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FUTUR EN
QUARANTENA
L'Hospital de Mataró celebra 20 anys amb
nous projectes i velles mancances

és
Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...
Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat
MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cros a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)
Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist, núm. 1, MATARÓ
Pol. Ind. Pla d’en Boet. T 93 161 50 15
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ESPECIAL
Sant Joan /
Seguretat

CUIDEM EL
MEDI AMBIENT
AIXETA LAVABO
ECO PROJECT XL

25,90 €
Per només
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CLÍNICA DENTAL MARMOL
Ara també a
l'Hospital de Mataró

Dr. Pablo Marmol.

més que una clínica

Col. núm. 3244

JULIOL

10

Implants dentals:
Cirurgia guiada per ordinador

%

dte.

En tots els tractaments*

Més de 15.000 implants col·locats.

Estètica dental:
Carilles lumineers, fundes...
Dissenyem digitalment el teu somriure.

Ortodòncia:
Invisible, estètica, brackets...

Blanquejament dental.

*Excepte mútues

Hospital de Mataró:

Mataró Centre:

Premià de Mar:

Carretera Cirera 230
Soterrani 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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Pl. Cuba, 48, Mataró
info@sucasa.es

Tl. 93 757 12 82
9351

www.sucasa.es
AQUESTA SETMANA
DESTAQUEM AQUEST
IMMOBLE

OCASIÓ DIFÍCILMENT
COMPARABLE!
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 avgda. àmplia, vistes clares i ben orientat. Pis exterior 100%
en cantonada. Reformat totalment. De 3 habitacions. Saló menjador assolellat. Cuina bones mesures. Galeria. Bany amb dutxa. Terres parquet.

E

98.500€

PIS + PARQUING INCLÒS!
Ref. 13016 PERAMÀS/PZA.CATALUNYA: Edifici
amb ascensor perfectament ubicat. Distribució
quadrada sense pasadissos. 3 dormit. (2 dobles).
Saló menjador 20m2. Balcó a carrer tranquil.
Cuina refor. i equipada. Galeria. Bany amb dutxa.
Pis lluminós, exterior i amb vistes zona verda.

T

180.000€

AMB VISTES CLARES!
Ref. 13014 PRES. TARRADELLAS: Bon pis
per qualitats, ubicació, vistes i preu. 75m2 altura
mitjana zona fàcil comunicació i aparc. 3 dormitoris. Saló menjador ben orientat. Balcó. Cuina
reformada i equipada. Bany reformat. Terres de
parquet. Portes de faig. Comunitat bona imatge.

T 97.500€

Ref. 13015 VIA EUROPA/PARC CENTRAL: Si
busques un habitatge únic i especial, és el teu
pis. Àtic tipus loft amb terrassa superior 30m2
per a joves busquin independitzar-se, singles
o inversors. Saló-menjador, cuina equipada.
Balcó/terrassa 12m2. Bones vistes i orientació.
Bany amb dutxa. Terrassa/Solàrium 30m2 ideal
barbacoes. 2 pl. de pàrquing, zona traster. De
les millors ocasions del mercat actual!

G

129.000€

REALMENT IMPECABE!

OPORTUNITAT!

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

Ref. 12884 Z. CTRA. DE MATA: Busques un
pis amb metres i reformat? Edifici amb ascensor i a un preu més que raonable? De les millors
oportunitats! Habitatge de 96m2 ben distribuïts
en 4 dormitoris. Saló menjador. balcó molt assolellat. Gran cuina office bany + lavabo.

T 115.000€

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

197.250€

E

137.950€

CASA FAMILIAR!
Ref. 12784 DOSRIUS /URBANITZACIÓ: Fàcil
localització. Estupenda casa unifamiliar a 4
vents , en bonica parcel·la 700m2 a 2 carrers.
Costat zones verdes. 200m2 útils, planta baixa
+ 2 alçades. 5 dormit. 2 salons (1 x planta). Terrassa/solàrium. Bona ocasió!!

E
T

213.000€

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
La biologia de la pau
Opinió: Víctor González

No, no estem determinats per un ADN pacifista ni venim determinats biològicament per la cultura de pau. Són opcions polítiques
escollides, i prou. Que consti que la situació dels presos polítics i
la manera com s’ha desenvolupat la vergonya jurídica de l’última
primavera em genera molta ràbia i molta pena, però prou, si us
plau. Creure en la pau no vol dir portar-la inserida en el nostre cos.
Potser filaré prim, però cada cop que algú es refereix a un factor
biològic per justificar un comportament em genera una urticària
que només es pot comparar a la juliana de Les Santes 2018. Les
paraules, els discursos, són armes carregades de valor simbòlic,
per això les hem d’escollir amb precisió i de forma que incloguin
més que excloguin. Primer, l’ADN són els gens que portem a dins,
una informació hereditària que ens permet aglutinar dades per generar un genoma. Res més. Si utilitzem la justificació genètica per
referir-nos a un tipus de comportament, estem dient que aquells
que no comparteixen un genoma determinat amb nosaltres poden no tenir aquest comportament. Genoma bo, genoma dolent.
Genoma pacífic, genoma violent. I ja sabem en què deriva això.
Dos, el determinisme biològic, de la mà de la justificació genètica,
o el cultural són hereus d’uns comportaments passats, són una
faula de taverna a les 5 de la matinada. Considerar que som així
perquè estem determinats per una evolució millor, més estructurada, que ens converteix en un esglaó millor que d’altres és, també,
esgarrifós. El comportament humà no està conduït per una cadena
heriditària de gens, sinó per qüestions de context social, opcions
materials i condicions efectives. És a dir, allò que es pot fer en el
seu precís moment. I punt. Per tant, la qüestió cultural que explica
que les conquestes socials i nacionals que s’han aconseguit han
estat basades en una cultura històrica de la pau són mentida. I
això ha estat utilitzat per criminalitzar altres formes de protesta.
Les nostres societats, més que determinades, venen marcades pel
que en física quàntica es diu el principi d’incertesa de Heisenberg,
que explica que no podem conèixer les posicions i els moviments
de determinats cossos al mateix temps. Podem ser pacífics, recórrer a la violència política, restar passius, moure’ns a la defensiva,
sempre segons les anàlisis materials, socials i morals del moment.
No som un genoma únic, espero que no ho siguem mai. Som incerts i variables.
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MÉS TRENS A L'ESTIU
APLAUDIT: Renfe amplia les línies
de la costa durant l'estiu. La línia
R1 tindrà sis trens més d'Arenys a
Calella, i la RG1, sis noves freqüències de Portbou al Maresme els caps
de setmana i festius.

LA MORT D'UNA MENOR
CASTIGAT: Diumenge passat van
trobar el cos d'una menor de 14
anys al seu domicili de Mataró,
i l'autòpsia va confirmar que es
tracta d'un homicidi. La ciutat s'ha
mostrat consternada pels fets.

L’ENQUESTA

T'agradaria que Mataró
apostés per la música en
directe als bars?
90.7 % Sí
9.30 % No

LA PREGUNTA

Estàs satisfet/a amb el
servei de l'Hospital?
VOTA L'ENQUESTA A:

19/6/19 13:43

Les portades

Foto antiga

La quinta del 1930

De fa 25 anys

A l'altura de la ronda Barceló, a la
platja de Mataró, hi havia una zona
ballada reservada exclusivament als
soldats. A la fotografia, veiem un
grup de soldats residents a la ciutat
i nascuts l'any 1909 que van entrar
a fer el servei militar a la caserna
de Mataró l'1 de febrer de 1931. Per
poder fer el servei militar a la ciutat, van haver d'allistar-se en una
modalitat de l'època anomenada

“de quota”, amb la condició de pagar 1.000 pessetes de l’any 1930 per
poder triar el lloc de la caserna.
En Jaume Patau Buixó, pare de qui
ens envia la fotografia, Josep Patau
Feliu , és el tercer començant per
la dreta. Seria interessant —comenta— saber el nom dels altres
homes de foto, si és que algun
familiar els reconeix.

De fa 15 anys
ANY XXXIV

Del 20 al 27 de juny de 2014

www.totmataro.cat

FOTO: ANNA ALUART

NÚMERO 1632

Que no es quedin
per sempre més
al fons d’un calaix!

FESTA DE BENVINGUDA A L’ESTIU
Mataró celebra Sant Joan amb la novetat de la revetlla popular a l’Escorxador
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De fa 5 anys

18/06/14 16:32

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

D. Ferrer

Ciutat

www.totmataro.cat/ciutat

El ple d’investidura fa alcalde David Bote amb
el suport d’En Comú Podem Mataró
L'acord de governabilitat amb els comuns ha fet possible que el PSC pugui governar
amb majoria els pròxims quatre anys
Política: Redacció

Després d'unes eleccions en què
el PSC va arrasar amb uns resultats
quasi històrics a Mataró, David
Bote ja té de nou la vara i la banda
d'alcalde. Els va rebre dissabte en
el ple d'investidura que el va reelegir com a màxim representant del
consistori per als pròxims quatre
anys. Es tracta del segon mandat
de Bote al municipi, aquest cop
sota un govern amb majoria que
ha comptat amb el suport d'En
Comú Podem Mataró.
Pacte per "un govern estable
i d'esquerres"
El nou govern municipal el formaran els 13 regidors del PSC i els 2
del partit liderat per Sergi Morales.
Després de dies de reunions i de
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Hores abans del ple,
Bote i Morales van
signar un acord
batejat "Un futur
per a Mataró"
diàleg entre els dos grups municipals, l'aliança vermella i lila es
va tancar hores abans del ple de
constitució de l'Ajuntament. Sota
el títol "Un futur per a Mataró", els
dos candidats han traçat una estratègia que beneficia ambdues formacions i que facilita que puguin

tirar endavant "un govern estable
d'esquerres per dur a terme projectes de futur per a la ciutat". El
pacte té un precedent recent a la
capital del Maresme: l'entesa per
aprovar els pressupostos socials
que van signar el 2018.
Amb l'organigrama i l'estructura
del nou govern municipal llestos,
els dos partits han destacat algunes de les prioritats sobre les quals
pivotarà la legislatura 2019-2023.
En aquest sentit, el PSC i En Comú
Podem Mataró faran èmfasi en "la
promoció econòmica" de la ciutat i
en "la creació d'ocupació estable i
de qualitat", col·laboraran perquè
la ciutat sigui "un municipi amb
drets i justícia social", i impulsaran
"un model de desenvolupament
sostenible", amb especial atenció
a la seguretat, la transparència i la

19/6/19 17:50

Ciutat
cooperació amb el teixit associatiu.
Torn de paraula dels portaveus
Abans de les votacions i de la investidura de David Bote com a nou
alcalde, tots els portaveus van tenir
l'oportunitat de presentar la seva
candidatura.
El primer a dir-hi la seva va ser
Xesco Gomar, primer secretari del
PSC al Maresme, que va destacar la
intenció de la seva formació "d'estendre la mà a tots els partits de
l'oposició" i de treballar perquè
Mataró sigui una ciutat "plural".

Treballarem des de
l'oposició pensant en
projectes per a tothom"
Francesc Teixidó

Per la seva banda, Francesc
Teixidó va pronunciar un discurs
llarg en què va criticar "la inacció
del govern socialista" en els últims
quatre anys i va explicar el "canvi
profund i urgent" que creuen que
necessita la ciutat per aturar "l'empobriment i la pèrdua d'oportunitats". De la mateixa manera, el cap
de llista d'Esquerra Republicana
va afirmar que treballaran des de
l'oposició pensant en "projectes
per a tothom".
En tercer lloc, el candidat de
Junts x Mataró, Alfons Canela, va
avançar que la formació independentista controlarà l'acció del govern des de l'oposició amb una
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El cap de l'oposició, Francesc Teixidó, durant el seu torn de paraula.

actitud positiva i empàtica en benefici de la ciutat. Així mateix, va
fer un repàs dels "temes més importants" sobre els quals s'ha de
treballar en aquest mandat.
La líder de Ciutadans a Mataró,
Cristina Sancho, va criticar el pacte
entre socialistes i comuns, assegurant que l'acord dona ales a la

D. Ferrer

creació d'una "esquerra reaccionaria que no aporta cap progrés".
Per últim, el discurs de Sergi
Morales va ser un dels més esperats. El candidat d'En Comú Podem
Mataró va aprofitar el seu torn per
explicar els motius pels quals han
decidit tancar una aliança amb
el PSC. I és que per als comuns

Assistents històrics
Dissabte va ser també un dia de
trobada entre polítics que han
marcat la història de Mataró. De
fet, entre els familiars i amics dels
candidats també hi havia tots els
exalcaldes que han governat al
municipi des que es va instaurar
la democràcia ara fa 40 anys:
Joan Majó, Manuel Mas, Joan
Antoni Baron i Joan Mora.

