (Las Rozas,
Rivas Las Lagunas, Santa María del Pilar,
Burguillos, Jolaseta, Dominicos, Oviedo
Booling i Compañía de María).
El primer de cada grup pujarà directament a OK Lliga, mentre que els segons
jugaran una promoció amb els que no
baixen directes de dalt.
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Ho valoro molt positivament. S'hauria de potenciar més
l'esport femení, i en aquest cas l'hoquei, que és en el qual
es basa. Que es vegi per la tele ajuda que es doni més
a conèixer i pot fer que molta gent s'animi a jugar. Està
molt bé. I en alguns capítols he sortit jo [riu].
Com ha anat l'experiència davant de la càmera?

Bé, molt bonica. Vaig anar quatre dies a gravar i va ser
una experiència nova molt divertida. Estava rodejada de
gent que ho fa molt bé i que en sap molt d'aquests temes.

Finalment acaben en sisena posició
2
4

CH MATARÓ
CP JONQUERENC

CH MATARÓ: Paula Lladó (p), Marta
Soler, Adriana Chiva, Eva Requena, Aina
Lleonart (1), Ester Anglas (1), Marlena
Rubio i Olga Juanola.

Novament molta igualtat entre
els dos equips, en un partit que
es decideix en el darrer minut
Finalment el Club Hoquei Mataró ha
acabat en sisena posició de Nacional
Catalana femenina, ja que en la lluita per la cinquena ha acabat cedint
davant del Jonquerenc. Després de
guanyar el primer partit per 3-2 i caure a la seva pista per 2-0, en el tercer
partit decisiu, jugat a Mataró aquest
passat cap de setmana, les gironines
es van acabar imposant en un partit
molt igualat.
El Jonquerenc es va avançar, però

abans del descans les locals van empatar amb un gol d’Anglas. A la represa
les visitants es tornaven a posar per
davant, i novament el Mataró va reaccionar per fer el 2-2. Amb tot per
decidir s’entrava al darrer minut de
partit, però llavors l’última jugadora
mataronina va perdre una bola que va
suposar el 2-3. Als darrers instants, amb
les locals abocades buscant l’empat,
va arribar la sentència visitant amb
el 2-4 final.
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ATLETISME

Aina Rabadan aixeca una mica més el rècord de salt
d'alçada

Aina Rabadan en dos moments de la competició a Getafe. | foto cedida - alba coll

La mataronina va saltar 1,76 m
en el campionat d'Espanya de
Federacions sub-18
La saltadora mataronina Aina Rabadan
Coll (FC Barcelona), tot i tenir només
17 anys fets el mes de febrer, va establir
aquest passat dissabte un nou rècord
maresmenc absolut, millorant en 3 cm
el que ella mateixa posseïa.
Aquesta magnífica actuació va tenir
lloc en el Campionat d’Espanya sub18
per Federacions Autonòmiques que es
va celebrar a Getafe el passat 8 de juny,
i on Catalunya va aconseguir la segona
posició, per darrere d'Andalusia. L'Aina
va guanyar la prova de salt d'alçada amb
una marca de 1,76 m que la situa en el
primer lloc del rànquing espanyol de
l'any 2019 de la seva categoria i en el
sisè lloc absolut a nivell estatal. Amb
aquesta marca també va establir un nou
rècord d’aquest campionat.

amb 1.76 m; Martí Varela 2n en pes
amb 11.55 m i 2n en disc amb 37.40 m.
Anna Costa 2a en 5000 m amb
19:59.96, Mariona Murcia 4a en 100
m amb 12.89 i 5a en 200 m amb 27.22,
Andrea Martínez 5a en pes amb 8.11
m.
Per part del GA Lluïsos: Biel Mayans
va aconseguir el 2n lloc en 400 m
amb 48.85. Sergio Muñoz va ser 5è en
800 m amb 1:59.27, Dan Vivas 5è en
3000 m obstacles amb 10:19.52, Jaume
Larroy i Ismael Adjar 8è i 9è en 1500
m amb 4:23.19 i 4:24.78.
A més Sara Dorda (AA Catalunya) va
ser 2a en 400 m tanques amb 1:01.97.

Dos títols en la categoria sub20

Per part del Laietània: triplet en perxa
femenina amb Helena Torres (3.45 m),

amb 13.47 m i 8è en llargada amb 5.89
m; Per part del GA Lluïsos: Pau Rey
va aconseguir l’or en 400 m tanques
sub20 amb 55.45 i Aleix Aznar el bronze en 5000 m sub20 amb 15:58.83. A
més Oussama Blal va quedar 6è en
400 m sub20 amb 50.55.
En totes dues categories el CA
Laietània va obtenir el 8è lloc en la
classificació per punts i el GA Lluïsos
el 20è.

Raquel González lluny de les millors al Gran Premio Cantones
La marxadora mataronina Raquel
González va participar en el Gran
Premio Cantones de marxa a Galícia,
un dels de més nivell en el circuit
internacional.
La mataronina va estar lluny de les
primeres arribant la 22a sobre un total

13 medalles als campionats de
Catalunya sub23 i sub20
El passat cap de setmana es van disputar el Campionat de Catalunya sub23
i sub20 a Tarragona, amb bona actuació dels representants mataronins
que van obtenir 13 medalles.
5 plates en la categoria sub23

Per part del Laietània: Bernat Tarragó
2n en perxa amb 4,20 m i 4t en alçada
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Laia Tomàs (3.25 m) i Adriana de Haro
(3.15 m); Rosa M. Buscà 2a en triple
amb 12.15 m; David Vallès 2n en triple

Raquel González. | @RAQUELGLZCAMPOS
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ATL./ WATERPOLO
de 78 participants arribades a la meta.
Va cobrir els 20 km en un temps de
1:32:54 i va ser la segona espanyola
classificada, després de Laura GarcíaCaro, que va acabar en 9è lloc.
No cal donar massa importància
al resultat i és que la Raquel es troba
immersa de ple en la preparació per
al Mundial Qatar. Llegim en el seu
twitter que la mataronina, junt amb
els altres components de la selecció,
ha estat entrenant a les instal·lacions
de l'exèrcit de l'Aire, per aclimatar-se
a les duríssimes condicions climatològiques que es trobaran a Doha.

Dissabte Gran Premi Perxa
Urbana Ciutat de Mataró 2019
Aquest dissabte a la tarda se celebra a
la Plaça de Santa Anna una altra edició
del Gran Premi de Perxa Urbana que
acosta aquesta espectacular especialitat atlètic a la ciutadania, portant-la
al centre de la ciutat.
Al matí, des de les 10 h fins les 13:30
h, hi haurà les proves per a la base, al
migdia (13:30 h) hi haurà l’activitat
“Vols saltar?” dedicada a apropar el
salt amb perxa a tot aquell que ho
vulgui provar.
A la tarda, de 15 h a 17 h, hi haurà la
prova absoluta i de veterans i a les 18
hores arribarà el moment culminant
amb la prova d’Elit, tant masculina
com femenina.

Dojo
C
Cervantes

Els dos equips infantils de La Sirena
CNM pugen al podi català

Els dos equips amb les respectives copes. | cedida - cnmataro

Va superar el Catalònia i
després va caure als "shootouts" davant el CD Ègara
Gran èxit dels dos equips infantils del
Centre Natació Mataró de waterpolo que
van pujar al podi en la fase final disputada al CN Sant Feliu. L’equip femení va
obtenir el títol de campió de Catalunya
i el masculí va aconseguir el tercer lloc.
L’equip femení que prepara Elena
Padilla havia quedat en el segon lloc
a la Lliga Catalana, només per darrere
del CE Mediterrani. En el Campionat
de Catalunya van superar en els quarts
de final el Molins per 16-1, després a la
semifinal van derrotar el CN Sabadell
per 8-3 i en la final van derrotar el
Barceloneta, que en l’altra semifinal
havia superat el primer de la Lliga, el
Mediterrani, que en aquest campionat
català s’ha hagut de conformar amb
el tercer lloc.

DEFENSA PERSONAL

WING CHUN - KUNG FU

“El eficaz arte de defensa, que inspiró a Bruce Lee”

Sifu Carlos Rodríguez
(Más de 30 años de experiencia)

Horario

Martes y Jueves de 19 a 20:30h
Personajes del Wing Chun

info@wigchunmataro.com
www.wingchunmataro.com
Dojo Cervantes: Francesc Macià,1-3 • Mataró

Tel 93 798 40 93 • 639 781 674
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Formen l’equip: Blanca Colominas,
Martina Claveria, Lemlem Blasco,
Rita Gurri, Àfrica Cosialls, Mariona
Castellví, Leire Ordóñez, Abril
Ordóñez, Isabel Piralkova, Abril
Dueñas, Carla Martín, Lucía
Fernàndez, Carlota Daura, Joana

Mora, Rita Bertran, Laia Gil, Emma
Pérez. La portera Blanca Colominas

va ser guardonada amb el trofeu a
la millor jugadora del campionat.
L’equip masculí que prepara Jordi
Garcia havia quedat en el tercer lloc
a la lliga, per darrere de Barceloneta
i CN Barcelona, i va repetir aquesta
posició darrere d’aquests dos equips
que van quedar en el mateix ordre.
En els quarts de final van derrotar de
forma clara l’Horta per 11-3, després a
les semifinals van perdre per 6-7 contra
el CN Barcelona i en la lluita pel tercer
lloc es van imposar a l’equip amfitrió,
el CN Sant Feliu per 6-11.

Formen l’equip: Jan Ayala Ruiz,
Genís Blanch Passols, Marc López
Àlvarez, Quim Fernàndez Garcia,
Eudald Flaqué Muela, David Alumà
Barceló, Ivan Malvàrez Cañestro,
Aniol Martí Nogueras, Marc Montull
Rodríguez, Jan Latorre Fernàndez,
Marc Rodríguez Estepa, Ferran Garcia
Cases, Amine El Harrak Samedi,
Arnau Fernàndez Garcia, Iraitz Salichs
i Martí Vera.

Destacar que tots dos equips van
obtenir el Premi Anuari Fair Play, i ara
ja afronten el gran repte de la temporada que serà el Campionat d’Espanya.
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Cinemes
Les estrenes de la setmana

MEN IN BLACK 4

KIN

TOLKIEN

En aquesta nova aventura espacial, els Homes de Negre hauran de
tornar a protegir la Terra de tota infracció extraterrestre. Per a la missió,
l'equip contractarà dos nous agents,
M i H, que en faran de les seves amb
l'uniforme que els caracteritza.
Direcció: F. Gary Gray
Intèrprets: Chris Hemsworth, Tessa
Thompson, Liam Neeson.
115 min

Perseguits per un criminal venjatiu i
una banda de soldats sobrenaturals,
un exconvicte recentment alliberat i
el seu germà adolescent adoptat es
veuen obligats a escapar protegits
amb una arma d'origen misteriós.
Direcció: Jonathan Baker i Josh Baker.
Intèrprets: Jack Reynor, Myles Truitt,
James Franco.
102 min

El film explora els anys de formació
de l'autor d''El senyor dels anells' i
'El hobbit' en plena Primera Guerra
Mundial. Totes aquestes experiències d'amistat, amor i art inspiraran
Tolkien a escriure les seves obres
d'èxit.
Direcció: Dome Karukoski
Intèrprets: Nicholas Hoult, Lily Collins,
Genevieve O'Reilly.
112 min

PEQUEÑO GRAN PROBLEMA

ENEMIGOS ÍNTIMOS

A DECENT MAN

Abans de la presentació més important de la seva carrera professional,
Jordan Sanders, una executiva coneguda pel seu fort caràcter, es lleva en
el cos d'una adolescent de 13 anys. A
partir d'aquí, haurà de trobar la manera de recuperar el seu cos adult.
Direcció: Tina Gordon Chism
Intèrprets: Justin Hartley, Regina Hall,
Issa Rae.
109 min

Driss i Manuel són dos amics de
la infància que prenen dos camins
ben diferents: mentre que el primer és policia, el segon va escollir
fer-se traficant de drogues. Quan
un dels negocis surt malament,
ambdós es retroben.
Direcció: David Oelhoffen
Intèrprets: Matthias Schoenaerts, Reda
Kateb, Sabrina Ouazani.
111 min

Petru viu en una comunitat de treballadors de la indústria petroliera.
La seva vida personal, però, no passa
pel seu millor moment: està a punt
de casar-se amb la seva parella i alhora se sent atret per la dona d'un
company de feina.
Direcció: Hadrian Marcu
Intèrprets: Bogdan Dumitrache, Madalina
Constantin, Ada Gales.
93 min

Tot Cinemes 1873.indd 3
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Golfes: sessions a partir de les 00.00
Matinals: sessions abans de les 13.00
Estrena · En verd: sessió 3D
En vermell: Dis., diu. i festius

Cinesa Mataró Parc

Ocine Arenys

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

93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

La biblioteca de los libros rechazados

La biblioteca de los libros rechazados

12:10 16:00 18:15 20:30 22:45 01:00

Men in Black

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

Men in Black

12:15 12:30 16:30 18:00 19:15 20:35 22:00 22:30 23:15 00:40
[dt. VOSE] 20:35

X-Men: Fénix oscura

16:00 17:00 18:15 20:30 22:40
[dv.+dl.-dj.] 18:00 20:15

X-Men: Fénix oscura

16:00 18:00 20:15 22:30

Mejor que nunca
12:00 16:30 19:15 20:15 22:00 00:40
[VOSE] 20:15

Mejor que nunca

15:50
[dg.-dj.] 22:30

Mr. Link: el origen perdido
El sótano de Ma

12:15 16:00

12:10 15:50 18:00 20:15 22:45 01:00

Rocketman

12:00 16:20 19:10 21:50 00:30
[dt. VOSE] 21:50

El sótano de Ma

22:45
18:10 22:40

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

Mr. Link: el origen perdido

[Català] 16:00

Rocketman

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

John Wick: Capítulo 3. Parabellum

20:10 22:40
[dv.+dl.-dj.] 20:00 22:30

Aladdín 16:15 17:45 18:45 19:15 20:15 21:30
Pokemon. Detective Picachu

16:00

[dv.+dl.-dj.] 20:00
[dv.+dl.-dj.] 17:45

Cinema Foment

John Wick: Capítulo 3. Parabellum
12:00 16:15 19:00 21:45 00:30

Aladdín

93 790 34 50 · Dll. 1a sessió preu reduït ·C. Nou, 11

La importancia de llamarse Oscar Wilde
12:15 16:15 18:00 19:00 20:45 21:45 23:30

Pokemon. Detective Picachu
Timadoras compulsivas
Vengadores: Endgame

12:15 15:45 18:00
15:50 00:30
12:00 18:00 21:35

Lo dejo cuando quiera
12:15 16:00 18:15 20:30 22:45 01:00
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18:00 20:00 (17 juny)

Vivir depresa, amar despacio

20:15 (20 juny)(VOSE)

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

Dolor y gloria
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
De quina sèrie d'HBO és creadora
Issa Rae, protagonista del film
'Pequeño gran problema'?