19/6/19 17:50
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15 reptes fins al 2023
Un cop finalitzades les votacions,
David Bote va tenir l'oportunitat
de pronunciar el seu primer discurs com a alcalde reelegit. En el
seu parlament, el socialista va esmentar 15 fites per traçar el camí
de la ciutat des d'ara fins al 2023.
Entre els punts destacats no hi
van faltar qüestions com incentivar
l'economia de la ciutat amb accions concretes (com, per exemple,
reactivar el pla d'impuls al centre,
modernitzar els polígons industrials o protegir les Cinc Sénies, etc.),
apostar fermament per la innovació
i el districte del TecnoCampus o
millorar el dia a dia dels mataronins i les mataronines amb mesures
centrades en la neteja, el civisme
i la seguretat.
Les polítiques socials també
van ser presents en el discurs de
Bote, que va remarcar la necessitat de millorar l'atenció sanitària
a la ciutat, garantir el dret de les
persones a l'habitatge, apostar per
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COM QUEDEN LES
REGIDORIES?
Ajuntament de Mataró

"formar part del govern equival
a ser més útils" i a poder tirar endavant els projectes que volen.
A títol personal, Morales va confessar que està totalment a favor
d'aquesta determinació perquè
"cal mullar-se, assumir responsabilitats i governar". En aquesta
línia, va afegir que "mantenir-se a
l'oposició hauria estat una posició còmoda, que no hauria servit
per a res".

Dimecres passat,
Bote va fer públic el
repartiment de carteres al nou consistori
la formació professional o innovar
en l'àmbit de la cultura.
Així mateix, l'alcalde va aprofitar
l'ocasió per deixar clar que s'ha de
seguir millorant la gestió de residus
a Mataró i apostar per l'ús d'energies
renovables als equipaments públics.
L'objectiu últim de tot plegat passa
per "convertir el municipi en una
ciutat de referència a la comarca
del Maresme, que estigui oberta als
nous temps i que garanteixi la igualtat d'oportunitats". El socialista es va
comprometre a convidar la resta de
formacions a dialogar sobre el present i el futur de Mataró.
Repartiment del cartipàs
Dimecres al migdia, Bote va fer públic el repartiment del nou cartipàs
municipal. Amb 14 regidories i el
nomenament de 8 tinences d'alcaldia, destaquen les carteres d'Ocupació i Empresa, i d'Habitatge, que
han anat a parar als comuns Sergi
Morales i Sarai Martínez, respectivament. | Red.

# Administració, Bon Govern
i Mobilitat: Juan Carlos Jerez
(PSC-CP).

# Promoció de Ciutat: Núria
Moreno (PSC-CP).

# Urbanisme, Educació i
Formació Professional: Miquel
Àngel Vadell (PSC-CP).

# Gestió de l’Espai Públic i
Gent Gran Activa: Elizabet Ruiz
Moreno (PSC-CP).

# Ocupació i Empresa: Sergi
Morales Díaz (ECPM).

# Benestar Social i Promoció
de la Salut: Laura Seijo Elvira
(PSC-CP).

# Igualtat, Feminisme i LGTBI,
i Participació: Marisa Merchán
Cienfuegos (PSC-CP).

# Transició Energètica,
Sostenibilitat, Espai Públic i
Serveis de Ciutat: Xesco Gomar
Martín (PSC-CP).

# Esports: Beatriz Delgado
Castro (PSC-CP).
# Seguretat Pública: Anna
Villareal Pascual (PSC-CP).

# Cultura: María José Pérez
Carrasco (PSC-CP).
# Joventut i Ciutat
Intel·ligent: Daniel Hurtado Díaz
(PSC-CP).

# Verd Urbà: José Antonio Ricis
Saavedra (PSC-CP).

# Habitatge: Sarai Martínez
Vega (ECPM).
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Ciutat

L'Anna Rodrigo, la mare de l'Aina, amb el mocador de 'Never give up'.

Daniel Ferrer

"Que no t'afecti no vol dir que no existeixi"
Una mataronina inspira la seva família a crear l'Associació d'Esclerodèrmia
Never Give Up i lluitar per la investigació de la malaltia
Societat: Gisela Ferrer

Divendres a les 8 del vespre, els
castellers oferiran una actuació al
carrer Sant Joan amb motiu de les
festes de Sant Joan. En un dels pilars,
l’enxaneta desplegarà un mocador
amb la fotografia d’una noia i una
frase que diu: "Never give up" (no
et rendeixis mai).

La noia del mocador és l’Aina, una jove
mataronina que va morir fa dos anys
per esclerodèrmia, catalogada com a
malaltia rara, una d'aquelles que, com
que afecten un percentatge molt petit
de la població, no reben tanta investigació com altres. Es calcula que la
pateixen 3 de cada 10.000 habitants,
i és més comuna en dones que en
homes. Normalment, es diagnostica a

persones entre 30 i 40 anys, però l'Aina
en tenia només dos i mig quan va tenir el primer símptoma, una aturada
cardíaca. Aleshores, però, encara no
sabien què tenia i pensaven que era
un episodi aïllat.
Fa 20 anys, la malaltia era més desconeguda, i per això l'Aina va ser com
un "conillet d'índies", explica l'Anna,
la seva mare. Les anades i vingudes
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a l'hospital eren habituals en el dia a
dia de les dues: tractaments, visites,
proves... Un ritme de vida al qual van
haver d'acostumar-se, però que mai va
fer decaure la jove. "Era una persona
molt alegre i forta des de ben petita",
recorda l'Anna.
Ja des dels 14 anys, apunta la seva
mare, l'Aina li deia que havien de
muntar una associació. "Però mai
no arribava el moment de fer-ho",
afegeix. Els dos últims anys sense la
jove, família i amics s'han reunit per
celebrar el seu aniversari a la platja.
L'últim cop, la germana de l'Anna
va dur un mocador amb la frase de
l'Aina, "Never give up", el lema que
va portar la mataronina pel món i del
qual, finalment, ha nascut l'associació.
"Quan et passen coses com aquesta tot és molt negre —explica l'Anna—
però amb aquest projecte hem vist
que hi ha molta gent bona".
Never Give Up
La iniciativa impulsada per la família
té quatre grans objectius:
1. Fer viatjar l'Aina pel món, continuar
així una de les seves grans passions.
2. El mocador vol escampar la idea de
no rendir-se i esforçar-se per aconseguir el que ens proposem.
3. És una altra manera de recordar-la i
tenir-la present,
“una persona 4
AAFF perquè
NOVA DIVISIO.pdf

no acaba de morir mai mentre hi
hagi gent que la recorda”.
4. Recaptar diners de les aportacions
voluntàries. Amb els diners recollits,
cada 23 de desembre, dia de l'aniversari de l'Aina, la família farà una
aportació per investigar la malaltia.
La malaltia
Esclerodèrmia significa literalment
"pell dura", i és un tipus de trastorn
autoimmunitari que provoca que "el
teu propi cos t'ataqui i destrueixi teixit
saludable". Avui dia, no se sap encara
què la provoca.
El principal símptoma de la malaltia és que la pell es tensa, cosa que
afecta la mobilitat de les mans i les
faccions de la cara. Però el problema
arriba quan afecta els òrgans interns
endurint la pell que els recobreix, fet
en dificulta el funcionament. A l'Aina,
per exemple, el que més va afectar-li
van ser els pulmons. Això va portar-la

a un trasplantament de medul·la als 12
anys, i dels dos pulmons als 20 anys,
tractaments que "no curaven la malaltia", apunta la seva mare.
El 29 de juny és el dia mundial de
l'esclerodèrmia, "excusa" perquè els
Capgrossos ensenyin el mocador de
l'Aina. També hi haurà polseres i tovalloles perquè la gent pugui comprar i
contribuir econòmicament a la causa.
"Hi ha malalties que potser no t'afecten, però que existeixen i necessiten
investigació", comenta l'Anna. "Avui
en dia, si la busques a Internet dirà
que és desconeguda, i això que és una
malaltia que té un final molt trist".
La tasca de l'associació és facilitar la
investigació per ajudar les persones
afectades per l'esclerodèrmia.
Un dels reptes que tenen entre
mans és que La Mataró de TV3 d'enguany, que tractarà sobre les malalties rares, inclogui l'esclerodèrmia
com a una de les beneficiàries. | G.F.

L'Aina pel món

30/4/19

10:06

Al compte d'Instagram @aina_
nevergiveup hi apareixen tots
els que han viatjat pel món amb
el mocador l'Aina. Va començar
com una iniciativa molt "casolana", però ja n'han enviat uns
160 que s'han repartit pel món;
fins i tot n'han enviat a Mèxic.
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Seguretat
Atenció i precaució
Evita ser víctima de fraus per Internet o
telèfon i protegeix casa teva durant les
vacances

00 Especial Seguretat.indd 2

La seguretat és probablement un dels temes que més
preocupa la ciutadania: poder passejar amb tranquillitat pel carrer, no témer per les nostres pertinences
ni la nostra integritat quan som a casa, viatjar sense
haver-nos de preocupar dels que ens envolten... Però,
malauradament, no és un tema que només depengui
de nosaltres. Per això, et donem alguns consells per
evitar ser víctimes de robatoris i estafes.
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Seguretat

L'altra cara d'Internet:
atenció a les teves
dades!
Les noves tecnologies ens faciliten la vida
en molts aspectes del nostre dia a dia.
Però, per altra banda, són també una eina
que aprofiten els estafadors per aconseguir les nostres dades i/o diners. El
primer pas per evitar-ho és desconfiar
de totes les adreces i xarxes que no
coneguem, i estar molt alerta.

Quan estem treballant a l'ordinador o fent servir el
telèfon mòbil, segurament necessitem accés a Internet
per poder navegar. En cas d’estar fora de casa, si no
teniu un accés prou segur com la xarxa de la feina, de
casa d’un amic o d’un hotel o restaurant conegut, és
preferible que utilitzeu sempre les dades de la vostra
companyia de telèfon. El que heu d’evitar per complet
és, sobretot, connectar-vos a una xarxa oberta (sense
contrasenya).
Aquest tipus de xarxes són de fàcil accés i no costa
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gaire obtenir el control de les pàgines per les quals hem
navegat i accedir també a les operacions realitzades. Per
tant, quan hàgiu d'entrar als comptes de correu o xarxes
socials introduint contrasenyes, comprar amb la targeta per Internet o realitzar operacions bancàries o altres
que impliquin donar dades personals, cal que aneu amb
compte de no fer-ho connectats a un wi-fi desconegut.
Altrament, podem convertir-nos en una víctima de frau.
En espais públics com cibercafès, sobretot cal que recordem desconnectar totes les sessions obertes.
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Una contrasenya insegura augmenta
el risc que algú s'apropiï fàcilment
de les nostres dades, accedeixi als
nostres comptes bancaris o ens robi
fotografies”
Mossos d'Esquadra

A casa, per evitar que els ciberdelinqüents puguin
accedir a la nostra xarxa, és recomanable canviar periòdicament la contrasenya.

00 Especial Seguretat.indd 5

Les contrasenyes més utilitzades i menys
segures
Continuem prioritzant la comoditat per sobre de la
seguretat a la xarxa. Així ho revela una recerca duta a
terme pel Centre Nacional de Ciberseguretat de Regne
Unit (NCSC).
Segons l'estudi amb dades recopilades pel portal
Have I Been Pnwed les contrasenyes preferides pels internautes continuen sent "123456", "qwerty" i els noms
propis. El document analitza les contrasenyes que han
estat hackejades i especifica que 23,2 milions d'usuaris
que van ser víctimes d'un atac l'últim any utilitzaven
una d'aquestes contrasenyes.
A aquestes contrasenyes en segueixen unes altres
també de molt vulnerables que no s'haurien d'utilitzar.
Els noms de l'equip de futbol al qual seguim o els nostres grups de música preferits. En aquest últim apartat
convé recordar que grups com 50cent o Blink182 són
freqüents, ja que contenen lletres i números.
És per tots aquests motius que, segons els experts, la
millor contrasenya és introduir tres paraules aleatòries
però senzilles de recordar.
Al mateix temps, la recerca de l'NCSC destaca que
malgrat que no tenim contrasenyes segures, no confiem
en la xarxa. El 42 per cent de la població britànica pensa que des d'ara fins a l'any 2021 serà víctima d'un frau
per part d'un pirata informàtic que implicarà robatori
de diners a través dels comptes online. | Red. / AMIC
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Marxes de vacances?
Si tens pensat gaudir de l'estiu fora de
casa, hi ha diverses maneres de mantenir
el teu domicili segur i evitar possibles robatoris. A continuació fem un repàs dels
consells més útils per viure les vacances
tranquil i sense preocupacions.
Quan arriben els mesos de calor, molts de nosaltres
optem per fer les maletes i gaudir d'una estada a la costa o a la muntanya. Abans, però, hem d'assegurar-nos
que cap lladre podrà aprofitar la nostra absència per
entrar a casa i robar. És per això que els Mossos d'Esquadra recomanen als ciutadans un seguit de mesures preventives per evitar fets delictius als habitatges.

Protegir casa teva quan marxes de vacances és fàcil si
saps com fer-ho. La policia catalana divulga cada any i
de forma recurrent alguns consells de seguretat que comencen amb un de ben senzill i que no tothom practica:
tancar la porta amb clau i comprovar que tots els accessos
d'entrada a l'habitatge (patis, galeries o finestres) tenen
topalls que impedeixen que es puguin obrir des de fora.
Per als que no tenen alarma, una altra manera de despistar els lladres és instal·lar temporitzadors automàtics
que encenguin llums o equips de música. D'altra banda,
i per si de cas, és recomanable guardar bé els objectes
de valor i elaborar una llista amb el número de sèrie
d'equips electrònics, les inscripcions de les joies i fer
fotos de tot. En aquest sentit, si malauradament els lladres han aconseguit entrar a casa, s'ha de trucar al 112

i evitar manipular qualsevol objecte que quedi encara
a l'habitatge.
Una altra mesura preventiva és no comentar amb qualsevol que marxem de vacances i vigilar amb les imatges
que pengem a les xarxes socials i que poden alertar els
lladres que aquells dies no som a casa. Tampoc no és
recomanable deixar missatges a la bústia de veu informant d'aquest fet; és molt millor desviar les trucades al
mòbil si n'estem esperant alguna d'urgent.

Una bona mesura preventiva és no
comentar amb qualsevol que marxem
de vacances ni pujar fotos a les xarxes

Seguretat al lloc de destinació
Abans d'iniciar un viatge també cal recopilar tota la informació
rellevant del lloc de destinació: adreces i números de telèfon d'institucions i de serveis bàsics, fonamentalment. Durant l'estada, és
important aplicar mesures de prevenció a l'allotjament triat: tancar portes i finestres quan se surti a visitar la ciutat, fer servir les
caixes fortes per guardar els objectes de valor i la documentació,
i vigilar l'equipatge i els objectes personals a les zones comunes.
Durant les rutes turístiques, és igualment recomanable portar només
la documentació imprescindible i evitar fer ostentació de diners
o de béns valuosos com joies, càmeres o dispositius mòbils. En
aquesta línia, cal desconfiar d'aquelles persones que se us acostin
excessivament o us ofereixin ajuda sense requerir-la.

VENDA i MANTENIMENT

D'EXTINTORS

00 Especial Seguretat.indd 6

A la tornada cap a casa, si viatgeu en vehicle, tanqueu sempre
els fiadors de seguretat. Si mentre conduïu us avisen d'una roda
punxada o us criden l'atenció, no us atureu a la primera, ja que
podria tractar-se d'un engany.
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Més trucs per despistar els lladres
Tot i que no cal pregonar el nostre viatge als quatre vents, sí que hem d'avisar una o dues persones
de confiança que marxem. Si volem que algú vigili
l'estat de l'habitatge de tant en tant oblidem-nos
d'amagar la clau a sota de la catifa o en un test. El
que hem de fer és entregar una còpia de la clau a
un familiar o amic perquè pugui fer-hi revisions
periòdiques i, de passada, agafi la correspondència. I és que una bústia plena de cartes i propaganda postal pot fer pensar els lladres que fa dies
que no som a casa.
A l'hora de desconcertar els delinqüents, un altre truc és deixar roba estesa. No és el consell més
idoni a seguir en el cas de vacances llargues, però
ajuda a reforçar la idea que fem vida al domicili.
Alarmes i assegurances de la llar
La millor manera de protegir-se davant de qualsevol
robatori és contractar una assegurança de la llar
amb una bona cobertura (no totes les assegurances
es fan càrrec d'aquesta mena d'actes delictius).
D'altra banda, instal·lar una alarma i/o càmeres
de seguretat no és una idea desgavellada. Cada
vegada més persones opten per fer ús de les noves tecnologies per estar al corrent, en qualsevol
moment i des de qualsevol lloc del món, del que
passa a casa seva.
Per acabar, a la llista de consells de seguretat
per protegir el teu immoble no en pot faltar un que
moltes vegades passem per alt: tallar l'aigua i el gas.
Gràcies a aquestes accions, podrem evitar casos
hipotètics d'incendis, inundacions o explosions.

Més de 45 anys al teu servei

L’aigua freda només
per beure, gràcies
Contractes Graupera i
oblida't de la CALDERA! .
SERVEI TÈCNIC OFICIAL:

93 741 29 99
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El fals revisor del gas
Fer-se passar per un treballador de la
companyia del gas és una de les estafes més recurrents al domicili, sobretot
entre gent gran, per robar diners en
efectiu
Si us fan una visita inesperada d'empreses installadores del gas, el millor és que des del primer
moment en desconfieu. L'empresa subministradora de gas natural obligada a fer una inspecció
periòdica de les instal·lacions i els aparells, i la fa
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cada 5 anys una persona acreditada de l'empresa. A
més, l'empresa ha de notificar amb anterioritat als
veïns quin dia passarà a fer-la. Per això, si no us han
avisat de la revisió uns dies abans o la persona no va
correctament identificada, el millor és directament
no obrir la porta.

Tota precaució és poca
Per estar segurs que l'instal·lador és oficial, abans de
deixar entrar ningú a casa vostra demaneu que us faciliti el nom o el NIF de l'empresa. També és important
demanar un pressupost detallat i complet de les tarifes
i els materials del servei, sempre abans de la revisió.
A més, quan un instal·lador autoritzat fa la revisió,
enganxa un adhesiu a l'aparell que acredita la data i
que serveix de recordatori per quan toqui la pròxima
revisió, i us fa entrega del certificat, el qual es recomana guardar.
Quan el revisor hagi fet la seva feina, no feu cap pagament en efectiu. La revisió periòdica de les installacions de gas natural es cobren únicament a la factura
de subministrament.
Sobretot, no us sentiu pressionats, reﬂexioneu i no
us precipiteu. Davant el dubte, sempre podeu trucar
a la vostra empresa subministradora i consultar si la
visita és correcta, ja que només és l'empresa que teniu
contractada la que ha de fer el control de seguretat de
les instal·lacions i aparells.

19/6/19 19:39

Una alarma de premi, autoinstal·lable i sense quotes
L'innovador sistema Ajax pot servir tant per a un pis petit com per a una casa gran
només ampliant el nombre de sensors
Alarmes: Redacció

Fa un any que està al mercat, però
encara és un gran desconegut per
a molts. L'Ajax és un sistema de seguretat que trenca amb la idea que
tenim de la majoria d'alarmes. L'Ajax
té dos grans avantatges respecte a
les tradicionals. En primer lloc, és
autoinstal·lable —tot i que si es vol,
pot fer-ho un professional—, gràcies
a la seva senzillesa: va connectada al
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telèfon, des d'on es dona d'alta molt
fàcilment a través d'una aplicació.
Per col·locar els sensors a la paret
n'hi ha prou amb un suport de cinta
o un petit clau. En cas d'haver-hi intrusos a casa, el sistema dona l'avís
al telèfon connectat perquè l'afectat
pugui avisar ràpidament la policia.
D'altra banda, hi ha l'aspecte econòmic, ja que només s'ha de pagar una
vegada, en el moment de la compra,
i no cal pagar quotes.

L'Ajax és el sistema
de seguretat més
premiat d'Europa
Troba-la a prop de casa
A Mataró la podeu trobar a Miliwatts,
una empresa familiar amb més de 43
anys d'experiència en el sector dels
components electrònics. Si s'adquireix
a la botiga, a més, els professionals
ofereixen suport en la configuració i,
si es necessita, també en la instal·lació.
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Protegeix els teus
i el que és teu
Quan es tracta de protegir casa nostra,
no podem descuidar cap detall i extremar
totes les precaucions possibles.
Per mantenir casa nostra segura dels lladres, és important interioritzar una sèrie de rutines que, per molt
senzilles que semblin, poden marcar la diferència a
l'hora de ser una possible víctima.

Un primer pas és tancar sempre la porta amb clau, per
molt que només hàgim d'estar fora poca estona, ja que
poden ser molt fàcils d'obrir. En aquest sentit, és recomanable que la nostra porta tingui com a mínim dos
punts de tancament, per posar-ho més difícil a aquells
que provin d'obrir-la. Això sí, també cal revisar que l'ancoratge i les frontisses de la porta estiguin en bon estat
per tenir una entrada segura.
També cal fer atenció a les finestres, que són la via
d'accés de molts lladres. Per a les que estiguin a la planta
baixa i donin a jardins o patis fàcilment accessibles, el
millor és posar-hi reixes. Actualment, als establiments
especialitzats podem trobar moltes alternatives de seguretat per a les finestres, com ara les finestres d'alumini
enfront de les de fusta, els vidres especials o les làmines de seguretat, el doble vidre, sistemes antipalanca
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o persianes especials.
Per acabar, el sistema d'alarma és sempre un element de dissuasió per als lladres a l'hora d'escollir un
habitatge. A més, en cas d'emergència, és la manera de
poder avisar a temps la policia.

I si sou víctima d'un delicte?
Els Mossos recomanen:
•Si detecteu alguna persona sospitosa al voltant de
casa vostra, no dubteu a trucar al 112.
•Si sou víctima d'un robatori, no toqueu res i poseu-vos en contacte immediatament amb el 112.
•Si observeu que algú ha entrat al vostre domicili,
aviseu de seguida el 112 i no hi entreu, perquè podria ser que encara hi hagués algú a dins.

19/6/19 19:39

Sin título-2 1

19/6/19 12:21

Ciutat

núm. 1874 / del 21 al 27 de juny de 2019

Dispositiu policial al carrer Burriac.

ACN

Troben morta una menor a casa seva
Els fets van succeir diumenge passat al carrer Burriac, al barri de Cerdanyola,
i les autoritats ja han confirmat que es tractaria d'un assassinat
Successos: Redacció

El cadàver d'una menor de 14 anys
va aparèixer diumenge a la nit a casa
seva a Mataró, en un apartament del
carrer Burriac, al barri de Cerdanyola.
Van ser uns coneguts de la mare qui
la van trobar, després que aquesta els
demanés que anessin a veure que tot
estava bé. La dona era a Rússia —no
era la primera vegada que marxava
al seu país uns dies i deixava els dos
menors sols a casa— i feia més d'un

dia que no podia contactar amb els
seus fills.
L'avís va arribar als Mossos d'Esquadra poc després de les 22 hores del diumenge, després que els
coneguts i els veïns coneguessin
la situació. La comissió judicial de
guàrdia de Mataró, formada per una
magistrada, una lletrada, el fiscal i
el forense, es va traslladar a l'habitatge per procedir a l'aixecament del
cadàver. La noia va aparèixer degollada en una de les habitacions, i els

Mossos no van descartar d'entrada
cap hipòtesi. Dimarts, però, es va
confirmar que l'autòpsia apunta que
va morir assassinada.
El cas l'investiga el jutjat d'instrucció número 3 de Mataró i està
sota secret de sumari. El germà de
la víctima, també menor, continua
desaparegut, un fet que la mare va
denunciar dimarts passat. La recerca
del jove està motivada per "protegir
la seva integritat" i "no té cap motivació per indici criminal". | Red.

Condemna de qualsevol tipus de violència
David Bote va comparèixer davant els mitjans de comunicació
dimarts al matí. En un comunicat conjunt aprovat per tots els
grups municipals, l'Ajuntament
va condemnar qualsevol mena
de violència i es va mostrar molt
consternat, especialment per tractar-se d'una menor d'edat. Per
compartir l'enuig, es va convocar
una concentració davant el consistori el mateix dia a la tarda, una
trobada on es va assenyalar que
s'oferirà tot el suport psicològic
i d'acompanyament necessari a
la família i amics de la víctima.