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

Fidelitat immarcescible
Crítica de 'La ceniza es el blanco más puro', de Jia Zhang-Ke
El director xinès Jia Zhang-Ke
estrena un nou i potent film, 'La
ceniza es el blanco más puro' en
que barreja amor i màfia amb rerefons social. Qiao (Zhao Tao), una
noia enamorada d'un mafiós local, Bin (Liao Fan), viu a la ciutat
xinesa de Datong. Tot es torçarà
quan sigui empresonada després
d'empunyar una arma davant un
grup de joves per protegir Bin de
ser assassinat.
Però el que arrenca com un film
sobre un grup de malfactors, de
bandes rivals i negocis il·legals, es
transforma en un inesperat i sobri
melodrama sobre la fidelitat traïda
d'una dona.
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Un notable i regi film amb un
protagonisme femení prodigiós,
que transita de la joventut a la maduresa, on podem copsar com el
pes dels anys s'acumula en les seves espatlles. Zhang-ke dedica un
paper esplèndid a la protagonista,
la seva dona en la vida real i premiada com a millor actriu al Festival
de Canes. Ella esdevé un prototip
de dona valenta, decidida, múrria,
emprenedora, calladament romàntica. Qiao demostra una tossuderia a prova de tot, no es desprèn
ni renuncia als codis de conducta
de la màfia tot i l'anacronisme dels
mateixos en els temps moderns. |
J. Millaret /AMIC

Resposta del núm.
Bong Joon-ho
Guanyadors:
• Laura López Navarro
• J. Manel Camero Marín

RECOLLIU LES
ENTRADES
DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS
UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema
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JAZZ AL CARRER,
CAN PRUNA CELEBRA 40 ANYS
Dissabte

15

de juny
18.30 h //
Carrer Milans (Mataró) //

L

a botiga va inaugurar-se el
1979. Ara que arriben als 40
anys de trajectòria, ha decidit celebrar-ho oferint un concert públic.
Precisament el carrer i el barri
han estat claus en la trajectòria
durant aquestes quatre dècades, i per aquest motiu l’establiment vol agrair als veïns la
seva confiança. L’encarregada
de posar música a l’aniversari
serà la banda de jazz tradicional ‘New Orleans Horny
Gators’, formada pel trompetista mataroní Ivó Oller.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
MÚSICA //
Narcís Perich + Caliu
Divendres 14 juny / 22 h / Sala
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró)
/ Ant.: 7 €. Taq.: 10 €.
Narcís Perich ofereix l'últim concert de presentació del seu 7è disc,
titulat "Puigdemont". Abans, actuarà la banda del Maresme.

III Premi de Música Ciutat de
Mataró

Concert de cambra: Susanna
Crespo & Jaume Torrent

Dies 15 i 16 juny / 10 h / Aula
Música Masafrets (c. Arnau Palau,
3. Mataró)
Concerts de música. Eliminatòries
(dissabte) i Final (diumenge) en
ambdues categories de música de
cambra i piano. Organitza: Aula de
Música Masafrets.

Diumenge 16 juny / 18 h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) /
Preu: 12 €. Reduïda: 10 €.
Concert de la Soprano acompanyada de guitarra, presenten un
repertori amb obres de Ferran
Sor, Joaquin Rodrigo, Jaume
Torrent, Enric Granados, Federico
M. Torroba i Manuel de Falla.

'Octubre. Cançons per la
llibertat'

'XY'

Divendres 14 juny / 22 h / Centre
Moral (Rambla Francesc Macià, 57.
Arenys de Munt) / 10 €.
Espectacle musical reivindicatiu,
a càrrec d'A Grup Vocal, amb les
millors cançons de Lluís Llach,
Raimon, Txarango, etc.

Dissabte 15 juny / 21 h / Pati Can
Borrell (Arenys de Munt) / 6 €.
Entrades a: www.essencials.cat
Duet poc convencional i elegant ,
amb la veu de Laura Cruells i Marçal
Ayats al violoncel. Dins del cicle de
concerts Essencials.
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Espetec final EMMM
Divendres 21 juny / De 18 a 22 h
/ Plaça de Santa Maria (Mataró)
Concert de final de curs amb la participació de les grans formacions
de l’Escola Municipal de Música
de Mataró.
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nda

TEATRE /

MÚSICA /
5è aniversari Cafè de Mar
Dissabte 15 juny / 19 h / Cafè de
Mar (C. Santa Rita, 1. Mataró)
19 h: La Coropanda. Espectacle
d'animació infantil. 21.30 h:
Concert de The Cabrians. I espetec final: Cobra Kids, sessió
punxadiscos d'Italo-Disco.

Robin Hood
Dies 15, 16 i 22 juny / 18 h / Sala
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró)
/ Platea: 16 €. Amfiteatre: 14 €.
Una divertida història musical per
a tota la família, a partir del clàssic. Dirigida per Marc Abril amb
direcció musical de Dani Àlvarez.

TEATRE I DANSA //
Tallers de l'Aula de Teatre
Can Gassol (Pl. Pepa Maca, 15.
Mataró) / Gratuït amb invitació
Divendres 14 juny: 19 h, "Alícia
dins de l’aspiradora" del grup taller de creació.
Dissabte 15 juny: 12.30 h,
"Escatològic (o com n'és de fastigós menjar una poma amb forquilla
i ganivet)" del grup Aula Júnior 12.
20 h, "Quan la comparsa decideix
deixar d'aguantar la llança", grup
de Gent Gran.
Diumenge 16 juny: 12.30 h, obra
"(...)" del grup Aula Júnior 13 anys.

19 h, "Low cost" del grup de taller
còmic i gestual.
Dijous 20 juny: 20 h "El dilema"
grup Aula Júnior 17-25 anys B.
Teatre Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Gratuït amb invitació
Dimarts 18 juny: 20 h, "I tu, com
seus?" i "Tempus Fugit", dels grups
Dansa Júnior A i B.

'Fadrins, malcriats i satisfets'
Diumenge 16 juny / 19 h / Escola
Anxaneta (c. Solís, 2. Mataró)
Teatre a càrrec de la companyia
de teatre de l'AV de l'Havana. Dins
del programa d'actes de les Festes
del barri de l'Havana.

Prepara´t per l´estiu!

INFANTIL //
Biblioteca Popular Fundació
Iluro (C. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 14 juny / 17.30 h: El conte de la Rotllana: 'A la Prehistòria',
de Christine Naumann-Villemin,
il·lustrat per Marianne Barcilon.
Dimecres 19 juny / 17.30 h: Art
Time: 'El somni de Fernando
Botero', coneixerem a l'artista amb
narració del conte i taller d'activitats plàstiques.
Dijous 20 juny / 17.30h: Els Dijous
a la Biblio: 'La veritat segons l’Artur', de Tim Hopgood, il·lustrat per
David Tazzyman.

OFERTA ESPECIAL FINS

AL 30 DE JUNY!
2 AUDIÒFONS DIGITALS
D´ÚLTIMA TECNOLOGIA

www.onacustica.net

PER 1.897€

EXCLUSIVAMENT A ONACUSTICA
PROVI I COMPARI LES MILLORS
MARQUES DURANT 30 DIES
SENSE COMPROMÍS

CENTRES AUDITIUS DE QUALITAT

Rda. Prim, 67- 69
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• FINS 5 ANYS PILES GRATUÏTES
• FINS 5 A N Y S G A R A N T I A
• F I N A N Ç A M E N T A M I DA
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SOLIDARITAT /

FAMILIAR /

'Les bates blanques'

'Penjadors sensitius'

Dimarts 18 juny / 19. 30 h /
Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró) / Entrada lliure
Presentació del llibre que Xavier
Giribés i Sala va deixar escrit per
aconseguir fons per la investigació del càncer colorectal.

Diumenge 16 juny / 12 h / Can
Marfà (Passatge de Can Marfà,
1. Mataró) / Entrada lliure
Taller on descobrirem la roba i
teixits a través dels cinc sentits,
adreçat a famílies amb infants
de 5 a 12 anys.

Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.

'La Plaça Gran i els seus entorns'

Occitània, s/n. Mataró)
Divendres 14 juny / 18 h: BiblioLab
"Fes el teu moc", a càrrec d'Explorium, per a infants de 7 a 10 anys.
Dimarts 18 juny / 17.30 h: L'hora
del conte especial: "Sr. Trap", a
càrrec de Santi Rovira.

Dimarts 18 juny / 19 h / Llibreria
Maresme (c. Isern, 43. Mataró)
Presentació del llibre de Pilar
González - Agàpito.

Biblioteca Antoni Comas (C.
Prat de la Riba, 110. Mataró)
Divendres 14 juny / 18 h: Tertúlia
literària juvenil 'La porta màgica',
per a nois i noies d'11 a 13 anys.
Dimecres 19 juny / 18 h: L'hora
del conte especial Dia de la Música
'Contem la música', a càrrec d'Ukecontes, a partir de 4 anys.

El taller secret d'en Subarroca
Diumenge 16 juny / 12 h / Nau
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró).
Activitat per a famílies amb infants
a partir de 5 anys.

Buc de contes
Dimecres 19 juny / 17.30 h / Buc de
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Narració del conte 'Un dia molt
normal' de Mark Janssen.

XERRADES I LLIBRES//
'...xyz A - C def... Antologia
de poesia visual argentina i
catalana'
Dissabte 15 juny / 12 h / Dòria
Llibres (c. Argentona, 24 Mataró)
Presentació de l'antologia de poesia visual argentina i catalana a
càrrec de J. M. Calleja i Albert Calls.
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'Mataró, 1936-1945 (revolució,
repressió)'
Dimecres 19 juny / 19.30 h / Sala
d'actes Fundació Iluro (c. Santa
Teresa, 61. Mataró)
Conferència de Joan Giménez
Blasco, Doctor en Història Moderna.

'Mente abierta, vida plena'
Dimecres 19 juny / 19 h / Omnia
Café Bar (Palmerola 2-4. Mataró)
/ Reserva: 635.873.398
Presentació del llibre, amb presència de l'autor Manel Saltor.

'Els beneficis de la bona gestió
de l'estrès'
Divendres 21 juny / 19 h / Fundació
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró)
Xerrada a càrrec d'Albert García,
psicòleg general sanitari i especialista en psicologia a la Fundació
Hospital i Ivet Compañó, especialista de ioga a la Fundació Hospital.

SARDANES //
XXXIII Aplec de Nit
Dissabte 15 juny / 19 h / Pati de
Residència Sant Josep (Muralla
de Sant Llorenç, 15. Mataró)
Ballada de sardanes amb l'acompanyament de la Cobla Jovenívola
de Sabadell, la Cobla Principal del
Llobregat i Lluïsos Cobla.

RUTES I VISITES //
'El passat d'Argentona a través
dels racons i sentits'
Diumenge 16 juny / 10.30 h / Des
de de Pl. l'Església (Argentona)
Recorregut històric pels racons que
ens parlen dels orígens, evolució i
transformació de la vila.

FESTES I FIRES //
Fira d'atraccions de Primavera
Del 7 al 16 de juny / Nou Parc
Central de Mataró
Fira d'atraccions, fireta de primavera i zona de bars.

6a Mostra Gastronòmica de
Sant Pol
Dies 14 i 15 juny / Parc del Litoral
(Sant Pol de Mar)
Tasts gastronòmics, tallers i actuacions musicals.

Festes del barri Peramàs
- Esmandies
Del 14 al 24 de juny / Mataró
Divendres 14: 19:30 h Les
Esmandies Casal, inauguració
expo-tallers i cloenda dels tallers
veïnals. 20 h, concert grup Carpe
Díem-Trio. 21:30 h, concert "Cinema
en Viu" Aula Música Masafrets.
Dissabte 15: 17:30 h, Plantada de
Gegants. 18 h, Cercavila. 18.30
h pl. Occitània, Concert Música
Tradicional amb el grup +Tradi.
Arribada del gegants, balls i pregó. Tot seguit, Orxatada. 19:30 h
pl. Occitània, Espectacle de ball,
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VARIS /
Cultura contra la repressió
Dissabte 15 juny / 18 h / Plaça de
Can Xammar (Mataró)
Exposició "La lluita contra la repressió", intercanvi de punts de
llibre, mostra de poesia i cançó
improvisada. Organitza: Òmnium
Maresme i A. Ralet Art i Cultura.

+QBALL. 22 h pl. Catalunya, havaneres amb el grup Barcarola.
Diumenge 16: 9.30 h pl. Occitània,
matinal Tai-Txí. 14 h les Esmandies
Casal, Arrossada popular. 19.30 h,
desfilada pentinats. 21 h, Concert.
Dimarts 18: 20 h pl. Catalunya,
"Obrim el cor & obre't al cor", taller obert del cor d'adults de l'Aula
de Música Masafrets.
Dijous 20: 9 h pl. Catalunya, torneig de petanca. 18 h pati de Les
Esmandies, taller obert de labors,
puntes de coixí, patchwork i manualitats. 20 h Les Esmandies Casal,
representació Grup de Teatre del
Casal de la gent gran Oriol Batista.
Divendres 21: 18 h pl. Catalunya,
classe oberta de Zumba. 19 h,
Música a la plaça! 19.30 h, concert
Jove Orquestra Iluro. 22.30 h pati
Les Esmandies, Nit de Concerts.

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

37a Festa Popular del barri de
Vista Alegre
Del 14 al 16 de juny / Plaça de
Vista Alegre (Mataró)
Divendres 14: 20.30 h, Crida a la
festa. Batucada. 21.15 h, Inauguració
de la 37a Festa Popular de Vista
Alegre. 22 h, Concert d’Ismael
González. 23.30 h Discomòbil.
Dissabte 15: 11 h, Festa infantil:
Inflables i tallers. Trobada de puntaires. 12 h, Cercavila amb la Familia
Robafaves i els Nans. 18 h, Exhibició
de l’escola de dansa Halteres. 20
h, Espectacle flamenc. 22 h, Ball
de Festa Major, a càrrec de The Vip
Band. 0.30 h, Discomòbil.
Diumenge 16: 9 h, Matinades i xocolatada. 11 h Parc Nord, Cucanya.
11.30 h Parc Nord, Festa Holi. 13.30
h, Paellada Popular. 20.30 h,
Actuació Hotel Cochambre.

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

>

Molins C. de Nicolau

Berenguer III, 82
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

1a VISITA
GRATUÏTA
610 208 770
623 187 952
Via Europa 113, local 3, Mataró
www.viubect.com

Informa’t!

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
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'Catalunya, terra cooperativa'

INAUGURACIÓ /

Can Marfà Museu del Gènere
de Punt (Passatge Can Marfà, 1.
Mataró) / Fins al 23 de juny.
Recorregut pel cooperativisme.

'Associació veïnal la Llàntia,
més de 50 anys al servei del
barri i de la ciutat'
Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró) / Inauguració: dijous
20 de juny a les 19 h.
Exposició homenatge als 50 anys
de l'associació veïnal.