Tot 6 Cerdanyola noia 1874.indd 2

19/6/19 13:48

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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Presentació del llibre a l'Ateneu de la Fundació Iluro.

D. Ferrer

'Les bates blanques' veu la llum
El llibre solidari de Xavier Giribés i Sala ha estat editat gràcies a les donacions de
particulars i els beneficis de la venda es destinaran a la investigació del càncer colorectal
Societat: Redacció

L’any 2009, la vida del mataroní Xavier
Giribés i Sala va fer un gir de 180 graus
quan li van diagnosticar càncer de còlon. Tot i pronosticar-li no més de dos
anys de vida, Giribés va lluitar contra
la malaltia durant més de set anys.
Aquesta etapa de la seva vida va portar-lo a escriure les seves vivències,
amb la intenció de publicar-les algun
dia i recaptar fons per a la investigació
de la malaltia.
L'eina per ajudar a la recerca
contra el càncer colorectal
“A ell sempre li va agradar escriure
i per això molta gent li va demanar
expressament que expliqués la seva
experiència amb l’objectiu que pogués
ajudar altres persones”, explica Imma
Folch, dona d’en Xavier. Finalment, el
2014 li va regalar tots els relats escrits
al llarg de la seva vida amb un capítol
molt especial que tancava el llibre i que
portava per nom “Les bates blanques”.
“A partir d’aquí ens vam posar a treballar junts per donar-li forma”, afirma
Folch, que també avança que després
de parlar amb l’oncòloga de Giribés
van arribar a la conclusió que l’obra

Tot Ciutat Bates blanques.indd 2

podria ser l’eina perfecta per aportar
el seu granet de sorra a la investigació
del càncer colorectal.
Una promesa complerta
Després de la mort d’en Xavier, l'Imma
va agafar forces i va reprendre el projecte. “Quan vaig conèixer la doctora
Eva Martínez-Balibrea, de seguida vam
congeniar i li vaig prometre que li portaria els diners necessaris per arrencar
la investigació", confessa Folch.
Durant el camí, diverses persones
van ajudar-la a aconseguir la seva fita:
fer possible la publicació del llibre. La
primera gran recompensa a tot l’esforç
realitzat va ser quan, tres dies després
d’iniciar la campanya de micromecenatge a Verkami, van aconseguir 3.900
euros per editar 500 exemplars. De
seguida l'Imma es va fixar un segon
repte: arribar als 10.000 euros. “Ho
vam aconseguir en cinc dies més i a
partir d’aquí vam decidir no posar límits mentre durés el Verkami”, afirma.
Actualment, el projecte ha superat
amb escreix l’objectiu inicial i ha arribat
a la xifra de 16.060 euros i 1.000 exemplars. Gràcies a totes les col·laboracions,
l’obra ja és una realitat i fins i tot ha
estat presentada en públic. L’acte va

tenir lloc dimarts passat a l’Ateneu de
la Fundació Iluro i va comptar amb la
participació d'amics d’en Xavier que
formen part del món de la medicina
i del teatre.
Paral·lelament, es va obrir una altra
via perquè les empreses poguessin
dur a terme aportacions directes a la
investigació. “Totes estan vinculades
d’alguna manera amb en Xavier i ara
són patrocinadores del llibre”, explica
l'Imma, que afegeix que, en total, les donacions superen els 8.600 euros. | Red.

El propòsit de
l'obra
El llibre ajudarà econòmicament
el projecte d’investigació “Estudi
dels mecanismes de resistència al
tractament del càncer colorectal” de
l'Institut de Recerca Germans Trias i
Pujol (IGTP). Liderat per la doctora
Martínez-Balibrea, aquest grup de
recerca té com a objectiu dissenyar tractaments personalitzats,
que estiguin basats en les mateixes
característiques de cada tumor i
poder, així, ser més eficaços en la
lluita contra el càncer i augmentar
la supervivència dels pacients.
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GRATUITAS*
*en pacientes con tratamientos de implantes

t. 93 536 67 00
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24 meses sin intereses
Primera visita
y radiografia gratuita

REPORTATGE
Text: Berta Seijo
Fotos: Daniel Ferrer / Cedides

Futur en
quarantena
L'Hospital de Mataró
fa 20 anys amb nous
projectes i velles
mancances

F

a 20 anys que l'Hospital de Mataró va
obrir les portes. En els darrers temps,
però, no tot han estat flors i violes per
a aquest complex hospitalari: un infrafinançament que es remunta a la constitució
del Consorci Sanitari del Maresme, una època
marcada per les retallades a la sanitat pública
i queixes que fan referència a la sobrecàrrega
de feina dels empleats i a la manca de recursos
materials per afrontar les necessitats i demandes dels pacients són alguns dels problemes que
ha hagut d'afrontar. Segons els responsables de
l'Hospital, 2019 marcarà un abans i un després en
la història de l'equipament, l'inici d'una segona
etapa plena de projectes ambiciosos. Entre ells:
fer obres de remodelació, esdevenir hospital
universitari i posar en marxa la construcció del
nou sociosanitari de Mataró.
Ramon Cunillera és el gerent de l'Hospital de Mataró des del 2015.

El gerent de l’Hospital de Mataró, Ramon Cunillera,
parla amb seguretat i convicció. “Si celebrem el 20è
aniversari és perquè mereixem un reconeixement a
la feina feta fins ara i perquè engeguem una nova
etapa de la qual ens hem de sentir satisfets i esperançats”, afirma. El responsable del complex sanitari
fonamenta el seu argument en una sèrie de novetats
que començaran a prendre forma a partir del 2020,
“quan la partida pressupostària corresponent arribi”.
En primer lloc, segons Cunillera, tenen entre mans la
remodelació del bloc quirúrgic de l’hospital, amb una

ampliació de 800 metres quadrats que permetrà la
construcció de tres quiròfans més. Precisament, un
d’ells es va estrenar la setmana passada, una jugada que els responsables de l’entitat han dut a terme
per compte propi a causa de “la necessitat urgent”
de disposar d’una sala d’operacions més. “Es tracta
d’un quiròfan especialitzat en oftalmologia al qual
hem destinat una part de la nostra capacitat d’inversió”, confessa el gerent. Una de les conseqüències
d’aquesta decisió és que altres adquisicions com,
per exemple, “la compra de nous aparells, de més

llits o d’equipament de radiologia hauran d’esperar
fins a l’any vinent”.

Posar l'hospital al dia
A punt des de finals del 2018, el projecte executiu
també inclou la construcció d’un nou hospital de dia
oncomatològic de 600 metres quadrats, una àrea
de reanimació nova, la remodelació de la unitat de
cirurgia sense ingrés (UCSI) i el trasllat de la zona
de rehabilitació, que passarà a la planta -2. “És una
obra que, quan el Departament de Salut la tregui a
concurs, s’haurà de licitar sencera i que requerirà
un temps total d’execució de dos anys i mig”, explica Cunillera.
Els projectes de l’Hospital de Mataró no s'acaben
aquí. El gerent explica que un dels objectius a

Segons Ramon
Cunillera, l'any
vinent hi haurà "la
possibilitat certa"
de comptar amb
el projecte executiu del nou hospital sociosanitari de
Mataró, que disposarà de 19.000 m2
Cunillera deixa un dels temes clau per al final,
quan apunta que l'any que ve hi haurà “la possibilitat certa” de culminar el pla funcional i de
comptar amb el projecte executiu del nou hospital sociosanitari de Mataró. “L’Ajuntament ja
ens ha cedit els terrenys i tenim el compromís
del Departament de Salut”, afirma el gerent, que
afegeix que “l’equipament podrà disposar d’una
volumetria màxima de 19.000 metres quadrats”.
Aquest complex se sumarà als 50.000 metres
quadrats del centre inaugurat l’any 1999 i servirà
per encabir-hi les consultes externes i substituir l’Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena.
“Encara no podem parlar de dates concretes, però
confio que l’obra es pugui dur a terme entre el
2022 i el 2023”, avança Cunillera.

Daniel Ferrer

curt termini de l’entitat passa per esdevenir hospital universitari. Tot i que fa més de 20 anys que
el complex forma residents (actualment n’hi ha
més de 80) i acull estudiants MIR any rere any,
penjar el rètol d’hospital universitari equivaldrà
a incorporar un aulari a les seves instal·lacions,
dur a terme classes reglades i adherir-se a la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). "És
el nostre major repte a hores d'ara, ja que volem
que aquesta casa sigui un referent en docència”,
assegura l'entrevistat.

En aquest sentit, el responsable màxim de l’Hospital de Mataró té clar que “aquestes noves installacions són l'única solució per al futur del sociosanitari de la comarca” i que “tot dependrà de si
hi ha diners i voluntat per part de la Generalitat
de Catalunya”.

Esdevenir hospital universitari és
el nostre major repte a hores d'ara,
ja que volem que aquesta casa sigui un centre referent en docència."
- Ramon Cunillera, gerent de l'Hospital de Mataró

Cedida

Un hospital que no
acaba de fer net
De ben segur que un dels temes que sempre han
perseguit l'Hospital de Mataró és el seu dèficit
econòmic. Almenys aquest és un dels punts
que remarca Jordi Cruz, president del Sindicat
de Metges de Catalunya, quan li preguntem sobre el passat, el present i el futur del complex

En el darrer lustre, l'Hospital de Mataró ha viscut "un
autèntic tràngol", com el mateix Ramon Cunillera
reconeix, tot i que el gerent de l'entitat assegura
que la situació de dèficit mantinguda entre el 2014
i el 2016 es revertirà aquest 2019. "Hem de tenir
molt present que la Generalitat de Catalunya porta
tres dels últims quatre anys sense pressupostos, fet
que ha perjudicat molt la nostra capacitat de creixement", afirma.
Per la seva banda, el portaveu del sindicat dona
el seu vot de confiança als gestors de l'Hospital i
explica que segurament aquest any es podrà assolir
l'equilibri econòmic. L'optimisme, però, ve acompanyat d'una reflexió que potser no agrada a tothom:

sanitari. "Aquest hospital ha estat infrafinançat
des d'un bon començament i prova d'això és
que, al cap de poc d'obrir portes, es va haver
de recórrer a un crèdit anual d'1,5 milions d'euros que hem estat pagant fins fa quatre anys",
explica. Després van venir les retallades, una
mala època que els treballadors del centre mataroní van patir com ningú pel seu "poc marge
de maniobra a l'hora de fer ajustos".

"O milloren els acords amb el Servei Català de la
Salut o molt possiblement recuperarem la situació
de dèficit el 2020".
A més a més, Cruz afegeix que l'Hospital de Mataró
arrossega molts problemes, com la incapacitat de
contractar més personal o de renovar el material
obsolet i descatagolat. En aquest sentit, el 2016 es
va dur a terme una auditoria que va concloure que
totes les cases del Consorci necessitaven un volum
d'inversió de 23,7 milions d'euros, 10,3 milions d'euros dels quals es necessitaven de forma urgent. Cinc
anys després, "l'entitat ha acumulat xifres d'inversió de prop d'11 milions d'euros i necessita diners de
forma permanent", tal com afirma Ramon Cunillera.
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La falta d'anestesistes és un dels
problemes que arrossega l'Hospital,
un handicap que
se suma a la poca
capacitat del centre d'atraure nous
especialistes
Aquest és el primer any que l'Hospital de Mataró
disposarà de 3,5 milions d'euros per renovar equipament i instal·lacions. "Esperem que aquesta xifra es
mantingui en el futur; no podem tornar als 1,4 milions
d'euros del 2018", opina el president del Sindicat de
Metges de Catalunya.

Un punt d'entesa
Tant Cunillera com Cruz entenen que la posada en
marxa del nou sociosanitari és l'única solució per
donar viabilitat a l'Hospital de Mataró. "La construcció d'un segon centre és clau perquè hi puguin anar
els malalts de pal·liatius, que a hores d'ara són a les
instal·lacions de l'antic Hospital, i poder ubicar-hi la
consulta externa", afirma el representant sindical,
que també treballa com a cirurgià al centre mataroní. "Alliberar espai a l'actual hospital suposarà poder

construir més quiròfans, donar pas a més habitacions
i racionalitzar l'espai d'urgències", assegura.