Óscar Sanchís
Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Inauguració: divendres
14 de juny a les 19.30 h.
Exposició d'aquarel·les. Organitza:
Associació Sant Lluc per l’Art.

8è Premi Biennal de Pintura
Torres García-Ciutat de Mataró
Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró). Fins al 23 de juliol.
40 obres finalistes d'aquest premi
biennal de pintura, d'abast estatal.

'Homenatge a Mossèn Biscúter'
Centre Cívic Espai Gatassa (C.
Josep Montserrat Cuadrada, 1.
Mataró) / Fins al 28 de juny.
Exposició amb motiu del centenari
del seu naixement.

Ping-Pong | Correspondència
amb artistes
Can Palauet (c. d'en Palau, 32.
Mataró) / Fins al 7 de juliol.
Exposició dels alumnes 5è de l'Escola Montserrat Solà.

'Entre la llum i les idees.
Poètiques de l'espai'
Museu Enric Monjo (Camí Ral, 30.
Vilassar de Mar) / Fins al 16 de juny.
De Toni Asensio.

Biblioteca Pública Antoni
Comas (C. Prat de la Riba, 110.

'La defensa de la costa del

Mataró). Fins al 12 de juliol:
• 'Manel Morral. Dibuixos i
aquarel·les'.
Fins al 15 de juny:
• 'Pompeu Fabra. Una llengua
completa'.
Fins al 15 de juny:
• 'Taller de dibuix i pintura de l'AV
Les Santes - Escorxador'.

Museu Marès de la Punta (c.
Església, 41. Arenys de Mar) /
Fins al 22 de desembre.
80 anys del final de la Guerra Civil.

'Constelación Ardua'

Elena Paredes 1955 - 1998

Pati Guanyabens (c. Barcelona,
33. Mataró) / Fins al 25 de juny.
Exposició de Vórtice.

Museu Arxiu Can Caralt (Sant
Andreu de Llavaneres) / Fins al
28 de juliol.
Exposició d'una vintena d'obres
de la Col·lecció Bassat.

'Els sense llars'
Foto-Cine UEC (c. Nou, 29. Mataró)
/ Fins al 25 de juliol.
Exposició de fotografies de Joan
Buixó.

'Sota mínims'
La Destil·leria (Camí Ral, 282.
Mataró) / Fins al 16 de juliol.
De l'artista Teresa Pera.

'L'obsessió creativa'
Carmen Bueno Narváez
Casal Nova Aliança (C. Bonaire,
25. Mataró) / Fins al 23 de juny.
Exposició de pintures. Organitza:
Associació Sant Lluc per l'Art.

Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47.
Mataró). Fins al 30 de juny.
Obres de Francesc Subarroca, de
la Col·lecció Bassat.

'Reflexos'

'Treballs de les puntaires de
Vilassar de Mar'

Ca l’Arenas. Centre d’art del
Museu de Mataró (C. Argentona,
64. Mataró). Fins al 27 d'octubre.
Exposició de l'obra de Damià
Campeny (1771-1855).

Espai Cultural Can Bisa (c.
Montserrat, 8. Vilassar de Mar)
/ Fins al 16 de juny.
Aula 4, Puntaires del Centre Cívic
i Puntaires del Passeig.
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Maresme (1936-1939)'

'Jardí Pintat'
Museu del Càntir (c. Església, 9.
Argentona) / Fins al 30 de juny.
Pintures de l'artista Marta Duran.

'Mataró, capital del gènere de
punt'
Can Marfà Museu del Gènere
de Punt (Passatge Can Marfà, 1.
Mataró) / Exposició permanent.
Recorregut per l'evolució històrica
del teixit de punt a la ciutat.

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

Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda
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Petanca, rummicub, cartes i dòmino. • Sopar-Ball, penúltim dissabte de mes.

AULES SÈNIOR /
Acte de Cloenda de curs
Dimecres 19 juny / 17 h / Teatre
Monumental (La Riera, 169. Mataró)
Conferència 'L'ambigüitat de la
condició humana', a càrrec d'Amador Vega, Doctor i catedràtic en
filosofia. Actuació musical de la
Cobla Ciutat de Girona.

CASALS //
Associació de Gent Gran La
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: 20 juny, sortida als
jardins de Cap Roig i Calella de
Palafrugell (46 €). 16 juliol, Circ
del Solei/Andorra, 3 dies (195 €).
13 octubre, Estada a Cambrils 6
dies (199 €). • Ball dimecres 16.30
h a la Sala del Bar. • Activitats i
tallers: Pintura a l’oli. Puntes coixí. Coral. Informàtica. Artesania.
Grup Musical.

Casal de Gent Gran Jaume
Terradas. Carrer Argentona, 59.
Mataró. Tel: 93.757.99.52.
• Ball: diumenges 17 h. • Petanca:
melé cada diumenge. • Revetlla
mensual al Casal Aliança. • Juguem
tots: dimecres a les 16 h. • Activitats
físiques: Ioga (dt i dj), Swing (dv). •
Activitats manuals: Ceràmica (dt
i dv), dibuix (dt i dv), fotografia (dl
i dv), labors (dj), ganxet i punt de
mitja (dc), marqueteria (dc i dv),
pintura (dl, dc i dj), costura i modisteria (dc), punt de creu (dt). •
Arts Escèniques: So, preenregistrat – playback (dt i dj), teatre (dt
i dj), cant coral (dv). • Cursos de
formació: Exercitar la memòria (dl),
meditació i relaxació integral (dl),
català (dt i dv), millorem la nostra
cultura (dc), literatura : autors i contextos (dl), poesia i prosa (dl), club
de lectura (dc). • Noves tecnologies:
Informàtica (dt i dj), noves tecnologies per a mòbils (dc), Connecta't

Gent Gran 1873.indd 3

Casal de Gent Gran de Cirera.

a la xarxa (dc). • Activitats culturals i de lleure: Tardes de ball (dg),
juguem tots (dc. de 16 a 18,30 h),
Exercitar la ment de forma lúdica,
amb cartes de pòker (dl), petanca
(dc i dg). • Servei cafeteria: menú
diari (5,70 €).

Casal de la Gent Gran del Parc
de Mataró. C. Corregiment, 28.
Mataró. Tel: 93.757.13.17.
• Balls: Ball, cada diumenge i festius a les 17 h. Sopar ball, segon
dissabte del mes. • Cursos i activitats: anglès, català, conversa
en anglès, club de lectura, taller
de memòria, informàtica, taller
de fotografia, puntes de coixí,
patchwork, pintura i dibuix, pintura sobre roba, art floral, 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.

UDP. Casal de Gent Gran
Les Santes-Escorxador. C.
Floridablanca, 118. Mataró. Telf:
93.790.36.72.
• Activitats: taitxí (dl.-dc. 10-11 h).
Patchwork, ganxet i mitja (dl 1618 h). Relaxació (dt. i dv. tarda).
Mandales (dt. 16-19 h). Informàtica
(dt. i dv. matí). Taller de memòria (dc. 10-11.30 h). Ball en línia
(dc. tarda). Anglès (dj. 10.30 h).
Playback (dj. 10h). El Quinze (dj.
16.30h). • Melé de petanca (dl.
9.15-12.30 h). • Jocs (cada tarda):

Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró.
Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20 h.
• Activitats: Mandales de paper.
Sevillanes. Català (divendres). Ball
en línia (dilluns). Gimnàstica (dilluns i dimecres). Informàtica (de
dill a dij). Patchwork (divendres).
Petanca (grup femení dimecres de
17 a 19 h i grup masculí cada dia
de 10 a 12 h). 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.

Associació de Gent Gran de
Rocafonda-Palau. C. Colòmbia,
55. Mataró. 93.169.51.66.
Activitats del Casal: • Petanca,
jocs cartes, dòmino, escacs i billar.
• Jocs d’entreteniment, dijous. •
Ball, dissabte. • Coral • Excursions
mensuals. • Català, informàtica,
manualitats, sudokus.

Casal de Gent Gran de l'Havana. Camí Ral, 163. Mataró. Telf:
93.169.67.47
Activitats: Gimnàstica (dt i dj), taitxi (dl i dc), gimnàstica passiva (dl i
dc), petanca (dl, dc i dv), memòria
(dl), pintura i dibuix (dl i dc), ball en
línia (dl), català (dt), informàtica (dc),
rummikub (dc), country (dc), pintura
sobre roba (dj), noves tecnologies
(dv), ping-pong (dv), teatre (dv).

Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda
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Sèniors
Recomanacions
Una possible reflexió sobre els
éssers humans, ens porta cap a
un raonament que qüestiona la
seva existència i raó de ser, com
un fet desconegut sense cap tipus
de resposta a l'abast del coneixement humà. Aquesta ignorància
no exclou però la possibilitat de,
sense entrar en el fons de la qüestió, poder plantejar recomanacions favorables a millorar la qualitat
de vida, principalment en l'actual
context d'una societat envellida
en la qual els sèniors, arribaran a
ser una quarta part de la població,
sense tenir plena consciència del
seu paper històric, que més tard
o més d'hora hauran d'assumir.
Apostar per un canvi cultural que
faci possible superar l'actual conformisme i resignació de passar de
tot, perquè no hi ha res a fer, en l'actual societat alienada, centrada en
els diners i no en les persones, que
provoca un clar rebuig a qualsevol
mena d'esforç, sigui físic, mental o
social, que finalment són els que donen sentit a la vida. Canvi cultural
favorable a potenciar la vida local
24 hores, incloent-hi el treball i la
vida comunitària, que fa possible
poder ser un mateix junt amb els
altres com la part més essencial que
defineix als éssers humans.
Recomanacions que inicialment
aposten per un estil de vida favorable a: 1. Realitzar exercicis cada
dia entre 15 o 30 min. 2. Cercar
i prendre nota de les sorpreses
que ens depara la vida. 3. Trobar
maneres d'aprendre i fer quelcom
nou assumint els seus reptes. 4.
Mantenir-se socialment compromès, practicant una dedicació i
atenció vital plena.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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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
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
Av. d’Amèrica, 33
937 903 104
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025
LA RIERA 10 La Riera, 10
937 901 058
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
Av. J. Recoder, 62
937 984 300
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
R. SUBIRATS Blay Parera, 35
937 96 1721
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16
937 902 024
VISTA ALEGRE C. Almeria, 77
937 985 008

Obertes de dilluns a dissabte
(horari continuat)
CORONA - SUBIRANA (9 a 20,30. Ds. 9 a 13.30)
Pg. R. Berenguer, 75
937 579 093
M.A. VIA Ctra. de Mata, 43
937 901 828
(dl a dv: 8,30 a 20,30. Ds. 8,30 a 14,30 h)
M. FERRÉ Rda. Pres. Macià, 61-63 937 411 666
(dl a dv 9 a 21. Ds. 9 a 14 h)
MONTANER PICART Riera, 57
937 901 030
(dl a ds. de 8 a 21 h)
MR RUIZ-CARRILLO (dl-dv 9 a 21. Ds. 9 a 13,30)
Rda. Rocablanca, 1
937 985 969
P. ROCA c. Nou, 1
937 901 957
(dl a dv 8.30 a 20.30. Ds. 9 a 13,30 i 17 a 20,30)
S. LÓPEZ Rda. F. Mistral, 26-28
937 998 048
(dl a Dv 9 a 21h. Ds. 9 a 14 h)
YAZBECK Rda. Rocablanca, 65
936 767 683
(Dl a Dv de 9 a 20.30 h. Ds. 9 a 14 h)

Obertes de 9 a 13,30h i de
16,30 a 20,30h. Ds 9 a 13,30h
A. RUIZ-CARRILLO c. Alarcón, 41. 937 901 517
(Dl a Dv 9 a 14 i 16,30 a 20,30. Ds. 9 a 14 h).
A.L. VILARDELL
Av. Puig i Cadafalch, 256
937 982 550
C.I. DE LA PEÑA Via Europa, 92-B. 937 995 540
(Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 21. Ds. 9 a 14 h).
C. YÁÑEZ Camí Ral, 110
937 904 369
CUBA Rda. Alfons X el Savi, 143
937 905 418
E. BARREDA c. Alemanya, 6
937 573 421
E. COLL Sant Josep, 30
937 904 340
(Dl a Ds de 9 a 13,30 i de 16,30 a 20,30 h)
EL TORRENT c. Torrent, 7
937 987 004
(Dl a Ds de 9 a 14 i de 16 a 21h)
J. PLANA Pl. de Cuba
937 985 550
H.BERTRAN c. Gatassa, 10
937 982 915
L.M. SERRANO (Dl a Dv de 9 a 14 i de 16 a
20,30. Ds alterns 9 a 13,30 h).
Rda. O’Donnell, 102
937 980 343
M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa 937 984 947
M.C. SAÑES Creu Roja, 3
937 989 706
M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28 937 986 915
M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71
937 984 955
P. FARRÉ c. Esteve Albert, 43
936 386 562
(Dl a Dv 9 a 14 i 16,30 a 21. Ds. de 9 a 14 h)
ROMANCES Av. Tarradellas, 34
935 361 662
R. SPA Pl. Santa Maria, 3
937 901 043
SPÀ SERRA Sant Valentí, 43
937 416 262
SUBIRANA Rosselló, 43
937 577 054
T. COLL Sant Cristòfor, 1
937 960 908

Apunts
psicològics
El complex de Telèmac (3/4)
Tots els autoritarismes personals,
de líders ineptes, dèspotes, sense diàleg eren a la cort mentre
Ulisses era a la guerra. El fill no
tenia un punt de referència, però
el buscava. La nova consciència
educativa demana una "auctoritas", una llei de la paraula. Un
líder amb testimoniatge. Calen
líders. L'Estat de dret ho demana.
O es va cada dia a la platja per
veure quina cosa retorna del pare
i sempre retorna quelcom. O si no
la confusió entre generacions no
portarà a una vida de satisfacció.
La relació entre pares i fills ha de
ser pregona i alhora de referència. Els fills com les filles no volen
col·legues. Els fills i més l'adolescència, com les rebel·lions, criden
en veu ben alta: No només volem
sinó que també necessitem la llei
de la paraula, no de la imposició,
o del codi dictatorial. La llei del
poder de la raó, no la llei de la
raó del poder. Una autoritat amb
testimoniatge i responsable. Un
diàleg exemplar,
I, com és ben lògic i evident, cal
començar amb un/a mateix/a.
Camí de la maduresa o de l'equilibrada gestió de les pulsions.
Elaborar una sensibilitat davant
les dificultats alienes. El gran respecte als posicionaments diferents sempre que no manifestin preponderància, despotisme
o una total manca de diàleg, de
comprensió, d'empatia. La tolerància té un límit raonable i just.
Posicionaments que no es recolzin
en la llei del codi, fruit d'un moment donat i producte de ments
humanes.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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medicina interna . medicina làser

www.drpereperez.es

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

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis
Mesoteràpia infiltracions per a la cel·lulitis
Peelings salicílic i despigmentant
Rejoveniment facial
Cicatrius queloides

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

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

Hores convingudes

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
drpereperez@hotmail.com
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REPORTATGE
Text: Berta Seijo
Fotos: Daniel Ferrer

Contra
les cordes
La música en directe perd
l’Arc Cafè Cultural, un
dels seus locals emblema

E

ls propietaris de l’Arc Cafè Cultural ja
han pres una decisió: el local abaixarà
la seva persiana de forma definitiva a
finals de mes i iniciarà una nova aventura a un altre municipi català, segurament a
Manresa. La causa del tancament és la limitació a
12 concerts l’any a què es veu condemnat el cafè,
un llindar que els posa contra les cordes a l’hora
de treure rendibilitat al seu negoci. Aquest cas,
però, no és el primer que es dona a Mataró. De
fet, és l’últim de diversos que s’han anat succeint
a la ciutat en els darrers anys. A tall d’exemple,
el 2016 el municipi va acomiadar l’Atzucac i El
Públic per raons similars a les que empenyen
l’Arc Cafè a dir adeu. Ara, establiments com el
Cafè de Mar o el Bar L’Escorxador sobreviuen,
mentre l’Ajuntament de Mataró deixa clar que
s’hi ha de posar remei.
L'Arc Cafè Cultural.

La història es repeteix. Antigament conegut com
a L’Arcàdia Cafè Cultural, aquest establiment ubicat al número 26 del carrer d’en Pujol ja va haver
d'abaixar la persiana ara fa 11 anys. En aquell moment, els socis de la cooperativa que gestionava
el local van anunciar la seva decisió de tancar
per “no poder dedicar-hi el temps i l’esforç necessaris”. D’aquesta manera es posava punt final
a més de 9 anys de vida durant els quals el mític
bar s’havia convertit en un aparador per a un gran
nombre d’artistes mataronins, donant cabuda a
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més de 300 concerts, 200 obres de teatre i una
setantena d’exposicions.
El 2012, un dels antics socis de l’espai, Gustavo
Herraiz, va reobrir L’Arcàdia amb l’objectiu de reivindicar de nou l’herència del local. No va ser fins
al setembre de 2015 que l’establiment va passar
a mans de Dani Vilaseca, el seu actual propietari
i qui ha pres la difícil decisió de tornar a deixar
Mataró sense aquest emblema cultural del centre
del municipi. “És un negoci que funciona molt bé
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a la ciutat, especialment els caps de setmana a
la nit, i als clients habituals els ha sabut molt de
greu que marxem”, explica Vilaseca.

Una sola denúncia
Els fets s’han desencadenat a partir de la denúncia d’un sol veí. “Durant tres anys mai no hem
tingut ningú en contra, hem pogut organitzar
sense problemes un o dos concerts a la setmana
i, fins i tot, ens anunciàvem a la programació de
Cultura”, afirma. Les coses, però, han fet un gir de
180 graus a partir d’aquesta queixa: “L’Ajuntament
ens ha obligat a acatar la normativa autonòmica
que ens prohibeix fer més de 12 concerts l’any i,
com a conseqüència, el negoci ha deixat de ser
viable i ja no encaixa amb la filosofia amb què va
arrencar el local ara fa 20 anys”, afegeix.

Amb la normativa
de 12 concerts l'any,
l'Arc Cafè Cultural
ha deixat de ser
rendible per als
seus propietaris,
que han decidit fer
les maletes i obrir
l'espai en un altre
municipi
de xerrades, d’intercanvis de llibres, etc. La música, però, sempre ha estat la joia de la corona
de l’establiment. “Quan vam obrir el local pensava que tindria molta feina a l’hora d’organitzar
concerts, però ha estat tot el contrari: sempre
havia de programar l’agenda d’espectacles amb
mig any d’antelació per totes les demandes que
m’arribaven de grups locals i de fora”, afirma el
responsable del cafè.

Autèntics supervivents

Daniel Ferrer

Vilaseca ha intentat frenar el tancament de L’Arc
Cafè Cultural. Ell mateix s’ha reunit diverses vegades tant amb la regidoria de Cultura com amb
el departament de Llicències de l’Ajuntament de
Mataró i explica que, mentre que per part dels
primers “no hi ha hagut mai cap problema”, els
segons van comentar-li que, “a curt termini, no
hi ha intenció de canviar la situació”.
A banda de concerts, a L’Arc Cafè Cultural també s’hi podia gaudir de presentacions literàries,
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Queda poc perquè Vilaseca faci les maletes i
marxi cap a Manresa, on segurament obrirà un
altre local del mateix estil. D’aquesta manera, se
suma un més a la llista de cafès, bars i restaurants ubicats al centre de la ciutat que s’han vist
obligats a deixar de fer música en directe en els
darrers anys a Mataró. La taverna Atzucac o El
Públic són dos dels casos més coneguts, dos locals que oferien una programació estable però
que van deixar de mantenir-la el 2016, cansats
de lluitar contra vent i marea. Actualment, el Bar
L'Escorxador i el Cafè de Mar són una veritable
excepció dins l'oferta gastronòmica del municipi.
Ambdós espais continuen preservant la cultura
local mentre satisfan la gana dels seus clients.

"Sempre havia de programar l'agenda de concerts amb mig any d'antelació per totes les demandes que
m'arribaven de grups locals i de fora."
- Dani Vilaseca, propietari de l'Arc
Cafè Cultural
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Espai Culinari Cafè de
Mar: un lustre en peu

havia de jugar un paper imprescindible dins de
les línies de treball a assumir al local".

Edifici construït el 1926 al número 1 del carrer Santa
Rita, el Cafè de Mar va reprendre el seu servei de
restauració i de dinamització cultural ara fa cinc
anys amb un Espai Culinari liderat per cinc joves.
Un d'ells és l'Elena Ponce, actual responsable de
la programació musical de l'establiment i ferma
defensora des d'un bon principi que "la cultura

A partir de 2014, arrenca la segona etapa d'aquest
racó emblemàtic a Mataró, "un espai 100% social on té cabuda tothom", que demà celebra el
seu primer lustre de vida. Ho farà amb un menú
especial d'aniversari i tres concerts: l'espectacle
infantil La Coropanda, el reggae de The Cabrians
i l'Italo-Disco de Cobra Kids.

Tot i que la intenció inicial de donar veu als collectius culturals i socials de la ciutat mai no ha
desaparegut, aviat Ponce es va adonar que "la gent
venia al Cafè de Mar a menjar". En aquest sentit,
és sincera i defensa que "la viabilitat del negoci
de l'Espai Culinari no depèn de la programació
cultural, tot i que és clau per entendre el local".
Donar cabuda a aquestes activitats a vegades
implica desgast i maldecaps afegits per als propietaris de l'establiment: "En l'últim any, hem hagut de reduir la programació a dimecres i dijous,
perquè sovint els actes són contraproduents per
aconseguir una facturació més alta, sobretot els
divendres i els dissabtes", afirma. Ponce afegeix
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que molts dels clients prefereixen xerrar mentre
sopen i que intenten programar espectacles que
agradin a tothom perquè la seva aposta per la
cultura popular segueixi funcionant.
Quan abordem el tema del tancament de l'Arc
Cafè Cultural, la responsable de la programació
musical del Cafè de Mar ho té clar: "No es pot
viure només de les activitats musicals a Mataró,
però tots hem de lluitar perquè aquesta mena de
locals no marxin de la ciutat". En el seu cas, ni el
consistori ni els veïns mai no els han posat bastons a les rodes, un factor que els ajuda a seguir
endavant amb la seva aposta per la cultura transformadora, sostenible i de proximitat.
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Per al consistori,
el major repte passa per conciliar els
drets dels veïns al
descans i a la intimitat amb l'impuls
de l'activitat econòmica i cultural
a la ciutat
L'Ajuntament hi diu la seva
El consistori ho té clar: "S'ha de buscar l'equilibri entre
permetre que hi hagi activitats atractives a la ciutat i el
dret al descans dels veïns". Així ho afirma Mireia Ràfols,
cap de l’àrea de Desenvolupament Econòmic i Territori
de Mataró, que reconeix que "la normativa de la ciutat
és restrictiva i que tard o d'hora s'haurà de revisar".
De fet, segons ella mateixa explica, "la llicència de
cafès concert o de bars musicals només es dona a
locals ubicats en les zones on no hi ha un ús residencial intens". És per aquest motiu que els establiments
situats al centre de la ciutat no poden obtenir aquesta
autorització, que els permetria programar més de 12
concerts l'any sense problema.

Ara mateix, al municipi s'apliquen diversos textos
legals que, com assegura Ràfols, s'han de clarificar. "El
pla especial d'usos recreatius del 2010, el text refós dels
usos dels polígons, la llei de policia de l'espectacle i l'ordenança d'activitats, tots ells juguen un paper a l'hora
de donar o no la llicència als locals que volen apostar
per la música en directe", afirma.
Encara que la cap de l’àrea de desenvolupament
econòmic i territori de Mataró obre la porta a "una
política més permissiva", que permeti les actuacions
o la música enllaunada als locals que estan als nuclis
urbans, també deixa clar que els "establiments hauran
d'estar molt condicionats". La finalitat és que aquestes
activitats "no pertorbin el descans de la gent", cosa
que es podria aconseguir amb "unes bones obres
d'insonorització i dobles portes".
Per ara, però, Ràfols no confirma ni desmenteix que
els locals obtinguin alguna mena de subvenció per dur
a terme aquestes reformes. "La revisió de la normativa
està en una fase molt primerenca i encara haurem
d'esperar per coneixer els detalls", assegura.

"Per ara, la llicència de cafès concert o de bars musicals només es
dona a locals ubicats en les zones on
no hi ha un ús residencial intens"
- Mireia Ràfols, cap de l'àrea de
Desenvolupament Econòmic i
Territori

L'Ajuntament de Mataró no descarta modificar la normativa del límit dels 12 concerts pròximament.
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Juan Miguel Morales

Cultura

www.totmataro.cat/cultura

El Narcís Perich més passional, avui al Clap

Música: Berta Seijo

El pop informal de Narcís Perich
arriba aquesta nit a la Sala Clap. El
cantautor alellenc oferirà un dels
pocs concerts que, ara per ara, té
tancats per presentar el seu setè
disc, 'Puigdemont'. "Tenim preparat un directe bastant passional i
divertit, i venim amb moltes ganes
i força animats", avança.
De fet, l'artista ha volgut "donar
la volta a tot", amb un bon grapat
de noves cançons "alegres, positives i lliures" que poc tenen a veure
amb els temes del seu anterior 'Pas
ferm', "més introspectiu, intimista
i transcendent".
Perich hi diu la seva
Al llarg d'aquests cinc anys de silenci, Perich ha trobat la inspiració en la situació política que es
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va viure a Catalunya la tardor de
2017. "Encara que porti per títol
'Puigdemont', l'àlbum no té res
a veure amb ell ni amb la política, sinó que el vincle és més aviat
temporal", explica.
Tanmateix, el cantautor confessa que ha volgut mullar-se i dirhi la seva a les lletres de les seves
cançons, compostes mentre estava
molt atent a com es desenvolupava
l'actualitat política al país.
Col·laboracions i retrobaments
A més a més, l'espera ha donat
els seus fruits en forma de collaboracions. "Les Kirias són el cor
d'alguns temes, i també m'he retrobat amb la Laia i l'Agnès, excoristes de La Caravana de la Bona
Sort, amb les quals vaig girar per
tot Catalunya ara fa uns anys". En
aquest últim cas, feia temps que no

Aitor Rodero

Aquesta nit, el cantautor alellenc aterra a Mataró per presentar el seu setè disc,
'Puigdemont', un treball que defineix com a "totalment lliure i expressiu"

Abans de Perich,
la banda Caliu
presentarà els temes
del seu nou treball
es veien i que tenien moltes ganes
de treballar plegats.
Abans de Narcís Perich, una altra banda maresmenca presentarà
nous temes. Es tracta de Caliu, un
grup de rock nascut al Masnou que
arriba amb un segon àlbum a punt
de sortir del forn i un directe en què
no falten les guitarres elèctriques,
el baix o la bateria. | B.S.
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“Volia comprovar si era capaç de transmetre,
interessar o intrigar els lectors”

Genís Marfà pertany a una de les famílies més conegudes de Mataró.

Cedida

Genís Marfà publica la seva primera novel·la, 'Hijos de Berlín', una obra que beu de la
història del nazisme, però també de records i vivències personals de l'autor
Llibres: Berta Seijo

Tot i que pertany a una llarga nissa·
ga d'empresaris amb negocis que es
remunten al segle XVII, Genís Marfà
ha sucumbit al món literari. L'advocat
i expresident de la immobiliària Aisa
acaba de publicar la seva primera novel·
la, Hijos de Berlín (Adaliz Ediciones),
després de 4 anys marcats per la do·
cumentació i la creativitat.
Quina és la gènesi del teu
primer llibre?
Quan començava a estudiar la car·
rera de dret ja volia ser escriptor i no
he abandonat mai aquesta afició. Un
dia et planteges que si no et sotmets
al veredicte del públic, no pots saber
fins a quin punt els teus textos poden
funcionar. Cal comprovar si ets capaç
de transmetre, comunicar, intrigar o
interessar algú amb els teus relats. Per
això finalment m’he animat a publicar.
Per què has basat, en part,
la teva novel·la en l’Alemanya
de Hitler?
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He apostat per entrellaçar la trama d’un
assassinat amb el final de la república
de Weimar i l’ascens del nazisme de
finals de 1932. Ara mateix, amb la pu·
jada dels populismes d’extrema dreta,
crec que ens pot anar bé recordar a què
ens pot portar tot això. Volia remoure
una mica les consciències dels lectors.
Ets advocat, vas ser empresari durant molts anys, però ho
vas perdre tot en època de crisi.
Aquestes experiències t’ajuden
a l’hora d’escriure?
Totes aquestes experiències són en·
riquidores i em permeten explicar

He aprofitat aquest
llibre per descriure la
fàbrica de Can Marfà,
fins i tot"
Genís Marfà

moltes coses. A la novel·la no només
em limito a escriure una trama negra
o a narrar un moment històric, sinó
que hi ha moltes vivències autobio·
gràfiques. He aprofitat aquest primer
llibre per descriure la fàbrica de Can
Marfà i algunes anècdotes de la famí·
lia, fins i tot. | B.S.

Debut literari
A Hijos de Berlín, un sagaç detectiu haurà no només d'atrapar
l'assassí de la jove Amèlia, sinó
de desvelar el misteri que relaciona el terrible crim amb la
capital alemanya. Mentrestant,
la figura d'un enigmàtic baró
projecta la seva ombra sobre
cada racó de la història.
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Cultura

Filosofia apta per a tots els
públics

L'equip de 'This is philosophy' a Mataró.

Mónica Vilert guanya
el Premi Torres García
Ciutat de Mataró

Cedida

Entrega del premi.