Esdevenir més atractius
A principis d'any, la manca d'anestesistes va provocar que l'Hospital de Mataró fos protagonista
a la premsa nacional. "Ara mateix seguim en una
situació complicada i una mica al límit perquè
l'hospital cada vegada s'està tornant més quirúrgic i necessitem especialistes", afirma el gerent.
De fet, segons Cunillera un dels aspectes que
més l'amoïna actualment és "la capacitat d'atracció
de nous professionals". És per aquest motiu que,
de cara al 2020, la sofisticació dels processos és
clau, un fenomen que la sanitat pública encara té
com a assignatura pendent. "Un dels inconvenients
pel que fa als centres com el nostre és que encara
no hi ha un bon sistema de compra de feina digital; a nosaltres ens paguen una visita, una alta,
una cirurgia, però no les tasques que realitzem
telemàticament", afirma.

L'Hospital de Mataró ha estat infrafinançat des d'un bon principi i no ha
tingut marge de maniobra a l'hora
d'afrontar l'època de les retallades"
- Jordi Cruz, president del Sindicat
de Metges de Catalunya

La sofisticació dels processos és clau per atraure nous professionals cap a l'Hospital de Mataró.

Cedida
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Agenda
Guia cultural

'50 ANYS DE STONEWALL:
HISTÒRIA DE LA LLUITA PELS DRETS LGTBI'
Dimecres

26
de juny

19 h //
Biblioteca Pompeu Fabra
(Pl. Occitània. Mataró) //

M

ataró se suma a la celebració
del Dia per l'Alliberament de
Lesbianes, Gais, Homes i Dones
Transsexuals i Bisexuals, amb
diverses activitats. L'associació
ataró LGTBI+ organitza la
Mataró
conferència "50 anys de
Stonewall: reivindiquem
la història de la lluita
pels drets LGTBI", un
recorregut i una reivindicació de la memòria històrica de totes les persones que van
lluitar per aconseguir els
drets i llibertats del col·lectiu.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
MÚSICA //
Dia de la Música 2019

TEATRE I DANSA //
Concert solidari: 'Fugir per
sobreviure'

Dies 21 i 22 juny / Dv. 17-20.30
h i Ds. 10-13.30 h i 17 a 20.30 h
/ Pl. Santa Maria - Pl. Gran - Pl.
Xica - La Riera - c. Barcelona - pl.
Santa Anna (Mataró)
Música als carrers, amb 9 punts
musicals actius: concerts en directe
de grups locals, tastets d’instruments i tallers.

Divendres 28 juny / 20 h / La
Sala d'Argentona (Plaça Nova,
s/n. Argentona)
Concert Solidari a càrrec de la Coral
Primavera per la Pau de Mataró,
en suport a les persones refugiades i migrades.

Concert del Solstici 2019

Divendres 28 juny / 20.30 h /
Església Santa Anna (Mataró) /
Entrada lliure
Concert a càrrec del Cor Serduszka
de Polònia i el Cor Jove de l’Aula
de música Masafrets, acompanyats
per l'Orquestra Iluro.

Dissabte 22 juny / 20.30 h / Pla
de l'ermita de Sant Sebastià (Sant
Andreu de Llavaneres)
Música celta amb Drónán & Nuala.
Food truck i cervesa negra a partir
de les 20 h.
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Concert
Coral
- Catalunya

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

Polònia
Mudanza show
Divendres 28 juny / 20.30 h /
Teatre Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Preu: 20 €. Reduïda: 18 €.
Espectacle, amb Carlos Romero i
Tania Martin: dansa espanyola, música, moda i teatre.
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nda

MÚSICA /

MÚSICA /
Concert de Corpus 2019
Dissabte 22 juny / 21.30 h /
Església de Santa Maria (Arenys
de Mar) / Preu: 10 €.
Concert a càrrec de Nexus Piano
Duo - Rèquiem de W. A. Mozart.
A benefici de les obres de restauració del temple.

Espetec final EMMM
Divendres 21 juny / De 18 a 22 h
/ Plaça de Santa Maria (Mataró)
/ Gratuït
Concert de final de curs amb la
participació de les grans formacions de l’Escola Municipal de
Música de Mataró.

INFANTIL //
Biblioteca Antoni Comas (C.
Prat de la Riba, 110. Mataró)
Divendres 21 juny / 18 h: Tertúlia
literària juvenil 'La porta màgica',
per a nois i noies d'11 a 13 anys.
Dimecres 26 juny / 18 h: La petita hora del conte (de 0 a 3 anys):
"Les formigues també ballen", a
càrrec d'Ada Cusidó.
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Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Dissabte 22 juny / 11 h:
"Benvingudes familiars", visites
familiars per conèixer la biblioteca.
Dimarts 25 juny / 17.30 h: L'hora
del conte: "Tàndem de contes", amb
Mercè Garcia i Montse Margalef.
Dijous 27 juny / 17.30 h: BiblioLab
"Des Brossa’m", taller de creació
poètica per a infants de 6 a 11 anys.

Biblioteca Popular Fundació
Iluro (C. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 21 juny / 17.30 h: El
conte de la Rotllana: 'El llop Pepito
a la revetlla de Sant Joan', de
Maria Mercè Roca, il·lustrat per
Bernadette Cuxart.
Dimecres 26 juny / 17.30 h: Art
Time: 'El somni de Paul Gauguin',
coneixerem a l'artista amb narració
del conte i activitats plàstiques.
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ACTE /

CONFERÈNCIA /
'Els beneficis de la bona gestió de l'estrès'

22a Nit de la Solidaritat
Divendres 21 juny / 20 h / Casal
L'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró)
Conferència "Accés a l’aigua, hem
millorat?" i projecció del documental "El somni de l’aigua" a
càrrec del periodista i cineasta
Albert Solé i Brucet.

Biblioteca Popular Fundació
Iluro (C. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Dijous 27 juny / 17.30h: Els Dijous
a la Biblio: 'Allà on viuen els monstres', de Maurice Sendak.

Buc de contes
Dimecres 26 juny / 17.30 h / Buc de
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Narració del conte 'El libro que tiene miedo', de Cédric Romadiern.

XERRADES I LLIBRES//
'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.

On bouquine!
Divendres 21 juny / 19 h / Biblioteca
Antoni Comas (c. Prat de la Riba,
110. Mataró)
Tertúlia en francès, moderada per
Mercè Tomé, sobre "Ensemble,
c'est tout", d'Anna Gavaldà.

'Argentona. Història d'un passeig més que centenari'
Divendres 21 juny / 19 h / Biblioteca
Municipal Joan Fontcuberta i Gel
(c. Gran, 3-5. Argentona)
Presentació del llibre de M. Rosa
Serrano, amb la presència de l'autora, acompanyada de la historiadora Margarida Colomer.
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Divendres 21 juny / 19 h /
Fundació Hospital (c. Sant
Pelegrí, 3. Mataró)
Xerrada a càrrec d'Albert García,
psicòleg general sanitari i Ivet
Compañó, especialista de ioga.

Llegim!
Dissabte 22 juny / 16 h / Biblioteca
Pompeu Fabra (pl. Occitània, s/n.
Mataró)
Tertúlia literària adreçada a nois i
noies a partir de 13 anys, a càrrec
de l'escriptora Lola Casas.

'100 jocs per fer a casa amb
els teus fills'
Dissabte 22 juny / 18 h / Dòria
Llibres (c. Argentona, 24. Mataró)
Presentació del llibre de Montse
Assens i Pinyeres Assens, a càrrec de les autores i de la fotògrafa
Marga Cruz.

'La família Desplà-Gralla com
a promotors d'art. Segles XIV
al XVI'
Dimarts 25 juny / 18.30 h / Sala
d’Actes de Can Palauet (C. d’en
Palau, 32 Mataró)
Presentació de llibre del Dr.
Joaquim Graupera, autor del treball
premiat amb la I Beca de Recerca
Local d'Alella (2012).

FESTES I FIRES //
Festes del barri Peramàs
- Esmandies
Del 14 al 24 de juny / Mataró
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.
Dissabte 22: 10 h a Les Esmandies
Casal de Barri, classe gratuïta de
defensa personal per a dones. 16 h

Biblioteca Pompeu Fabra, Jocs de
Taula clàssics i d'estratègia. 18 h Pl.
Catalunya, Tarda de Jocs d'Aigua.
I tot seguit, coca per a tothom i
torneig d'escacs. 19 h Pl. Occitània,
Ballada de Sardanes. 23 h pati Les
Esmandies, Nit de Rumba amb Sant
Pau Rhum Band.
Diumenge 23: 23 h, Cruïlla Ronda
O' Donnell – Ronda Antoni Comas,
Gran Revetlla de Sant Joan amb La
Banda Paranoia i dj.
Dilluns 24: 19.30 h pati Les
Esmandies, Concert de Banda amb
l'Agrupació Musical del Maresme.
Tot seguit, Xindriada per a tothom.

Festes del carrer Sant Joan
Del 21 al 24 de juny / Mataró
Divendres 21: 20 h, Castells amb la
colla castellera dels Capgrossos de
Mataró. 21.30 h, Teatre amb l'obra
"La vida passa", a càrrec de Montse
Álvarez i Marc Romagosa.
Dissabte 22: 18 h, Jocs infantils.
21.30 h, Sopar de germanor a càrrec dels Amics de la Teca i actuació
del DJ Straw&Berry.
Diumenge 23: REVETLLA DE SANT
JOAN. 12 h, Concert vermut amb
l'actuació del grup jove musical.
19.30 h, Arribada de la flama del
Canigó. 21.45 h, Sopar de serenata
al carrer. 23.30 h, Baixada de les
bruixes. 23:50 h, Castell de focs a
càrrec de Pirotècnia Tomás. A mitjanit, Encesa de la foguera. 0.45 h,
Ball de serenata amb grup Café Trio.
Dilluns 24: 18.30 h, Espectacle infantil amb Oriol Bargalló. 19.30 h
Xocolatada i Traca fi de festa.
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FESTES /
Festa Major Sant Joan 2019
21 al 25 de juny / Vilassar de Mar
Torna a apostar per les activitats
a l’aire lliure, combinant actes tradicionals amb d'altres més innovadors: concerts, cultura popular,
sardanes, havaneres, castellers,
castell de focs, etc.

Foguera de Sant Joan
Diumenge 23 juny / Argentona
18 h a Can Doro, Construcció de la
foguera i del Ninot. 19 h a Can Doro,
Rebuda de la Flama del Canigó i
lectura del manifest. 20 h a Can
Doro, Penjada del ninot. 20.30 h
a la plaça de Vendre, Muntatge de
taules i cadires pel sopar popular.
21 h a la plaça de Vendre, Sopar de
carmanyola. 22.30 h a Can Doro,
Encesa de la foguera a càrrec de
les Bruixes d'Argentona. 23 h a la
plaça de Vendre, Ball de revetlla.

Arribada de la Flama del Canigó
a Mataró
Diumenge 23 juny / Mataró
18 h Plaça Joan XXIII (Rocafonda),
Revetlla infantil amb l’espectacle musical de Jaume Ibars. 19 h
Davant l'Ajuntament, Balls amb
els Dansaires d'Iluro, acompanyats a toc de flabiol. 19 h Carrer
de Sant Joan, Arribada de la
Flama del Canigó amb la Colla
Maimakansu. 19.15 h Plaça Joan
XXIII (Rocafonda), Rebuda de
la Flama i lectura del Missatge.
Actuació musical i berenar popular. 19.30 h Ajuntament, Arribada
de la Flama. Lectura del Missatge
de la Flama 2019. Cantada i ball de
l’Àliga de Mataró. Lliurament de
la Flama a les entitats.

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

VARIS /
Dia Internacional del ioga
Divendres 21 juny / De 18 a 21 h /
Plaça Santa Anna (Mataró)
Introducció al ioga, sessió pràctica
de ioga, meditació grupal, mantres
i música hindú. Jornada gratuïta i
oberta a tothom (cal portar roba
còmoda i esterilla).

Acció Social 2019
Dijous 27 juny / 13 h / Ateneu
Fundació Iluro (La Riera, 92.
Mataró)
Acte de lliurament d’ajuts socials,
que se celebra per tercer any consecutiu, de Bankia i Fundació Iluro.

RUTES I VISITES //
Mataró, passeig per la història
Dissabte 22 juny / 11 h / Punt de
trobada: Ajuntament de Mataró
Visita guiada. Un tast per la història
de la ciutat a través d’anècdotes
i lectures.

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

Ajuntament de Mataró
@matarocat
www.mataro.cat
Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda

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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Exposicions

www.totmataro.cat/exposicions

'Els sense llars'

PRESENTACIÓ /

Foto-Cine UEC (c. Nou, 29. Mataró)
/ Fins al 25 de juliol.
Fotografies de Joan Buixó.

'Mirades sobre la ciutat: 60
anys de canvis a Mataró'
Biblioteca Pública Antoni Comas
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró).
Fins al 29 de juny. Presentació
dimecres 26, a les 18.30 h.
Projecte dels alumnes de 2n d’ESO
de l’Institut Alexandre Satorras.

'Reflexos'
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).

Óscar Sanchís

'Sota mínims'

Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Fins al 7 de juliol.
Exposició d'aquarel·les. Organitza:
Associació Sant Lluc per l’Art.

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

Ateneu Fundació Iluro (La Riera,

Museu Enric Monjo (Camí Ral, 30.
Vilassar de Mar) / Inauguració:
diumenge 23 de juny a les 12 h.

92. Mataró).
Fins al 23 de juliol:
• 8è Premi Biennal de Pintura
Torres García-Ciutat de Mataró.
Fins al 7 de juliol:
• 'Associació veïnal la Llàntia, més
de 50 anys al servei del barri i de
la ciutat'.

'Els Sust, una nissaga lligada
al mar'

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.

'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.

exposicions 1874.indd 2

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

Biblioteca Pública Pompeu
Fabra (Pl. Occitània. Mataró) /
Fins al 12 de juliol:
• 'Manel Morral. Dibuixos i
aquarel·les'.
Del 25 al 29 de juny:
• 'Dia internacional pels drets del
col·lectiu LGTBI'.

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

Elena Paredes 1955 - 1998
Museu Arxiu Can Caralt (Sant
Andreu de Llavaneres) / Fins al
28 de juliol.
Exposició d'una vintena d'obres
de la Col·lecció Bassat.
Per a enviar informació:
Email: agenda@totmataro.cat

19/6/19 16:30

Gent gran
ACTIVITATS //
Grup de lectura comentada per
a la gent gran
Dijous 27 juny / 18 h / Biblioteca
Popular (c. Pujol, 19-25. Mataró)
Tertúlia literària, al voltant de
l'obra 'Lo color més blau', de Maria
Aurèlia Capmany.

CASALS //
UDP. Casal de Gent Gran
Les Santes-Escorxador. C.
Floridablanca, 118. Mataró. Telf:
93.790.36.72.
• Acte social: Dia 24 de Juliol Gran
Arrossada al casal. • Proper Viatge:
del 17 al 21 de Setembre, sortida a
Venècia. • Assemblea extraordinària: 25 de Setembre, Eleccions Nova
Junta al Casal. • Activitats: taitxí
(dl.-dc. 10-11 h). Patchwork, ganxet
i mitja (dl 16-18 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

Gent Gran 1874.indd 3
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(dj. 16.30h). • Melé de petanca (dl.
9.15-12.30 h). • Jocs (cada tarda):
Petanca, rummicub, cartes i dòmino. • Sopar-Ball, penúltim dissabte de mes.

Associació de Gent Gran La
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimecres 26 de juny a
les 16,30 h, actuació del Grup d'Havaneres 'Vol de Gavines' del Casal
del Parc. • Excursions: 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 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.

Casal de Gent Gran de Cirera.
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.
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Opinió

MINUT ZERO
Josep Gomà
redactor del "tot esport"

Deixeu l'esport amateur tranquil
Les apostes envaeixen un espai on la corrupció no tenia cabuda
Ho dic clarament: mai m’han agradat els casinos, les loteries i les
apostes en general. És ben sabut que
en aquest món, on intervé l’atzar,
algú hi surt guanyant, però, com en
quasi tot, al final qui segur que hi
guanya és “la banca”.
Estem en un món de clara desigualtat, on dominen els poderosos.
Jo, com que sóc una mica il·luminat
i crec en la utopia d’un món millor
i més just, penso que l’objectiu més
important de la societat i dels seus
dirigents hauria de ser reduir aquestes desigualtats... més que pensar en
com m’ho puc fer per governar. Però
Lewis Carroll ja deia que “el més
important no és saber el significat
de les paraules, l’important és saber
qui mana”.
Ho diu l’Albert Sánchez Piñol, a
l’inici del seu últim llibre: “El mal no
existeix, només existeix el Poder”.
Un poder que va lligat amb el diner,
perquè el que toca poder, toca diner, i molt sovint, no cal citar casos,
s’acaba corrompent.
En fa una altra de cita, de Joan
Brossa: “La gent comuna no és conscient del poder que té”.

El Personatge

A Catalunya cada any fem una
bona demostració del que pot fer
la gent, amb la Marató de TV3, on
posem molts diners per a una bona
finalitat. Però uns dies després, de
forma potser poc coherent, la gent
deixa anar potser encara més diners, en les loteries, o la “grossa”
com es vulgui, perquè aquests diners vagin a la butxaca d’uns pocs...
Vaja, perquè hi hagi uns quants més
de “desiguals”.
I que té que veure tot això amb
el món de l’esport? Molt senzill,
volia parlar de les apostes. Són ben
coneguts nombrosos escàndols
en el món de l’esport i lligats a les
apostes esportives. Dels que tothom
s’esgarrifa quan surten a la premsa.
Aquí n’hi ha sobretot en el món del
futbol, però també n’hi ha en altres
esports professionals i que tenien el
seu paradigma en les pel·lícules de
la boxa del segle passat, de l’estil de
“Més dura serà la caiguda” amb la
màfia arreglant els combats pel seu
benefici en les apostes.
Ja ho he dit abans. No m’agraden. No m’agrada que s’inciti al joc
d’una forma tan notòria com es

SERGI GARCIA

entrenador del cn mataró

fa en moltes cadenes de ràdio i de
televisió, abans i durant els partits.
Serà tot el legal que es vulgui, però
suposo que tothom té clar que això
pot portar a una addicció bastant incontrolable com és la ludopatia.
Possiblement molts dels lectors
no saben que aquest món està envaint també l’esport amateur. Durant
aquesta setmana s’han jugat semifinals i final d’una copa de segon
nivell català d’handbol i es podia
apostar en aquests partits. No ho
entenc. Com a mínim podrien demanar permís als dos equips que juguen. O és que també volen que en
aquest nivell s’acabin corrompent
els jugadors, els tècnics... i perquè
no, els àrbitres.
Si volen acabar destruint l’esport
amateur, el de veritat, que continuïn
per aquest camí.

Staff el

tot

Esport

Suplement col·leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1579 | 2A èPOCA
Telèfon: 937 907 098
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redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com

L'entrenador d'un equip que ha
aconseguit sis títols estatals
consecutius
Entrevista completa a les pgs. 5 i 6 i a www.totmataro.cat
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NAT. ARTÍSTICA

El Campionat de Catalunya de Natació Artística
de categories de base, tota una festa

Dos instants de la competició d'un dels equips del Centre Natació Mataró. | daniel ferrer

Durant dos dies les
instal·lacions del Centre Natació
Mataró van acollir el campionat
català de categories de base
Durant el passat cap de setmana es
va viure una gran festa de natació
artística al Complex Joan Serra del
Centre Natació Mataró amb la celebració del Campionat de Catalunya de
Rutines, amb nedadores i equips de
molt de nivell d’arreu de Catalunya,
i amb moltíssim públic a les grades.
En la competició es va demostrar que
l'equip del Centre a poc a poc s’està
fent un lloc entre els equips punters
d'aquesta bonica i difícil especialitat
esportiva.
El dissabte al matí ja van començar els bons resultats en la categoria
aleví amb la medalla de plata d'Isabel Shuang en la modalitat de Solo i
la de bronze en la modalitat d’equip
de la mateixa categoria, per darrere
de CN Granollers i CN Sabadell, amb
un equip compost per Isabel Shuang,
Maria Morón, Helena Guillem, Cèlia
Carbonell, Lia Pidal, Lucia Garriga,
Nadia Ballo, Andrea Miró, Jana Azemar,
Martina Rabadan.
En duet, les tres primeres citades
de l'equip, amb una com a reserva,
van quedar en 4t lloc.
En categoria infantil Irina Ballo va
quedar 8a en Solo. En duet lliure Alba
Picazo i Ariadna Rico van obtenir el
6è lloc, i Irina Ballo i Gal·la Altarriba
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el 9è lloc. L'equip infantil format per
Aina Pidal, Débora Fraile, Irina Ballo,
Carla Cervelló, Helena Gallardo, Magalí
Alarcón, Anna Curós, Gal·la Altarriba,
Irina Mosquera i Laia Medina, va acabar en una destacada 5a posició.
En categoria júnior l'equip va quedar
en 4t lloc, amb una formació integrada
per Laura Garcia, Aitana López, Irina
Ballo, Alba Picazo, Magalí Alarcón,
Ariadna Rico i Ivet Estrader.
El diumenge va ser el torn de les
més menudes, en la categoria benjamí,
i el CN Mataró va continuar demostrant la seva gran progressió.
L'equip del nivell-1 va quedar en
una bona 4a posició. Laura Mesas va
quedar 7a en Figures Nivell-1.
L'equip del nivell-2 va quedar també
en la 4a posició. Gemma Guimerà va
ser la 5a classificada en figures nivell-2.
L’equip del nivell-3 va pujar
al podi per a endur-se la medalla de
plata. Emma Gallardo va guanyar
la medalla de plata en figures.
Destacar el gran ambient d'equip
que les nedadores mataronines van
demostrar els dos dies, animant-se

en totes i cada una de les proves on
participaven, esperonant-se per a
poder-ho fer millor. Sense dubte un
gran campionat d'un equip en clara
progressió.

Bona actuació al Campionat
d’Espanya en duos
Fa uns dies es va disputar a la piscina Sant Jordi de Barcelona el
Campionat d'Espanya d'Estiu Open de
Natació Artística, Trofeu Internacional
de Barcelona, amb les millors seleccions i clubs i les millors nedadores
del panorama internacional i estatal.
El Centre Natació Mataró hi va ser
present amb quatre nedadores,
l'Oriana Carreras, la Laura Garcia,
la Laia Bertran i l'Estel Ferreras que
ho van fer molt bé. La secció
de Natació Artística va millorant i
ho va demostrar amb unes grans classificacions. Van competir en dos duos
i tots dos es van ficar en el TOP-10:
l'Oriana i la Laura van obtenir la 7a
posició en Duo Tècnic Sènior i la Laia
i l'Estel la 10a posició en Duo Lliure
Sènior.
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L’equip de Torrot CN Mataró campió d’Espanya per
equips d’aigües obertes per sisè any consecutiu
Jan Giralt setè al Gran Premi
Mare Nostrum de Mónaco
Els passats dies 8, 9 i 10 de juny es va
celebrar al Montecarlo el Gran Premi
Mare Nostrum 2019 i allà va ser-hi present Jan Giralt, el nedador del Torrot
CN Mataró.
En una competició d’un molt alt
nivell va quedar 7è en 200 m esquena amb 2:04.45, en prova guanyada
per Binedell (Sud-àfrica) amb 1:59.18.
També va participar en els 100 m esquena quedant 7è a la final B amb 57.87.
Els nedadors del CN Mataró al podi català dels 5 km. | cn mataró

Guillem Pujol i Roger Coma
campions catalans en 10 km i 5
km respectivament
El passat cap de setmana es va disputar el 22è Campionat d’Espanya
“Open” d’aigües obertes al llac de
Banyoles i l’equip del Torrot-CNM,
format per Guillem Pujol, Roger Coma i
Èric Vilaregut, va tenir un paper ben
destacat. Van obtenir el títol de campions estatal per al club mataroní per
6è any consecutiu, per davant de CN
Liceo i CN Galaico.
A nivell individual la prova dels 10
km, disputada el dissabte, la va guanyar l’alemany Florian Wellbrock amb
1:51:37.1 i el campió d’Espanya va ser
Alberto Martínez (Cartagena) amb
1:51:42.6. Guillem Pujol va arribar en
5è lloc absolut i 3r del campionat estatal amb 1:52:29.0. Roger Coma va

quedar 7è estatal (i 12è absolut) amb
1:53:37.8 i Èric Vilaregut 14è (i 21è) amb
1:59:27.4. En la categoria júnior Roger
Coma va quedar en 2n lloc estatal i Èric
Vilaregut 3r. Simultàniament se celebrava el campionat de Catalunya en
el qual Guillem Pujol ha estat el campió, Roger Coma 3r i Èric Vilaregut 5è.
En la prova dels 5 km celebrada el
divendres Roger Coma va quedar en
3r lloc amb 56:50.4, Guillem Pujol 4t
amb 56:52.6 i Èric Vilaregut 6è amb
57:46.0, en una prova guanyada per
Alberto Martínez amb 56:47.9. Els tres
nedadors van copar els tres primers
llocs del campionat català.
Guillem Pujol ja està classificat per
al Campionat del Món absolut i Roger
Coma per al d’Europa júnior, i mantenen el seu esplèndid estat de forma,
sota la direcció tècnica de Sergi Garcia.