Cedida

Aquest mes, l'equip de la sèrie 'This is philosophy'
ha rodat a Mataró un dels seus capítols

L'obra guardonada
s'anomena 'Sense títol'

Apropar la filosofia a totes les
audiències és l'objectiu de la
nova sèrie de televisió creada per
Oriol Jara, un dels guionistes de
'Polònia'. De fet, coproduïda per
Brutal Media i Shackleton Books,
'This is philosophy' porta el segell de 'This is', el format pare
de programes divulgatius d'èxit
com 'This is art' o 'This is opera',
ambdós presentats per l'escriptor
Ramon Gener i emesos a TV3 i a
TVE, respectivament.
En el cas de 'This is philosophy',
el mestre de cerimònies dels 24
capítols és el còmic i guionista
Álvaro Carmona ('Buenafuente',
'Gente hablando' o 'El intermedio'). A cadascun dels episodis, "el
programa fa un repàs de la història
de la filosofia de manera atractiva,
comprensible i rigorosa, i a través
de personatges de renom i dels
moviments més destacats", segons
expliquen des de Brutal Media.

de setmanes. "És una ciutat amb
excel·lents espais per filmar com,
per exemple, el cementiri dels
Caputxins i l'antiga fàbrica convertida en set de rodatge, Tricot
Studios", afirmen des de la productora. La sèrie ha comptat amb el
suport de Maresme Film Comission
i de l'Ajuntament de Mataró per
venir a rodar a la ciutat, una collaboració que qualifiquen com a
"molt bona".

L'artista mataronina Mónica
Vilert va guanyar el Premi Torres
García - Ciutat de Mataró 2019 divendres passat per la seva obra
'Sense títol'. Durant l'acte celebrat a
l'Ateneu Fundació Iluro també es va
conèixer el nom dels altres quatre
guardonats: Fernando Díaz Ge, per
l'obra 'Nuevo catecismo'; Joan Ill,
per 'Natura morta'; Jo Milne, per
'Fossil founding XIV', i José Luis
Paz Fo, per 'Ausencia fragmentada'.

Rodatge a Mataró
L'equip de la sèrie ja ha començat
a rodar en diferents ciutats i pobles
de la geografia espanyola.
Una de les localitzacions triades
és Mataró, municipi on van aterrar amb les càmeres fa un parell

A hores d'ara, la productora negocia amb diferents cadenes internacionals i nacionals la venda
de la sèrie. El projecte està en fase
de producció i no se'n sabran tots
els detalls de l'emissió fins a finals
del 2019. | B.S.
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El presentador
dels 24 capítols és
el còmic i guionista
Álvaro Carmona

Mostra a l'Ateneu
L'entrega de premis va estar presidida per l’alcalde de Mataró, David
Bote, que va lliurar el guardó a
Vilert, i va comptar amb la presència del secretari general de Cultura
de la Generalitat, Francesc Vilaró,
i del cònsol general de l’Uruguai
a Barcelona, Pedro Valenzuela.
Per la seva banda, el jurat
d’aquesta vuitena edició del
Premi de Pintura Premi Torres
García - Ciutat de Mataró ha estat integrat per Glòria Bosch, Maria
Palau, Pilar Parcerisas, Arnau Puig
i Antoni Luis. Tots ells han escollit
les 40 obres finalistes del certamen, que es podran veure a l’Ateneu Fundació Iluro fins al 23 de
juliol. | Red.
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Hi ha dues categories: piano i música de cambra.

Arxiu

L'última edició del certamen.

Arxiu

Celebració del III Premi de
Música Ciutat de Mataró

Ja et pots presentar
a candidat a hereu
o pubilla de Mataró

Aquest cap de setmana es coneixeran els guanyadors
de la tercera edició del guardó

L'elecció dels candidats
serà aquest dissabte

És el tercer any que l’Aula de
Música Masafrets convoca el Premi
de Música Ciutat de Mataró. El certamen està dividit en dues categories, piano i música de cambra, i la
participació està oberta a tots els
estudiants de música de qualsevol
nacionalitat que tinguin entre 8 i
25 anys (a data del 31 de desembre
del 2019).

El pubillatge és una tradició catalana força arrelada en molts municipis
de Catalunya. A Mataró l'organitzen
l’Associació de Veïns de l’Havana, l’Associació de Veïns del Centre i l'Associació Mestres del Gai Saber.
Tots els joves que estiguin interessats a presentar-se a candidats
a hereu i pubilla tenen cita aquest
dissabte, en un acte que tindrà lloc
a les 10.30 h al Camí Ral (al local
de l'AV de l'Havana). L'únic requisit és tenir entre 16 i 21 anys. Com
a representants del poble, però, cal
tenir en compte que els candidats
hauran de superar diverses proves
per demostrar el seu coneixement
de la cultura, la història, l’actualitat
contemporània i l’oratòria, seguint el
reglament i els protocols marcats pel
Foment de les Tradicions Catalanes.

L'objectiu
El premi té com a finalitat proporcionar un espai als estudiants de
música per desenvolupar i millorar les seves qualitats artístiques.
Des de l'Aula de Música Masafrets
assenyalen la voluntat de ser un
certamen pioner i d'emmarcar-se
dins una etapa més de la formació
de tot futur músic. El premi pretén ser una vivència enriquidora
per als joves músics i animar-los a
compartir el seu talent.
Per això els premi establerts des
de l'organització tenen tots un vessant pedagògic. Els escollits de les
diferents categories podran guanyar
premis en forma de vals per comprar
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material educatiu, l'oportunitat de
fer classe amb algun membre del
tribunal o sales de concert a disposició per posar desenvolupar el
seu talent musical.
A més, els participants que ho
desitgin, independentment del resultat obtingut, poden demanar una
valoració formativa per part dels
membres del tribunal i participar
en l'intercanvi d’impressions amb
tots els implicats | Red.

HORARIS
# ELIMINATÒRIES
Dissabte 15 de juny / 10 h
Auditori de l'Aula de Música
Masafrets: c/Arnau Palau, 3
Ambues categories: música de
cambra i piano.

# FINAL
Diumenge 16 de juny / 10 h
Auditori de l’Aula de Música
Masafrets: c/Arnau Palau,3
Ambues categories: música de
cambra i piano.

La proclamació
El dia 29 de juny a les 18 h es farà
pública la proclamació de l'hereu i
la pubilla. Més endavant, el dia 6 de
juliol a les 19 h, tindrà lloc la presentació oficial. Tots dos actes seran a
la plaça Santa Anna. | Red.
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Descobreix el ioga a la plaça Santa Anna
És la primera vegada que Mataró ofereix un esdeveniment d'aquest estil,
i ho fa amb motiu del Dia Internacional del Ioga, que se celebra el 21 de juny
Entitats: Redacció

Anteriorment, el ioga ha tingut ja
representació a Mataró, amb una sessió a la platja d'aquesta pràctica emmarcada dins les Santes Esportives.
L'encarregada de conduir aquestes
sessions va ser l'Olga María Apolonia
(OM Apolonia), que fa uns 17 anys
va descobrir la disciplina i en fa 9
que s'hi dedica.
Aquesta vegada, però, l'Ajuntament ha organitzat tota una tarda
destinada a la pràctica i serà la primera vegada que es hi ha un esdeveniment d'aquest estil.
"El ioga s’ha posat de moda i no tot
s'hi val", sentencia l'Olga. "El màxim
benefici a què aspiren les persones és
ser felices, i tot això t’ho regala el ioga
si es fa d'una manera correcta". Per
aquest motiu, la màxima premissa de
l'esdeveniment és fer entendre que
és una eina molt important per estar
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bé i que és accessible a tothom, però
que s'ha de bé, perquè si no, podria
ser contraproduent.
Per això, durant la tarda tindrà molta importància explicar als assistents
en què consisteix el ioga, per què serveixen totes les pràctiques i com es
fan. "Hi ha moltes coses darrere del
que aparentment és", apunta l'Olga.
Participaran en l'esdeveniment la
mateixa Olga, amb algunes sessions
pràctiques, però també altres persones que hi tenen relació. Chinmayi
Ma, que fa 20 anys que es dedica al
món de l'hinduisme i al ioga, assistirà
com a representant de l'Associació
Hinduista de Barcelona Shiva Shakti
Om. Formada per mestres de l'Índia
i el Nepal, és experta en el coneixement del ioga clàssic.
També hi haurà Manish Shrestha,
nascut i criat al Nepal, que oferirà un
concert de música hindú que combinarà música i espiritualitat. | Red.

PROGRAMA
# Presentació
18 h / A càrrec d'Olga.

# OM + introducció al ioga

C

18.15 - 18.45 h / A càrrec de Chinmayi Ma

M

# Asanas + pranayama + relax
18.45 - 19.45 h / A càrrec d'Olga, amb
Daniela i Cristina.

Y

CM

MY

# Mantras
19.45 -20 h / A càrrec de Chinmayi Ma.

# Meditació grupal

CY

CMY

20 - 20.15 h / A càrrec d'Olga.

# Concert
20.15 - 20.50 h / A càrrec de Manish
Shrestha.
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Amplia la nova línia de negocis creada a l'abril.

Cedida

Germans Homs reforça la seva nova divisió
d'esdeveniments amb la compra de Mecatubs
L'empresa, amb seu a Mataró, ha adquirit l'activitat de la societat Mecatubs SL,
dedicada al lloguer d'escenaris i estands
Empresa: Redacció

Germans Homs Lloguer de
Maquinària 1852 SL és una empresa ja consolidada a Catalunya com
a empresa referent en el lloguer de
maquinària per a la construcció,
bastides i mòduls prefabricats. Ara
complementa la seva nova divisió
d'esdeveniments
amb
l'objectiu de4
AAFF NOVA
DIVISIO.pdf

convertir-se en l'operador global del
lloguer per a la indústria d'espectacles, festes, concerts, fires i congressos. Aquesta nova línia de negocis va
ser creada a l'abril, quan la companyia va adquirir Llogater, empresa
especialitzada en el lloguer de maquinària i grups electrògens per a
esdeveniments.
Amb la nova
adquisició, Germans
30/4/19
10:06

Homs podrà oferir una major cobertura i un servei més ampli, que inclou
el disseny, el lloguer i el muntatge
dels escenaris, grades, estructures
especials, estands, marquesines i
camerinos mòbils. | Red.

Germans Homs va fixar
la seu central i els tallers a la ciutat el 2017

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Part de l'alumnat que hi ha participat durant la cloenda.

Ajuntament de Mataró

Els Projectes Singulars han celebrat la 12a edició
El projecte facilita que 54 alumnes de 4t d'ESO de Mataró facin estades formatives
en 79 empreses de la ciutat
Empenta: Redacció

L'11 de juny va tenir lloc a l’Institut
Alexandre Satorras la cloenda de la
12a edició dels Projectes Singulars.
L'acte ha estat un reconeixement a
totes les parts implicades en aquest
projecte: alumnat, famílies, personal
docent i empreses.
Es tanca aquesta edició després
de facilitar que 54 alumnes de 4t
d’ESO, de 7 centres de secundària
de Mataró, hagin fet estades en 79
empreses formatives de la ciutat.
Durant aquest temps, l’alumnat té
l’oportunitat d’adquirir coneixements
pràctics sobre les tasques de la professió que està explorant, hàbits i
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valors relacionats amb el món laboral
i veure les diferents sortides professionals que li ofereix la professió i els
requeriments d’accés.

Es busca motivar
els alumnes a acabar
l'ESO i continuar
els seus estudis
L'objectiu
Els Projectes Singulars són una iniciativa que ofereix suport als joves en els
últims cursos de l’ESO. La seva idea és
fer que l'aprenentatge resulti atractiu
i engrescador per als joves combinant el treball escolar amb estades

formatives en empreses. El projecte
persegueix que l’alumnat participant
es decideixi a acabar l’ESO i a continuar els estudis postobligatoris, partint dels interessos en què han pogut
treballar a les estades. En darrera
opció, s’afavoreix el possible procés
de transició al món laboral dels joves
participants amb uns bons resultats,
gràcies al treball i la col·laboració de
les 79 empreses i entitats.
Enguany, hi han participat alumnes de l’Institut Miquel Biada, l'Institut Josep Puig i Cadafalch, l'Institut Alexandre Satorras, l'Institut
Thos i Codina, l'Institut Damià
Campeny, l'Institut Laia l’Arquera i l'Escola GEM. | Red.
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L'espai de l'economia social

Disponible fins al 7 de juliol.

Cedida
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Una imatge de l'esdeveniment de dissabte passat.

Cedida

Exposició de
pel·lícules animades
del projecte Anima[t]

MarESSme, una comarca social
i solidària

Han estat realitzades per
alumnes de 6è de primària

El 8 de juny, una trentena d’entitats de l’economia social
i solidària van omplir la plaça Santa Anna

Anima[t] és un projecte que té
com a objectiu acostar els escolars
al món del cinema, a partir de treballar amb pel·lícules animades. Es
tracta d'històries curtes i animades
amb stop-motion que conviden a
viatjar als inicis del cinema. Han
participat en el projecte 52 alumnes de 6è de primària de l’Escola
Montserrat Solà durant tot el curs
escolar, i en total, n'han sortit 10
treballs de temes molt diversos. Hi
ha, per exemple, una història que
busca trencar estereotips, la d'una
noia jueva que viu l’Holocaust, un
projecte que busca un món millor
que erradiqui les desigualtats socials
i promogui una educació de qualitat
i la igualtat de gènere, o una història que qüestiona l’ús que es fa dels
diferents espais i elements naturals.
Al M|A|C Espai s’hi podran veure
aquestes històries animades i altres
imatges del procés de creació. La inauguració és el 14 de juny a les 18.30
h a la sala d’actes de Can Palauet, i es
podran visitar a la sala d’exposicions
fins al 7 de juliol. | Red.

Economia social: Redacció

Empenta 1873.indd 5

Com ja és habitual per aquestes
dates, la XES Mataró i Coop Maresme
van organitzar una altra edició de la
Fira de l'Economia Social i Solidària.
Aquest any es va arribar a la quarta
edició de l'esdeveniment, que anteriorment havia estat emmarcat
dintre del Mes de l'Economia Social
i Solidària.
Amb la vista posada a ampliar la
representativitat comarcal de les entitats participants, les organitzadores
van centrar els seus esforços a aconseguir una representació comarcal i
sectorial de l'economia social i solidària. Gairebé 30 entitats de diferents poblacions com Cabrera de
Mar, Premià de Mar o Mataró, i de
sectors tan variats com la restauració,
la mobilitat, l'educació o l'agroecologia, van acostar els valors d'aquesta economia als visitants de la fira.
"La presència d'entitats d'arreu de
la comarca ens anima a seguir treballant per teixir relacions d'intercooperació i promoure l'ESS arreu del

territori maresmenc", afirma Carlos
Silveira, membre de la XES Mataró.
Gràcies a aquesta representativitat
la fira va esdevenir un espai d'intercooperació, artesania, feminisme,
cultura popular, cures, intercanvi
d'experiències, ecologia, autogestió,
educació i sobirania alimentària. A
més, per seguir treballant en l’empoderament de les entitats, Coop
Maresme organitzarà la 5a Taula
Territorial de l'Economia Social i
Solidària del Maresme, una jornada
que porta el títol de "L'agroecologia
al Maresme: reptes i oportunitats".
Us convidem a totes a participar-hi el pròxim 18 de juny a Can
Lluch, per convertir en realitat la
llavor sembrada dissabte passat a
plaça Santa Anna. Podeu trobar més
informació a l’agenda del web de
Coop Maresme. | Red.
Informació de contacte
www.coopmaresme.cat
twitter.com/coopmaresme
facebook.com/coopmaresme
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ECONÒMICS
COMPRA-VENDA
VENDO OPEL VECTRA. Año 99,
14.000km. 500€. 671.771.985
VENC JAGUAR-XF 2009.
11.300€. 607.880.514
V E N C T Í T O L FA M I L I A R
Centre Natació Mataró. 250€.
605.200.666
COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA
VENDO PISO A estrenar. 70m2.
Riera, altura Valldemia, aire
acondicionado, 2 habitaciones
amuebladas, 2 pk y 2 trasteros.
280mil. 607.201.800
TRASPASSOS-LLOGUERS
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA
tv, micro, nevera, internet, dret
a cuina. Zona privilegiada.
639.703.037
TRASPASO TIENDA COMESTIBLES.
682.500.883
PÀRQUING 55€. Via Europa, 83
- 93.798.71.09
RESTAURANTE CÉNTRICO.
ARGENTONA. Se traspasa. En
pleno funcionamiento. 657.163.801
TREBALL
SE NECESITA JARDINERO con
experiencia para finca privada. Se
ofrece puesto estable y jornada
completa. 93.754.71.72 preguntar
por David
NOIA ESTUDIANT UNIVERSITÀRIA,
per fer de cangur i donar reforç
a nens de primària; amb nivell
d’anglès. Divendres i caps de
setmana. Mataró i voltants.
659.158.624
AUXILIAR GERIATRIA CUIDA
gent gran, nens. Referències.
722.200.863
BUSCO TRABAJO limpieza,
canguro. 671.386.385 /630.795.526
ME OFREZCO PARA limpieza,
plancha. 631.699.616
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TREBALL
BUSCO TRABAJO CUIDANDO
personas mayores. De lunes a
viernes. 671.212.883
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza,
plancha perfecta, cuidado
mayores, cocina casa/restaurante.
Re fe re n c i a s, ex p e r i e n c i a .
666.616.273
CHICO DE 31 años busca cualquier
tipo trabajo. 663.249.174
BUSCO TRABAJO INTERNA,
cuidado niños. Experiencia.
722.291.321
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza.
642.157.818
BUSCO FEINA NETEJA.
652.097.975
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza,
cuidar mayores, niños. 698.301.369
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA por
horas. 602.183.237
CANGURO/PRÁCTICA INGLÉS
hablado. Me ofrezco para cuidar
niños y que práctiquen inglés.
643.278.112
CUIDO MAYORES, LIMPIEZA.
643.278.112
NOI EDUCADOR INFANTIL,
s’ofereix per cangurar, acompanyar
o recollir de l’escola. Experiència i
referèncias. 605.645.386
PROFESSIONALS
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa.
Havaneres, cançó marinera. Festes
majors, festes de carrer, festes
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
botones. Tel. 93.790.82.32
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PER INSERIR ANUNCIS: www.totmataro.cat/economics
E L TOT M ATA R Ó : O fi c i n es.
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
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VIA EUROPA: Llibreria papereria
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
NO ET POTS DESPLAÇAR?
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!

PROFESSIONALS
INSTAL·LADOR AUTORITZAT.
Electricitat, Aigua, Gas, Calefacció.
669.067.869. info@rtornay.es
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,
fontanería, gas, pintura. Económico
670.232.977
PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja.
Desembussos, fosses sèptiques,
neteges tècniques, de basses,
de piscines, sanejaments,
omplim piscines, diposits de
reg, manteniments, autoritzats
per el transport de residus
(ADR), inspecció claveguerem.
93.750.20.71 /93.750.63.77
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones.
Agua, gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77
M U D A N Z A S , M O N TA J E ,
desmontaje de muebles. 20€/
hora. 698.645.233 /610.627.821
WhatsApp
P I N TO R. P R E S U P U E STO S
ajustados. 607.480.942
PINTOR ECONÓMICO, experiencia,
responsabilidad, limpieza.
Excelentes acabados. Telf.
629.988.598
FONTANERÍA, ELECTRICIDAD,
PINTURA. Instalaciones y
reparaciones. 632.860.074 Mosta
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141
PINTOR PINTURA EN general y
decoración económico 635.106.282
PINTOR Experiencia y Seriedad.
Conozca nuestros trabajos en
www.pinturasdanco.wix.com/danco
Tel. 672.802.951

EL TOT 1873.indd 7
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Econòmics
CLASSES
PEDAGOGA MOLTA EXPERIÈNCIA.
C l a s s e s re f o r ç , d i f i c u l t a t s
aprenentatge, tècniques estudi.
Antònia 693.484.186
VARIS
GRACIAS ESPÍRITU SANTO. D.F.
CONTACTES
ANDREA. 100 PECHO natural.
661.168.063
MATARÓ. LAS AMAZONAS, tu lugar
de encuentro. 24h 689.843.590.
Privado
JOVENCITA 23 AÑOS, me inicio.
Todos los servicios. Te encantará.
631.646.110
JAVI 70 AÑOS, buena posición.
Pasivo, deseo chico activo. Máximo 48
años. Atlético, moreno. 682.462.579
MADURITA MASAJES ERÓTICOS.
Mataró. 650.394.216
1 4 C H I CAS S I E M P R E a tu
disposición, el mejor sexo en
Mataró. 24 horas. Visa 93.741.63.41
/675.290.046
NUEVO EN MATARÓ. Centro de
masajes. Ronda Frederic Mistral.
688.572.116
LOLA, madre soltera, no
profesional, masajes, besitos, francés,
complaciente. 602.592.067
MASAJE CHINO. 1 hora 30€.
688.019.809

tota l’actualitat
de Mataró

a Facebook!

facebook.com/totmataro
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Programació facilitada per mataró Televisió

TV
Dissabte 15
7:00
7:30
8:00
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
13:30
14:00
14:30
15:30
16:00
18:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30

AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
DE TEE A GREEN
POESIA EN VIU
CAPITÀ GINGEBRE /
SET DIES
PLE DE CONSTITUCIÓ DEL
NOU AJUNTAMENT
AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
PROGRAMACIÓ INFANTIL
TRAÇ DE CULTURA
THE WEEKLY MAG
PLE DE CONSTITUCIÓ DE
L’AJUNT. DE MATARÓ
LA CONVERSA
CALIDOSCOPI
FAM ILIES I ESCOLA
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
AL DIA CAP DE SETMANA
ÚLTIMA SESSIÓ
ELPREGONER
OH LA LÀ!
ÚLTIMA SESSIÓ
CALIDOSCOPI
DE TEE A GREEN
LA CONVERSA
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUDEIX LA FESTA
CAMINANT x CATALUNYA
CALIDOSCOPI
DE TEE A GREEN
LA CONVERSA
ÚLTIMA SESSIÓ
CAMINANT x CATALUNYA

Diumenge 16
7:00
7:30
8:00
8:30

GAUDEIX LA FESTA
ÚLTIMA SESSIÓ
CREURE AVUI
POESIA EN VIU

9:30
10:00
10:30
11:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:30
16:00

CAMINANT x CATALUNYA
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
CREURE AVUI
MISSA DE MONTSERRAT
FAMÍLIES I ESCOLA
LA CONVERSA
ÚLTIMA SESSIÓ
TELÓ DE FONS
PROGRAMACIÓ INFANTIL
PICALLETRES
PLE DE CONSTITUCIÓ DE
L’AJUNT. DE MATARÓ
17:30 ÚLTIMA SESSIÓ
18:00 ALS 4 VENTS
20:00 DE TEE A GREEN
20:30 SET DIES
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 PARTIT FUTBOL SOLIDARI
Entre Mataró Audiovisual i un
combinat d'esportistes de Mataró
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 TELÓ DE FONS
0:30 PARTIT FUTBOL SOLIDARI
Entre Mataró Audiovisual i un
combinat d'esportistes de Mataró
2:00 CAMINANT Px CATALUNYA
2:30 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
3:00 GAUDEIX LA FESTA
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GREEN
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 CAMINANT x CATALUNYA
5:30 PARTIT FUTBOL SOLIDARI
Entre Mataró Audiovisual i un
combinat d'esportistes de Mataró

Dilluns 17
7:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30

NOTÍCIES EN XARXA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
NOTÍCIES EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
ÚLTIMA SESSIÓ

ESPAIS DE SAÓ FONDA
AGENDA EN XARXA
EN JOC
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
EN JOC
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
SET DIES
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA

Dimarts 18
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
NOTÍCIES EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
CAMINANT x CATALUNYA
PROMOCIÓ DE LA SALUT
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
MATARÓ AL DIA
TELÓ DE FONS
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
CAMINANT x CATALUNYA
ÚLTIMA SESSIÓ
CALIDOSCOPI

6:00

MATARÓ AL DIA

Dimecres 19
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
6:00

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
NOTÍCIES EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
LA CONVERSA
FAMÍLIES I ESCOLA
DE TEE A GREEN
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA
PICALLETRES
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
DE TEE A GREEN
CALIDOSCOPI
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA

Dijous 20
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
NOTÍCIES EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
LA CONVERSA
FAMÍLIES I ESCOLA
DE TEE A GREEN
MATARÓ AL DIA

20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
6:00

TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA
PICALLETRES
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
DE TEE A GREEN
CALIDOSCOPI
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA

Divendres 21
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
6:00

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
NOTÍCIES EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
TRAÇ DE CULTURA
PICALLETRES
ESTUDI 3
CREURE AVUI
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
ÚLTIMA SESSIÓ
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUDEIX LA FESTA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA

PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

Amb el CONCURS de la
PARAULA INVERTIDA i el
concurs del
BANNER INVERTIT

TV 1873 OK.indd 1

18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:30
6:00

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 fins trobar el banner invertit, fes clic
sobre ell i copia l’adreça web i aquesta serà la resposta.
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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
ROSA MARIA LOZANO DAMOTA
Paraula invertida:
GEOMETRIA

Adreça web del banner invertit:
http://sanitarismaresme.com

• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies.
* El premi caduca als 30 dies

12/6/19 16:57

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop

Previsions astrològiques per
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada
per l’Associació d’Astrologia de Catalunya.

Àries (21/3 al 20/4)

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Bessons (21/5 al 21/6)

El Sol transita per la teva Casa de la

Possible inversió en formació o en

Amb Mercuri i Mart, circulant per la

ment i ho fa en tensió amb Neptú que

llibres, amb el trànsit de Venus a

teva Casa II, els diners poden volar, ja

passa per la Casa XII. Tot plegat pot

Bessons per la teva Casa II. Gaudiràs

sigui perquè surts de 'shopping' com

inclinar cap a una millor identificació

de bones converses. Noves idees de

perquè no vigiles les teves pertinen-

de pors o frens.

com gestionar l'economia.

ces. Cal ser prudent.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Creus en tu i en els teus somnis. Amb

Neptú en trànsit per la Casa VIII, pot

La conjunció de Mercuri amb Mart,

la conjunció de Mercuri i Mart a Cranc,

produir un vel que impedeix veure de

porta acceleració. Pots sentir que

ja no solament treballes pel teu inte-

manera clara certs límits. Júpiter re-

tens molta energia per lidiar amb

rès, a més ho expresses. Estàs dispo-

trògrad al sector afectiu, pot portar

els problemes però també inclina

sat a fer-te escoltar.

a repetir esquemes.

a parlar massa o a ser poc delicat.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Amb el Sol i Venus transitant per la

Pots sentir que persones, possible-

Si tens parella, pot mostrar-se una

Casa IX, pots sentir la necessitat de

ment de família política, et posen

mica orgullosa o fins i tot supèrbia,

posar terra pel mig, de fer una esca-

en una situació compromesa i això

mentre tu intentes cercar una ma-

pada i cercar tranquil·litat i un espai

genera certa tensió. La prudència i la

nera d'aplanar el camí, essent més

per la reflexió.

contenció seran bons aliats.

dialogant i conciliador.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

La conjunció Mercuri amb Mart, es

Necessitat de prendre distància per

Una tensió en l'eix de les Cases V i

produeix a la Casa VII i podries viure

tal d'evitar que els problemes laborals

XI fa pensar que per avançar cap al

alguna situació tensa amb la parella.

afectin la vida familiar. El Sol il·lumina

futur en una relació, potser cal deixar

Si és al cas, no entris en el joc de

la Casa V i no manquen persones

enrere alguns patrons afectius que

l'agressió verbal.

atretes per tu.

ja no funcionen.

www.facebook.com/dhannaastro
dhannaastro@hotmail.com

Adopta'm

T'has plantejat adoptar a un pelut?

Amon
Amon va entrar de cadell, i ha tingut molta
por a les persones.
Però quan et coneix i
el coneixes, és un gat
molt divertit i d'ençà
que ha provat això de
les carícies, sembla
que li agraden molt.
Deixa't conèixer per
l'Amon i segur que te
n'acabes enamorant.

HORÒSCOP 1873.indd 1

Anima’t i adopta! Contacta’ns a:
Can Carmany s/n
(darrere cementiri) Argentona

T. 93 797 42 72

atencioanimals@ccmaresme.cat

CAAD MARESME

Crunch
Aquest pelut jovenet
enamora a tothom qui el
passeja. A part de la planta
que té, passeja tranquil.
Durant el passeig no fa cas
als altres peluts, li agrada
ensumar i si hi ha pals,
gaudeix agafant-los i jugant
amb qui li vulgui donar joc.
No t'ho acabes de creure?
Doncs vine a passejar amb
ell i segur que et seduirà.

12/6/19 17:39

Llar
Consells i idees
Aquesta setmana, us oferim noves idees
per decorar casa vostra, com ara posar
vinils amb text a les parets, incorporar
detalls fets amb feltre, canviar les
cortines o renovar l'estil de les escales.

Amb aquests consells, veureu que fàcil que és fer un
canvi d'estil a casa de manera fàcil i ràpida. Els detalls
fan la diferència i són imprescindibles perquè sentim
que cada racó de la casa és únic i nostre.