Gran èxit dels equips de base del
Torrot CN Mataró
El passat cap de setmana es van disputar a la piscina Sant Jordi les Finals
Territorials de les categories prebenjamina i benjamina i els dos equips del
Torrot Centre Natació Mataró es van
proclamar subcampions, per darrere
del CN Sant Andreu.

La setmana anterior s’havia celebrat
la Copa Catalana en categoria infantil
i l’equip del Centre havia obtingut el
3r lloc per darrere de Sant Andreu i
CN Barcelona. L’equip aleví va acabar
en 4t lloc.
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Sergi Garcia (Torrot CNM): “Som un club que està a
l’altura dels grans centres d’Espanya en aigües obertes”
on estava entrenant, i va competir molt cansat. I en Roger
Coma i l'Eric, per la seva part, van estar dues setmanes entrenant a Mataró però també estaven acabant els estudis.
Tot i això, tots van estar lluitant a davant.
Ja són 6 campionats d'Espanya seguits. Es diu de pressa, però segur que el treball que hi ha darrere ocupa un
munt d'hores...

entrevista de gisela ferrer

En Sergi Garcia va ser nadador a Premià, va estar becat
durant dos anys a la Blume i de la seva carrera en destaca el campionat d'Espanya cadet. Després va estudiar INEFC, convençut que volia ser entrenador. Els últims
set anys també ha estat professor al Tecnocampus i ara
està introduint la investigació i la ciència a l'entrenament, estudiant un màster d'alt rendiment de natació
científica, intentant aportar el seu granet de sorra amb
la seva experiència "per intentar millorar els entrenaments i optimitzar tot el procés".
Està al CN Mataró des del 1996, on fins al 2002 va dirigir
categories inferiors. Després de dos anys fora fent altres
tasques, va tornar el 2004 com a Director tècnic i entrenador de l'equip absolut, fins al 2018. Aquest últim any,
ja que el club tenia un equip molt gran i internacional
d'aigües obertes, es va fer una reestructuració apostant
per la disciplina, passant a ser-ne l'entrenador específic.
L’última fita assolida ha estat aquest cap de setmana,
en quedar campions d’Espanya.

Com valores els resultats d'aquest cap de setmana?

Si mires la classificació general, ser el millor club d'Espanya en aigües obertes en categoria masculina, està molt
bé. Això diu molt del potencial que tenim i la trajectòria
que estem agafant els darrers anys. Som un grup fort que
està lluitant per totes les proves i estem a dalt.
I a escala individual?

Ja vam anar a França fa dues setmanes on ens jugàvem les
places pels campionats internacionals. En canvi, aquest campionat d'Espanya, a diferència d'altres anys, no servia per
això. Per tant, ja hi arribàvem amb els deures fets. Per això
l'hem plantejat com de preparació. Dins aquesta situació, en
Guillem Pujol va baixar el matí anterior de Sierra Nevada,
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Evidentment, la disciplina d'aigües obertes requereix
nedar molts quilòmetres, perquè les proves després són
d'1 hora aproximadament quan es fan 5 km, o dues hores
als 10 km. Per poder aguantar aquesta alta intensitat es
necessita molt entrenament. Es fan de 10 a 11 sessions a
la setmana, dues per dia excepte dimecres i dissabte, que
se'n fa una, o diumenge, que es descansa, i són sessions
d'unes dues hores o dues i mitja. Estem parlant de 25
hores a la setmana de nedar, més tres hores de gimnàs.
Es treballa en aigües obertes?

No, el 95%, per no dir el 99%, es fa en piscina.
I el canvi d'espai no es nota, a l'hora de nedar?

No gaire. Hi ha gent que es desenvolupa millor que altres quan es neda fora, però l'entrenament base es fa a
la piscina. En llocs on tens llac o mar, com nosaltres a
Mataró, pots fer alguna sessió exterior, però pel que fa a
les adaptacions fisiològiques que realment volem perquè
l'esportista estigui el més fort possible, la feina es pot fer
tranquil·lament en piscina.
El mar no és molt diferent?

La disciplina està derivant cap a buscar zones bastant
tranquil·les d'aigua, ni mar obert ni moltes onades. Es
busquen llacs, canals, zones del mar poc mogudes... Quan
estem en aigües tranquil·les, el resultat és més similar
a quan estem en una piscina. En canvi, quan es neda al
mar i les condicions són més desfavorables (onades, fred,
vent...), hi ha nadadors menys tècnics o forts que es defensen molt bé. Nosaltres ho entrenem una mica, però
estem veient que no és un dels factors determinants.
Pel que fa a Guillem Pujol, ara el pròxim objectiu és el
Campionat del Món de Gwangju (Corea del Sud), amb
la prova d'aigües obertes del 13 al 19 de juliol a Naju?

Sí, després del Campionat d'Espanya ja va tornar
a Sierra Nevada, on m'he incorporat a ell. Entrenarem
14 dies aquí, per després anar al Japó a fer 10 dies d'entrenament d'adaptació a la calor, i per últim a Corea per
fer el mundial.
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NATACIÓ

Veieu possible la classificació pels JJOO?

El CNM està apostant molt per aigües obertes.

L'objectiu principal és fer el millor paper possible. És la
primera opció que hi ha per poder optar als Jocs i estem
treballant per estar cada cop més a prop, però el sistema
classificatori és molt exigent. Els primers 10 classificats
del Mundial obtenen plaça, i estar dins el Top10 quan
en Guillem com a molt ha aconseguit la 18a plaça a una
copa del món és complicat. Si no ho aconseguís, tindrà
una altra oportunitat l'any 2020, que serà el preolímpic,
on es disputaran 10 places més. Allà és on crec que podria tenir més opcions. Però anem per competir, així que
no descartem res.

Hi ha quatre nuclis d'entrenaments molt importants a
Espanya, el CAR de Sant Cugat, un centre a Pontevedra,
un altre al centre d'Andalusia, i després el nostre club. És
com si fos un centre, tot i que no tenim res a veure amb
la Federació Espanyola. Però com a qualitat d'entrenaments i resultats, estem a l'altura. I per això hem decidit
apostar amb la meva figura exclusivament per les aigües
obertes. I molts nedadors em truquen dient que volen
venir a entrenar aquí.

I amb en Roger Coma, com es presenta el Campionat
d'Europa júnior, a Radice (República Txeca), del 2 al 4
d'agost de 2019?

En Roger està al seu últim any júnior, i l'any passat va quedar 5è al Campionat del Món júnior, cosa
que està molt bé. Ara hem d'aconseguir que pugi al
podi, i inclús jo li parlo de quedar campió d'Europa.
No sabem què ens trobarem, és una disciplina que està en auge i surten jugadors molt bons
de tots els països i tindrem molta competència.
Però si ha quedat 5è del món, perquè no pot optar a ser
campió?

Què és el que més t'agrada d'aquesta disciplina?

Per una banda, el nadador. No es pot obligar ningú a fer
aigües obertes, si ho fa, és perquè el nadador ho vol. Quan
surt d'un mateix escollir aquest camí, ja és important. És
un itinerari dur i difícil i no tothom ho pot fer, s'ha de tenir certes característiques. Són esportistes molt nobles,
lleials, treballadors, bastant autònoms i amb una força
psicològica molt important. Els has de dirigir, però no has
d'estar molt a sobre. I una altra vessant que m'agrada molt
d'aquest món és quan es treu la competició de la piscina,
on hi ha molts nervis i ansietat, que en passar a aigües
obertes desapareix. Estàs envoltat d'una muntanya o un
riu, hem anat a Doha, el campionat del món es farà a les
Seychelles... Anem a paratges que donen tranquil·litat.

Sergi Garcia també dirigeix els nedadors del Centre en l’equip estatal. | cedida - cn mataró
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L'Escola de Vela també té un vessant social.

Cedida

L'Escola de Vela acosta la nàutica a tothom
L'associació treballa durant tot l'any amb col·lectius diversos com persones
amb discapacitat, joves immigrants o nois i noies amb famílies desestructurades
Solidaritat: Redacció

Deixar enrere la creença que les
activitats nàutiques són per als rics.
Aquest és l'objectiu de la iniciativa
Vela Social, engegada per l'Escola
de Vela de Mataró ara fa set anys.
"Forma part de l'ADN de l'associació
i és una manera de posar en pràctica
la nostra manera de fer i de pensar",
explica la directora, Diana Cuadras
Collsamata.
Entre els col·lectius que acullen hi
ha de tot: "Rebem entitats que tracten
temes com la immigració o l'acollida de joves refugiats, treballem molt
amb persones amb discapacitat i, per
exemple, organitzem una jornada per
als nois i noies saharauis", afirma.
La finalitat de la tasca de l'Escola
de Vela és que aquest esport sigui
accessible a tothom, sense tenir en
compte la procedència o nivell d'ingressos. Prova d'això és que, entre
altres coses, l'associació forma joves
que viuen en una situació econòmica
o familiar complicada. "Funcionem
en part gràcies al boca-orella i perquè sovint hi ha entitats que volen
col·laborar amb nosaltres", explica

Mou-te Vela 1874.indd 2

Cuadras. En aquest sentit, la responsable de l'Escola de Vela treballa
perquè hi hagi tres o quatre esdeveniments gratuïts a l'any per a associacions o col·lectius que no poden
pagar-se les activitats.
Esdeveniments que sempre
tenen cabuda
Aquesta escola inclusiva treballa
sense descans. Hi ha esdeveniments
que es repeteixen cada any com,
per exemple, el "Fes-te a la mar",
una activitat que organitzen al juliol; sortides per a nois i noies que
arriben a la ciutat procedents de
camps de refugiats, i altres jornades
amb to reivindicatiu per mostrar el

Objectiu
L'Escola de Vela
fa de la nàutica
un esport accessible
seu suport a la comunitat LGTBI o
per denunciar la violència de gènere.
Embarcacions sostenibles
Precisament, demà l'Escola de Vela
organitza, a les 18.30 h al Mataró
Parc, l'entrega de premis d'un concurs de maquetes d'embarcacions
sostenibles. El certamen està dirigit
a escoles ordinàries i a entitats que
treballen amb persones amb discapacitat. | Red.

Entrega de premis del
concurs d'embarcacions
sostenibles
Demà a les 18.30 h al Mataró Parc

19/6/19 17:29
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FUTBOL
Com quedaran les
categories de futbol?
El CE Mataró serà l'únic
maresmenc a 1a Catalana,
mentre que a 2a n'hi haurà sis
Un cop acabades les promocions
d’ascens ja tenim els 36 equips que formaran a la 1a Catalana de futbol de la
temporada vinent i que s’han de repartir
com és habitual en dos grups.
Són Ascó, Martinenc, Santboià i Fundació Grama, que han baixat de 3a Divisió
Estatal, Girona B, Banyoles, Palamós,
Guineueta, Manlleu, Vic, Sabadell Nord,
Lloret, Can Vidalet, Llagostera, Rubí i
Tona, que estaven al grup I; Igualada,
Viladecans, Mollerussa, Montañesa,
Vilanova, Tàrrega, Vista Alegre, Júpiter,
Almacelles, Gavà i Sant Ildefons, que
estaven al grup II; L’Escala, CE MATARÓ,
Sant Just, Parets, Alcarràs, Valls, que
pugen com a campions de 2a, i Mollet,
El Catllar i Martorell, que han pujat a la
promoció.
Segons això el companys de grup de
l’equip groc-i-negre podrien ser més o
menys aquests: Fundació Grama, Martinenc, Girona B, Banyoles, Palamós,
Guineueta, Manlleu, Vic, Sabadell Nord,
Lloret, Can Vidalet, Llagostera, Rubí,
Tona, L’Escala, Parets i Mollet.
El dubte pot estar en el grup on van a
parar els equips de Barcelona capital,
i per exemple el Can Vidalet potser
podria anar a l’altre grup i quedar-se en
aquest el Júpiter o la Montañesa.
El que està clar és que el CE Mataró serà
l’únic equip maresmenc a la 1a Catalana.
Per la seva part a la 2a Catalana tindrem una bona competència ja que ha
baixat l’Argentona, han pujat Molinos
i Cirera, i s’hi mantenen Premià de
Mar i Sant Pol, a part del Masnou, que
aquesta temporada ha estat en un altre
grup sense massa sort.
La resta d’equips, si es manté
l’estructura amb equips maresmencs,
del Barcelonès i de la part del Vallès
més propera a Barcelona, podrien ser:
Turó Peira, Montcada, Europa B, Valldoreix, Sarrià, Llefià, Molletense, Parc,
Canyelles, que s’han mantingut, San
Juan Montcada i Sant Cugat, que han
baixat i Tibidabo Torre Romeu, que ha
pujat. Evidentment la confirmació oficial
ha de venir en l’Assemblea, però el que
no hi ha cap mena de dubte que serà un
grup molt atractiu.
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El Molinos mereix guanyar, però
cau eliminat de la Copa