INSTAL·LACIONS
i REPARACIONS DE
· LLUM · AIGUA · GAS
· ELECTRICITAT
· CLIMATITZACIÓ

AIRE CONDICIONAT INVERTER
Instal·lació inclosa*

670€

3.000 Frig.

CALDERA DE CONDENSACIÓ
Instal·lació inclosa

1.365€

25KW

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

C. DEL PARC 48, MATARÓ · T 93 796 18 80 · www.integralia.cat

Tot Llar 1873_OK.indd 2
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Decorar les parets
amb textos
Quan pensem en la decoració de les
parets, ens venen al cap colors, textures i imatges, però no paraules. Però
per què no decorar amb textos?
La possibilitat de decorar amb textos algunes
parets de diferents ambients estampant-hi paraules o frases, i a través d’elles conceptes que va
bé tenir sempre presents, pot resultar un recurs
decoratiu interessant.

Per això una de les opcions més fàcils
és la de fer servir vinils decoratius,
que avui dia ofereixen una gran varietat de dissenys de frases o paraules
en diferents colors o tipografies, entre
les quals segurament en trobarem
una que ens identifiqui.
Però si vols que sigui un disseny
més personal, moltes empreses fan
aquests vinils decoratius de forma
personalitzada, per la qual cosa no
tindrem problemes per encarregar
el text que volem, de la mida, color i tipografia que més ens agradi.

Posem-hi pissarra

Un dels punts a favor
dels vinils és que són
molt fàcils de posar
i treure, sense fer
malbé la paret
Una altra alternativa per decorar
amb textos és fer servir pissarres
decoratives. Són ideals per a cuines, oficines o altres llocs d’estudi
o feina, ja que hi podem fer llistes
de coses pendents de fer o comprar.
També podem utilitzar la tendència en dormitoris infantils.
D'aquesta manera, convertirem
un recurs decoratiu en una manera
d'incentivar infants i joves a escriure o dibuixar sobre les parets i fer
volar la seva imaginació. | AMIC

Tot Llar 1873_OK.indd 3

ESPECIALISTES EN ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
• Instal·ladors certificats
bateries de liti Sonnen.
• SAT oficial inversors Fronius.
• Especialistes en eficiència
energètica.

Envia’ns la teva factura de la llum a info@techsolar.cat
i et farem un estudi i proposta ideal del teu cas,
per arribar a obtenir un consum 0 de la xarxa.

www.techsolar.cat

T. 93 143 16 92 | Avda. Maresme, 161, local 3, Mataró

PROFESSIONALS EN SERVEIS

llum . aigua . gas
calefacció . air e c.

TEL. 93 756 87 76
WWW.GRUPB.COM
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El feltre, un aliat en la
decoració
El feltre és un material noble que s’ha utilitzat en disseny per decorar mitjançant
ornaments, coixins i accessoris, i que
últimament les tendències modernes
han recuperat.

Les indústries decoratives i artesanals ens permeten
gaudir dels seus colors variats i de la seva suau textura,
en combinació amb filats i teixits de disseny contemporani. Es poden trobar des d’estovalles, coixins, catifes fins a nous accessoris com sotagots i recipients de
tota mena fets amb aquest material, que és fàcilment
combinable amb altres de més rústics.
S’imposa la combinació amb llanes treballades artesanalment a mà fil per fil, la qual cosa permet formar
figures o formes tant planes com amb volum.

En aquest cas els accessoris fets amb feltre són molt
lleugers de pes i es poden fer servir com a centres de
taula, ornaments sobre escriptoris, taules petites... I
acompanyen a la perfecció materials com la fusta, el
vímet, la ceràmica o el metall.
Aporten un toc de color i el límit per aplicar-los en
la decoració de casa vostra només depèn de vosaltres,
ja que són ideals per col·locar en determinats racons
en colors monocromàtics o cridaners que donin tocs
personals a cada estança.| AMIC

Decoració
infantil
El feltre dona molt de joc en la
decoració infantil, ja que es poden
crear objectes de moltes formes,
i el material proporciona una delicadesa que, per contra, no ofereixen el plàstic o la fusta. A més,
hi ha un munt de manualitats que
podem fer amb la canalla i així
motivar-los a decorar la seva pròpia habitació.

Tot Llar 1873_OK.indd 4
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Llar

Cortines i estors
Al mercat teniu una àmplia varietat de
propostes entre les quals triar. Depenent
de la intensitat de llum que vulgueu a
cada habitació, es recomana fer servir un
tipus o altre de material. Teniu opcions
per triar i remenar.

És important que, a més de triar entre una selecció
d'alta qualitat, pugueu gaudir de dissenys increïbles
que s’adapten amb gran facilitat a l’estil que esteu
buscant.

Podeu trobar diferents estils:
• Panell vertical i lliscant: garanteix una àmplia cobertura i diferents tipus d’il·luminació, ja que cobreix
l’estança de la llum natural i genera un ambient càlid.
• Plegable: una cortina que té diferents plegaments
i aporta un estil elegant.
• Impressió digital: ofereix un nou model de disseny

Tot Llar 1873_OK.indd 6

de cortines perquè podeu escollir un logotip o una
imatge per crear el vostre estil personalitzat.
• Golfes: un sistema que està dissenyat per a finestres
amb inclinació que són de difícil accés, per això s’ha
pensat en un producte de gran utilitat.
• Enrotllable: ofereix dos tipus de sistema, un de manual i un altre de motoritzat, que són ideals per tenir en
compte. A més podeu escollir el color que vulgueu. | AMIC
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Unes escales amb estil
Les escales són elements que poden
donar estil i personalitat a la llar. Hi ha
moltes possibilitats a l'hora de decorarles però el primer pas ha de ser triar el
més adequat per a l’espai.
El pressupost en aquest cas no és el més important.
Amb pocs diners es poden fer grans coses si teniu
creativitat i imaginació. Els ornaments simples però
elegants són els millors. A continuació, us oferim alguns consells.
El lloc dels graons generalment és poc tingut en
compte, per no dir oblidat, en la decoració, però quan
arriben les visites és el primer punt on fixen la mirada.
Les plantes interiors són ideals per col·locar-les als
graons, o podeu utilitzar vinils per decorar.
Col·locar quadres a la paret també és bona idea.
L’aspecte visual del vostre ambient canviarà amb un
parell d’obres d’art. Si l’escala té un replà es pot aprofitar per col·locar un altre element decoratiu.
Però si voleu estalviar espai podeu instal·lar armaris
de paret o petits prestatges estratègicament col·locats.
Les baranes formen part de l’estructura decorativa
de les escales. Les barres en ferro forjat són el millor,
encara que les barreges amb fusta també són una
opció molt estesa a tenir en compte. Tot depèn del
tipus de construcció i l'estil de la llar.| AMIC
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Daniel Ferrer

Argentona

www.totmataro.cat/argentona

"L'alternativa al govern d'Unitat passa per
un acord bastant surrealista"
Demà al matí se celebrarà el ple extraordinari per decidir qui serà el nou alcalde
d'Argentona, una votació en què Eudald Calvo sembla tenir-les totes
Política: Berta Seijo

El cap de llista d'Unitat-Argentona per la República, Eudald Calvo,
ja compta les hores per iniciar el
seu segon mandat com a alcalde.
Després de ser la força més votada a Argentona el 26 de maig amb
més del 39% dels vots i 8 dels 17
regidors, el partit independentista
és el que té més paperetes d'ocupar l'alcaldia.
El veredicte final se sabrà demà al
matí, en una única votació que tindrà
lloc en ple extraordinari al consistori
argentoní. Per ara, Calvo confia en
un acord de governabilitat amb Junts
x Catalunya i descarta que la resta
de formacions amb representació al
consistori puguin formar una majoria alternativa.
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Quina valoració fas dels resultats del 26 de maig? Us esperàveu més, amb una llista
unitària?
Considerem que els resultats han
estat molt positius. Per separat segurament no ho hauríem aconseguit. L’únic fre és que ens falta un
regidor per la majoria absoluta, cosa
que ens obliga a establir una certa negociació per arribar a acords
amb la resta de grups de l’oposició.
Amb quin partit està més
avançada aquesta negociació?
En principi amb qui estem tenint
les converses més intenses és amb
Junts x Catalunya. Segurament,
ells es quedaran a l’oposició, però
tancarem algun tipus d’acord de
governabilitat.

Ni Junts ni el PP estan
a favor de crear una
majoria alternativa"
Eudald Calvo

Creus que és possible que
es formi una majoria alternativa a la d’Unitat?
Aritmèticament és possible, però
èticament i políticament em sembla força complicat. L'única majoria possible per la qual Unitat no
estaria al govern passa per un acord
bastant surrealista entre Junts x
Catalunya, Tots x Argentona, PSC
i PP. Seria, com a mínim, curiós.
Pel que nosaltres sabem, Junts x
Catalunya no està a favor d'aquesta mena d’acord i tampoc no ho
està el PP.
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Després de les eleccions,
han millorat les relacions entre Unitat i Tots x Argentona?
Entenem que les eleccions són un
punt d’inflexió a partir del qual es
podrien reiniciar una mica les converses, entre altres coses perquè
Unitat és una formació nova. És veritat que en l’anterior mandat ja vam
intentar tenir un vincle de proximitat
amb Tots x Argentona. Finalment, no
va ser possible; diferents situacions
han provocat que hi hagi un distanciament i la relació és molt freda.
Podríem dir que llimar les
asprors amb la resta de partits
que ara formen part del consistori és un dels teus grans
reptes?
El final del mandat ha estat una mica
tens i ens agradaria recuperar el diàleg amb la resta de grups de manera
que puguin participar en la presa
de decisions.
Quins altres deures van
quedar pendents en l'anterior mandat?
Quan repeteixes tens tota la feina a
mitges i l’has d’acabar. Una de les coses que ens fa més il·lusió és seguir
tirant endavant la construcció de la
nova biblioteca, que ara mateix està
en fase de concurs. És un projecte
llarg, que requereix molts recursos
però que és necessari al poble.
A banda d’això, les urbanitzacions tenen una sèrie de demandes
històriques i som conscients que
ara s’ha de posar fil a l’agulla a les
obres de Can Raimí i Can Cabot,
especialment.
Si tot prospera, aquesta serà
la teva darrera legislatura com
a alcalde?
Entenc que sí i penso que és necessari també personalment. M'agrada
molt ser alcalde, però tinc 33 anys
i voldria reprendre la meva carrera
professional com a economista a les
administracions públiques.
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En general, a què atribueixes la caiguda de la CUP en
diferents municipis?
Hi ha diversos elements que de ben
segur que han afectat el partit. El més
evident és que el vot útil ha anat cap
a ERC. A més a més, penso que la
CUP ha perdut certa referencialitat
mediàtica. Si bé en els moments del
procés i del referèndum tenia un paper molt important al Parlament, ara
ja no hi juga cap rol i se’n parla molt
menys. La gent acaba oblidant que
existeix, també perquè no ens hem
presentat a les eleccions europees
ni a les generals.

Argentona escalfa
motors per acollir
l'Argillà 2019

Portugal és el país convidat.

S'ha de posar fil a
l'agulla a les obres de
Can Raimí i Can Cabot"
Eudald Calvo

Creus que la formació d’una
llista unitària ha estat la millor jugada per fer front a les
hores baixes de la CUP?
No vam crear la llista unitària amb
aquesta intenció. Quan vam començar a parlar d’aquesta candidatura,
ara fa un any, ningú sabia que la
CUP cauria posicions. La proposta de la llista unitària va venir de
l’ANC i del CDR. Nosaltres ens hi
vam avenir perquè a tots plegats
en semblava bé. Va haver-hi moltes dificultats, evidentment, però
ara som un dels pocs municipis a
Catalunya on realment hi ha una
candidatura d'aquest tipus.
En aquest sentit, les formacions independentistes de
Mataró han perdut una oportunitat de vèncer el PSC?
Aquesta és una valoració que han de
fer els mateixos partits. Tanmateix,
penso que el fet que es presentessin
per separat Junts x Catalunya, ERC,
la CUP i Primàries ha fragmentat
més el vot en una ciutat on el vot
independentista és minoritari. | B.S.

Arxiu

En aquesta edició, ja hi ha
programades tres mostres
Argentona es prepara per acollir
una nova edició d'una de les seves
festes més populars, l'Argillà, un
autèntic homenatge a la ceràmica
que se celebrarà els dies 5, 6 i 7 de
juliol al poble.
Enguany, la vila comptarà amb
Portugal com a país convidat i és
per això que, a hores d'ara, hi ha
confirmades dues mostres procedents del país veí: "Contentores e
contenores", d'Heitor Figuereido,
i "Ceràmica tradicional portuguesa". Ambdues s'inauguraran el 5 de
juliol a la tarda a la Casa Gòtica i
al Saló de Pedra, respectivament.
La primera es podrà visitar fins al
21 de juliol, i la segona, fins al 7
de juliol.
Més exposicions
D'altra banda, l'organització també té a punt una exposició de Jordi
Marcet i Rosa Vila-Abadal, que porta
per nom "Cal·ligrafia puntual", i que
acollirà el Museu del Càntir.
A més a més, durant els dies que
dura l'Argillà, també es podran visitar dues mostres més al Museu
del Càntir: la permanent (“5 àmbits
temàtics sobre el món dels càntirs i Espai Picasso”) i la temporal
(“Transversalitats”). | Red.
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Maresme

www.totmataro.cat/maresme

El Maresme omple les xarxes amb la celebració
del 6è aniversari de BCN Travel Bloggers
És una acció organitzada pel Consorci de Promoció Turística
Art: Redacció

Uns 150 bloguers de viatges van
aterrar al Maresme durant tot un
cap de setmana en què es van programar diverses activitats perquè
coneguessin la comarca i en fessin
difusió a les xarxes socials. El resultat: més de 8.000 publicacions
del territori a Twitter i més de 200
a Instagram sobre el maresme, etiquetats amb els hashtags #wowmaresme i #bcntb6. Es tracta d'una
acció de promoció organitzada pel
Consorci de Promoció Turística
Costa del Maresme, amb el suport
de Diputació de Barcelona i la collaboració de nombroses entitats i
empreses a la comarca.
Joaquim Arnó, president del
Consorci de Turisme del Maresme,
valora la gran oportunitat que ofereix aquest tipus de promoció, que
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aconsegueix una gran repercussió
d'una manera més econòmica. Això
sí, assegura que la voluntat és un
turisme que eviti la massificació
i sigui de qualitat. Sobre la visita
dels bloguers, afegeix que "hi havia gent que ja hi havia estat, però
molts desconeixien l'existència del
Maresme".
Les activitats
El cap de setmana va començar un
divendres a Mataró, on més d'un
centenar de bloguers es van reunir a
l’emblemàtic edifici de la Nau Gaudí.
Per la capital, els participants van
realitzar diversos photowalks tot
descobrint el seu llegat modernista,
comercial i marítim.
Durant el dissabte, els bloguers
es van desplegar per la comarca
fent activitats de tota mena a diferents municipis. Visites a museus,

propostes gastronòmiques, tallers,
visites enoturístiques i activitats esportives i nàutiques. Entre altres pobles, van rebre visites Premià de Mar,
Calella, Sant Pol, Santa Susanna,
Llavaneres, Arenys de Mar i Teià.
El diumenge, en canvi, es va destinar a accions sostenibles, recollida
de brossa o un recorregut inclusiu
pel municipi. Arnó explica que els
mateixos bloguers van ser els que
volien fer una activitat d'aquest estil,
i que el Maresme, sota el paraigua de
la Diputació de Barcelona, és destinacio Biosfere, és a dir, destinació
turística sostenible. A més, explica
que fa uns anys es va començar a
treballar per netejar el fons marí, i
la seva idea és transmetre que no
només es cuida la part visible de la
comarca sinó també la que no es
veu, per oferir una destinació de
qualitat. | Red.
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Detall d'una obra d'Elena Paredes.

Cedida

L'art d'Elena Paredes s'instal·la
a Llavaneres
L'exposició s'estarà fins al 28 de juliol al Museu Arxiu
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Una vintena d'obres de la Col·lecció
Bassat del 1955 al 1998, amb la collaboració del Consorci Museu d´Art
Contemporani de Mataró, formen
la mostra retrospectiva de l'artista.
L'exposició parteix de la seva etapa
de formació, als anys quaranta i cinquanta, amb dos paisatges pintats del
natural com són Cadaqués i Vilalba,
fins a arribar a les seves obres esquemàtiques a mig camí de l'abstracció.
Es fa palesa la substitució del pinzell
per l'espàtula, amb els colors plans i
la pèrdua de perspectiva i les referències externes, convertint el llenguatge
artístic com un mitjà d'expressió personal i no de representació.
Lluís Bassat defineix l'argentina
com "una artista extraordinària que
va destacar en el difícil món de l'art,
dominat pels homes al llarg de tota
la història". | Red.
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La principal diferència amb els mosquits normals són les ratlles blanques a les potes i al tòrax

Arxiu

El Consell Comarcal actua contra el mosquit
tigre en 17 municipis del Maresme
S'han localitzat entre 1.800 i 2.000 punts de retenció d'aigua que les femelles
aprofiten per dipositar-hi els ous
Salut: Redacció

La primera presència de mosquit
tigre a Catalunya va notificar-se el
2004, exactament a Sant Cugat del
Vallès. Des d'aleshores, l'arribada de
l'estiu i el bon temps posa en alerta
governs i ciutadans per prevenir al
màxim el seu efecte. L'insecte és el
principal transmissor de malalties
tropicals com el dengue, el Zika i el

Treballs contra el mosquit tigre
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CC Maresme

chikungunya, tot i que no són gaire
habituals. La principal alarma se
centra en la seva ràpida proliferació. Els ports són la principal porta
d'entrada d'aquesta espècie invasora, i s'estén pel territori a bord dels
nostres vehicles.
Des del Consell Comarcal expliquen que una femella alimentada
amb sang humana és capaç de pondre en una setmana entre 80 i 200 ous
de mosquit. D'aquests, la meitat seran femelles que, en set dies més, podran haver criat fins a 3.200 mosquits
tigre. Per això, la principal necessitat
és controlar els espais més adequats
per a la cria dels mosquits, com són
els punts de retenció d'aigua, i tractar-los per evitar plagues. En aquest
sentit, el CC ha signat conveni amb
17 municipis (entre els quals no hi
figuren ni Mataró ni Argentona) per
controlar els espais públics que són
possibles focus de cria: embornals
sifònics, fonts, estancaments, etc. Se
n'han localitzat entre 1.800 i 2.000, i
ja s'han començat a tractar amb larvicida. El tractament s'haurà d'anar
repetint cada sis setmanes, que és el

temps que dura la seva efectivitat,
fins que tornin les baixes temperatures i provoquin la mort de larves
i mosquits adults.
La feina a casa
Des del Consell Comarcal del
Maresme alerten, però, que el 80%
dels focus de cria es troben en àmbits privats: testos, gerros, galledes,
cendrers, abeuradors, utensilis de
jardineria, piscines mig buides, mobiliari exterior... i, en general, qualsevol objecte que pugui acumular
aigua. Per això, és molt important
que a casa també es faci una revisió
periòdica d'aquests espais.
Cal buidar i posar sota cobert tots
els objectes i contenidors on es pugui
acumular aigua, evitar que s'inundin,
per exemple, capgirant-los, mantenir
secs els plats dels testos, renovar com
a mínim dues vegades per setmana
recipients destapats com abeuradors
d'animals, mantenir netes les canaleres de recol·lecció d'aigua de les
teulades i mantenir basses, estanys o
piscines en correctes condicions mitjançant el tractament de l'aigua. | Red.
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VALORACIONS
GRATUÏTES
La xarxa més gran de Mataró amb 3

oficines, i més de 20 agents per gestionar el teu immoble

Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador

OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es
CENTRE HISTÒRIC (Ref. 320676) Casa per enderrocar. Possibilitat de construir bloc residencial
de planta baixa + 2 pisos + dúplex. Planta baixa
de 91m² + pati de 37m². Primer pis de 77m² + terrassa de 14m². Segon pis de 77m² + balcó. Tercer
pis: dúplex de 120m² + terrassa de 26m²

300.000€

T

CENTRE/EIXAMPLE (Ref. 320351) Pis de 80m²,
3 habitacions (2 dobles), 2 banys complets,
molt lluminós, cuina actualitzada amb àmplia
galeria, menjador amb sortida a balcó, aire
condicionat i totalment reformat. Finca amb
ascensor, a 2 minuts de l’estació de tren.

199.000€

T

OFICINA PERAMÁS: Miquel Biada, 79 · T. 937 378 028 · ba510@tecnocasa.es
Peramàs (Ref. 318995). Àtic amb
ascensor, 3 dormitoris, 2 dobles, cuina
reformada amb sortida a safareig, salómenjador amb sortida a balcó i bany amb
plat de dutxa.

220.000€

T

Via Europa (Ref. 741965)
741965).
Segon pis, 3 dormitoris, tot reformat, 2
balcons i plaça d’aparcament.
Finca amb ascensor

137.000€

T

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

8438

Cerdanyola Nord (Ref. 321001).
Oportunitat inversors. 75 metres distribuïts en 2 dormitoris, saló amb sortida a
balcó i cuina i bany complet
acabat de reformar.

99.000€.

T

Roca Blanca (Ref. 316840).
Àtic amb Vistes. 80 metres, cuina office
independent, 3 dormitoris, bany complet i
safareig. Moblat, calefacció
i finestres d’alumini.

130.000€

T

NOVA OFICINA: Cirera-Molins, Riera de Cirera 16 · T. 687 453 993
ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

*HIPOTECA AL

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

100%

*Subjecte a l’aprovació per part de l’entitat financera.

Tipus fix des de 1,65%, tipus variable des de Eur +0,75%

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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Perfils
Andrea Rodés

narradora de vivències
Perfil: Berta Seijo

Andrea Rodés va tocar tots els pals fins a topar
amb la seva autèntica passió: l'escriptura. "Al
principi volia estudiar història, però a casa em
van animar a cursar la carrera d'administració
i direcció d'empreses", explica. Tot i que en cap
cas va deixar la universitat a mitges, Rodés afirma
que treballar en una empresa no la va motivar mai
gaire. Per aquest motiu, va emprendre un altre
camí: estudiar història de l'art, un àmbit que la va
portar a fer pràctiques a diverses ciutats del món
com ara Londres, Nova York o Berlín.
La seva aventura periodística va engegar a la
capital d'Alemanya. "El 2005 vaig començar a
sortir amb un noi que era corresponsal del diari
Avui a Berlín i que em va encomanar la passió
per l'ofici", recorda Rodés. "Veure'l treballar a
casa en pijama o entrevistant gent interessant
cada dia" van ser alguns dels motius pels quals
l'escriptora va començar a fer els seus propis reportatges. "Quan El Periódico va publicar un dels
meus articles vaig tenir clar que em dedicaria al
periodisme", afirma.

Segona etapa: la Xina
Amb l'arribada dels Jocs Olímpics, Rodés va decidir marxar a la Xina. "Va ser la gran decisió de
la meva vida: de seguida em va sortir feina com
a corresponsal a Público i va ser un país que em
va inspirar per escriure el meu primer llibre de
no ficció, Por China con palillos (Destino, 2008)",
explica.
Una vegada dins el món editorial, la periodista
va consolidar la seva carrera com a escriptora amb
diverses obres de ficció com, per exemple, Lluny
de Pequín (Columna, 2012), El germà difícil (La
Magrana, 2015), Viaje al Ussuri. Tras los pasos de
Derzu Usala (Altaïr, 2014) o Dies que caben en una
ampolla de Vichy (Pagès editors, 2016).
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Maria Dias

Records del Chasis
Andrea Rodés acaba de publicar la seva quarta
novel·la, Cuando se vaya la niebla (Huso Editorial),
una obra amb protagonista mataronina inclosa
que barreja diversos gèneres com el suspens, la
història i la trama política i social.
"La Naiara és una noia que busca un canvi d'aires
i que, per una sèrie de casualitats, marxa sola a
Sèrbia", explica l'autora. Per a ella, Mataró ha estat
també la seva ciutat de referència: "Les meves
festes de joventut eren a la mítica discoteca
Chasis, una anècdota que no sé fins a quin punt
ha condicionat la meva personalitat", afegeix.

APUNTS
Defineix-te: Optimista i una mica irresponsable.
Un llibre: 'Medio sol amarillo', de Chimamanda Ngozi
Adichie.
Un viatge: Tornar a Rússia.
Una pel·lícula: 'La historia interminable'.
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T. 937 965 148

Rd. Francesc Macià, 28 (esqu.c/Castaños) - Mataró
inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com

ES HORA DE SER
P
CON NOSOT ROPIETARI@!

5365

Ref. 4513
T
ZONA
CERDANYOLA

PISO DE GRANDES DIMENSIONES DE
115M2: 3 hab. 2 dobles, baño con ducha y
aseo, cocina de roble con galería, salón
comedor con balcón exterior, trastero
€ en terrado comunitario (C.E. EN TRÁMITE)

164.000
Ref. 4528

T

ZONA Mª
AUXILIADORA

R
TU HIPOTECOASAPUEDES!
L 100%

Ref. 4526
T
ZONA
EL SORRALL

GRAN PISO DE 120M2 EN COMUNIDAD
REDUCIDA: Baño y aseo reformado, cocina
office 12m2 fórmica blanca, galería cerrada
8m2, 4 hab. 3 dobles, calefacción y ascen€ sor, vistas a montaña. (C.E. EN TRÁMITE).

189.000

PISOS
NUEVOS ACABADOS
1ª CALIDAD

OBRA NUEVA. Excelentes pisos de 2 y 3
dormitorios, con acabados de 1ª calidad,
totalmente exteriores, a.a con bomba de
calor. Pregunte y le informaremos.
DE:

DES

145.000€

Ref. 7077
T
ZONA
LA LLÀNTIA:

PISO SEMINUEVO CON TERRAZA: con as-

censor, 2 hab. (1 doble) baño completo bañera, salón comedor, cocina integrada mismo
ambiente, calefacción, terraza de 12m2, Pk
€ incluido. (C.E. EN TRÁMITE)

199.000

Ref. 2529
T
ZONA
VIA EUROPA:

cocina office, balcón exterior, calefaccion
central, zona comunitaria con piscina.(C.E.
€ EN TRÁMITE).

292.000

SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL:
1P C&M.indd 1

PISO DE 90M2 CON PK Y TRASTERO
INCLUIDOS: 3 hab. (1 tipo suite), 2 baños,

937 965 148
12/6/19 17:09

4
MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66

(cant. el Torrent, 57)

MATARÓ - Via Europa

185.000 €

MATARÓ - Parc Central

205.000 €

PIS MOLT COMPLET PERFECTAMENT COMUNICAT!

PIS COMPLETAMENT EXTERIOR AMB MOLTA LLUMINOSITAT!

Consta de 68m², amb 2 habitacions, bany, cuina independent,
saló-menjador, balcó, calefacció, aa/cc, pàrquing, traster, ascensor... Excel·lent relació qualitat-preu!!! T 151597

75m², 2 habitacions, 1 bany, 1 servei, cuina office, saló-menjador,
balcó, aa/cc, calefacció, etc... Gràcies a la seva orientació, tindràs
sol durant tot el dia. Inclou plaça de pàrquing!!! T 151526

MATARÓ - Centre

277.826 €

BONIC PIS FAMILIAR I EN PERFECTE ESTAT!
Consta de 95m², 4 habitacions, 2 banys reformats, cuina office,
saló-menjador, balcó, aa/cc, calefacció, sòls de parquet, galeria,
traster, etc... Pis modern en situació immillorable!!! T 151470

DOSRIUS - Can Massuet

255.000 €

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

MATARÓ - Via Europa

180.000 €

XALET A 4 VENTS AMB UN GRAN JARDÍ DE 400M2

LOCAL COMERCIAL EN ESTAT IMPECABE!

Consta de 210m², 5 habitacions, 3 banys complets, cuina office, saló menjador, llar de foc, galeria, calefacció, garatge, traster,
etc... Terrassa amb vistes a la muntanya!!! T 420110

Consta de 208m2, un bany, zona diàfana, altell per a despatx o
oficina, porta automàtica, GUAL, sistema d’alarmes... Façana de
8m i l’alçada 4,1m. Oportunitat per a inversors!!! T 350152
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al

45 anys ens avalen.
Serietat i eﬁcàcia
al millor preu.

MATARÓ - Centre

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

93 757 83 83

715 €

PIS MOLT BEN SITUAT I ENVOLTAT DE COMERÇOS I SERVEIS!
Consta de 80m², 3 habitacions, bany, cuina independent, salómenjador, balcó, galeria... Ben comunicat amb els comerços i
serveis de la localitat. Molt lluminós!!! T 109644

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

ARGENTONA - Centre

2.500 €

ESPECTACULAR CASA DE DISSENY AMB GRAN JARDÍ!
Llar de 360m² superf. 50m². 7 habit, 3 banys, servei, cuina americana, saló-menjador, terrassa, llar de foc, parquet, jardí amb piscina i porxada, garatge, traster... Totalment exterior!!! T 420133
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MATARÓ - Parc Central

850 €

PIS MOLT FUNCIONAL APROFITAT AL MÀXIM!
Consta de 85m², 3 habitacions, 2 banys complets, cuina independent, saló-menjador, balcó, aa/cc, garatge... Ideal per a una
família!!! T 110482

MATARÓ - Eixample

1.100 €

GRAN PIS MOLT LLUMINÓS I BEN COMUNICAT!
230m², 6 habitacions, 2 banys, servei, cuina americana, salómenjador, ascensor, etc. Ben comunicat amb transport públic
i a pocs minuts estació. Ideal famílies nombroses!! T 102764

MATARÓ - Centre

1.500 €

LOCAL COMERCIAL MOLT BEN SITUAT!
Consta de 239m2, 2 serveis, despatx, magatzem, ascensor/
muntacàrregues... Totalment exterior. OPORTUNITAT per ubicació, estat i adaptabilitat!!! T 350155
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