Un instant del partit. | D.FERRER

L'equip blanc-i-blau ha estat
millor que el Parets, campió del
grup 4t de 2a Catalana
La UD Molinos va tancar el diumenge
passat la magnífica temporada 2018-19
d'una forma molt digna, caient eliminat de la Copa Catalunya Amateur a
la tanda de penals davant del Parets,
un campió de grup de la categoria
superior i que la temporada pròxima
jugarà a 1a Catalana.
La veritat és que l'equip blanc-iblau va ser superior a l'equip vallesà
durant quasi tot el partit. Va frenar
la sortida impetuosa dels visitants i
durant quasi tota la primera part va
dominar el centre del camp, amb Joan,
Jorge i Isra, lligant molt bon joc, i gaudint d'un parell de bones ocasions a
peus de Jorge, que en una va xutar una

1
1

UD MOLINOS (3)
PARETS (5)

UD MOLINOS: Dani Ramos, Héctor
(Micky 75'), Sergio López, Artero, Carmona (Mamadou 55'), Isra, Jorge, Joan,
Bustos, Toni Martín (Albert Roca 75') i
Pereira (Saldaña 38').
GOLS: 50' BUSTOS de penal (1-0); 85'
Sergio (1-1). Penals: El Molinos en va
marcar 2 i el Parets 4.

mica desviat en un u contra u davant
el porter visitant i en l'altra es va trobar amb la bona intervenció d'aquest.
També el porter paretà es va lluir en
una falta molt ben llançada per Isra.
Quan faltaven pocs minuts, en la
seva primera aproximació amb perill,
en una pilota penjada, els visitants van
marcar, però el col·legiat va anul·lar
el gol a instàncies del seu auxiliar per
falta prèvia.
Als pocs minuts de la represa un
defensa visitant va cometre unes clares mans dintre de l'àrea i l'àrbitre va
assenyalar un penal, que no va ser gens
protestat pels visitants, i Javi Bustos
el va transformar en el primer gol.
Però en els darrers minuts l'equip visitant s'ha llançat a l'atac i a la sortida
d'una falta llançada des de la dreta han
pogut empatar en una bona rematada
de cap. Això va portar la decisió final
als penals i els vallesans van estar més
encertats i seran els que jugaran les
semifinals d'aquesta Copa Catalunya
Amateur. Destacar que a les files del
Parets hi van jugar dos ex-jugadors
del CE Mataró com Cristian Pérez i
Kiku Parcerisas.

19/6/19 19:01

el tot Esport

HOQUEI PATINS

Resum
Sense que fos
l’objectiu, a un sol
punt de l’ascens

Amb l’arribada d’Albert Larrea a la
banqueta del primer equip, i bastants
canvis en la plantilla, amb la marxa
d’una icona del club com Jordi Bartrès,
l’objectiu de la temporada no era un
altre que posar les bases per un nou
projecte, intentant transmetre una
nova forma d’entendre l’hoquei i un
sistema de joc diferent. Però els fruits
van arribar molt abans del que s’esperava, ja que la primera volta de l’equip
va ser espectacular i semblava que es
podria assolir l’ascens a OK Lliga quan
s’arribava a l’equador de la competició.
Per desgràcia a la segona volta hi va
haver un punt d’inflexió en el que o els
altres equips van aprendre a defensar
molt millor als mataronins, o simplement costava molt més marcar, amb
una falta d’encert que va arribar a ser
preocupant. Tot i això es va arribar a la
darrera jornada amb opcions de fins i
tot quedar campions, però finalment
es van quedar a un sol punt de l’ascens.
Tot i els canvis en la competició, tot
indica que l’equip seguirà lluitant per
l’ascens la temporada vinent.
Ha estat una lliga molt igualada fins
a la darrera jornada, amb emoció als
dos extrems de la taula fins al final,
ja que el Sant Feliu es va salvar “inextremis” gràcies a una bona segona
volta (baixant finalment el Raspeig),
mentre que Palafrugell i Taradell van
pujar a OK Lliga a l'acabar sent els dos
equips més regulars, tot i que amb un
sol punt de renda
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Classificació final: Palafrugell i Taradell

47, Alpicat i MATARÓ 46, Manlleu 42,
Maçanet i Vilanova 38, Vilafranca 34,
Tordera 33, Arenys de Munt, Barça B i
Liceo B 32, Sant Feliu i Raspeig 19.
Classificació 1a volta: CH MATARÓ
33, Taradell 25, Liceo B 23, Palafrugell
i Vilanova 22, Manlleu 20, Alpicat i
Barça B 19, Maçanet 18, Vilafranca 15,
Arenys de Munt 14, Raspeig i Tordera
10, Sant Feliu 5 punts.
Classificació 2a volta: Alpicat 27,
Palafrugell 25, Tordera 23, Taradell i
Manlleu 22, Maçanet 20, Vilafranca
19, Arenys de Munt 18, Vilanova 16,
Sant Feliu 14, CH MATARÓ i Barça B
13, Liceo B i Raspeig 9.
Els d'Albert Larrea van fer una primera volta per emmarcar, sumant 33
punts de 39 possibles, sense perdre
cap partit i cedint tan sols tres empats, amb una dinàmica molt per
sobre del que s’esperava, que no es va
poder mantenir al segon tram de la
temporada. La baixada de rendiment
va suposar dilapidar l’avantatge que
tenien i que semblava poder portar
a l’ascens sense massa problemes, ja
que es va acabar perdent sis partits
dels tretze disputats, guanyant tan
sols tres partits. Les sensacions de joc
no eren dolentes, però va faltar clarividència de cara a porteria.
Partits camp propi: Alpicat i
Maçanet 27, Palafrugell i CH MATARÓ
24, Taradell, Manlleu i Tordera 23,
Liceo B 22, Barça B 19, Vilanova i
Arenys de Munt 18, Vilafranca 17,
Raspeig i Sant Feliu 14 punts.
Partits camp contrari: Taradell
24, Palafrugell 23, CH MATARÓ 22,
Vilanova 20, Alpicat, Manlleu 19,
Vilafranca 17, Arenys de Munt 14,
Barça B 13, Maçanet 11, Tordera i Liceo
B 10, Sant Feliu i Raspeig 5 punts.
Balanç massa semblant entre els
partits a casa i els desplaçaments.

Club Hoquei Mataró
ok plata

Ha faltat acabar d’establir el fortí a
Mataró per acabar sent campions.
Tan sols guanyant al Vilafranca a falta de quatre jornades, en comptes
d’empatant, s’hauria acabat campió i
a OK Lliga.
Gols marcats: Alpicat 133, Palafrugell
104, Liceo B 100, MATARÓ i Maçanet
98; Manlleu 93, Taradell 88, Vilafranca
81, Tordera 80, Vilanova i Arenys de
Munt 79, Sant Feliu 77, Barça B 76,
Raspeig 69.
Gols encaixats: Taradell 61, Arenys
de Munt 70, Palafrugell i Vilafranca
74, MATARÓ 76, Barça B 79, Manlleu
88, Maçanet 92, Sant Feliu 96,
Vilanova 97, Tordera i Liceo B 104,
Alpicat 105, Raspeig 135.
El Mataró ha estat el quart equip
golejador, empatat amb el Maçanet,
però en bona part gràcies als 13 gols
que va marcar al Liceo en la penúltima jornada. En la segona meitat de
lliga ha trobat a faltar gol, amb molts
partits en els que ha costat marcar
–nou partits de tretze en els que no
s’ha passat dels dos gols– i ha faltat
encert, d’aquí que el primer fitxatge
per la temporada vinent sigui Erik
Gual, golejador del Vilanova, que n’ha
fet 24 aquesta temporada. En gols
encaixats també estan entre els millors, però l’encert sota pals ha sigut
molt millor amb Grané defensant la
porteria, tot i que s’ha de tenir en
compte que Gisbert sempre ha jugat
lluny de casa.

Balanç del CH Mataró

La porteria l'han ocupat Sergi Grané
(45 gols en 978 minuts jugats) i Jaume
Gisbert (30 gols en 324 minuts jugats,
gairebé tots fora de casa).
Els jugadors de pista han estat Gerard
Cusachs (20 gols), Àlex Cantero (20),
Èric Florenza (16), Oriol Lladó (11),
Bernat Romero (10), Pau Palacín (9),
Conrad Xicota (6), Adrià Martos (5) i
Guillem Carbonell (1).
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HANDBOL / TENNIS

El Pavelló Teresa Maria Roca acull finals de la Copa
Federació Catalana d'Handbol
Per part del Joventut B van jugar
Dani Torvisco i Bassory Tandian porters; Albert Moya (4), Eric Zambrano
(1), Marc Pi, Victor Lizán (1), Jordi Puig
(1), Pol Barragán (8), Roger Gonzàlez
(2), Enric Bonany (1), Jordi Bellido (3),
Abel Colomer, Bali Deulofeu (4) i Pol
Colomer (2).

Interessant final entre mataronins i garriguencs en la final de la Copa de 2a Catalana. | d.ferrer

El sènior B del JH Mataró va
caure davant La Garriga
El passat dissabte el Pavelló Teresa
Maria Roca va acollir una sèrie de finals de Copes Federació d’Handbol.
Es van jugar les finals de categoria
Cadet, la sènior Femenina, la de 4a
Catalana Masculina i la de 2a Catalana
Masculina.
En aquesta última hi havia presència
mataronina, ja que la disputava el sènior

B del JH Mataró que el dimecres havia
superat en la semifinal el Sant Fost per
34-33. L’altra finalista era l’Handbol La
Garriga, que el dimarts s’havia desfet del
Llavaneres Caldes d’Estrac en la tanda
de penals després d’un empat a 32 gols
després de la pròrroga.
En la final l’equip mataroní, que prepara Pep Guirado, va sortir fort i va dominar durant quasi tota la primera part,
però en el tram final els vallesans van
prémer l’accelerador i van marxar al vestidor amb 13-14 favorable. A la represa
van tornar a sortir forts els locals agafant tres gols d’avantatge, però l’equip
garriguenc, amb més experiència a les
seves files va acabar capgirant el marcador imposant-se per 27-30.

El juvenil femení campió de 1a
Catalana
L’equip juvenil del Joventut Mataró es
va proclamar campió de la 1a Catalana
Femenina (segon nivell català) en el
TOP-4 celebrat el passat dia 9 de juny
a Sabadell. En la semifinal l’equip que
prepara Quique Fernández, va guanyar
per 36-21 el Palautordera i a la final
van superar l’equip amfitrió, l’OAR
Gràcia, per 28-33.

Van jugar: Nerea Torralba, Cristina
Medina, Alícia Fernández, Marta
Medina, Neus Agulló, Clàudia Grajal,
Abril Buscà, Joan Roig, Ada Hernández,
Cristina Burgos, Paula Pagés i Berta
Vives, que va ser la protagonista de la
final amb 13 gols i va ser proclamada la
millor jugadora de la fase final.

Albert Ramos recupera el lloc
en el TOP-100
ronda en dos tornejos: al Grand Slam
de Roland Garros, davant el serbi Djere
(27è del món) en 3 sets, i al Challenger
de Prostejov (Txèquia), davant l’alemany Torebko (n. 534 del món) i també en 3 sets.
Durant la setmana passada va participar al Challenger de Lyon i va superar
dues rondes davant dels francesos
Lamasine i Gaston en dos sets, abans
de caure en quarts de final davant de
El tennista mataroní Albert Ramos l’indi Sumit Nagal (n.251 del món). El
Viñolas havia caigut del TOP-100 tennista mataroní ara ocupa el lloc 98
mundial després de perdre en primera del rànquing mundial.
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VARIS

Clàudia Luna guanya en sub23 al triatló de Blanes

L'equip del CN Mataró, amb Clàudia Luna al centre. | cedida

Diumenge es va disputar la 8a edició de
la Triatló Vila de Blanes, inclosa dintre
de la lliga catalana i per tant prova de
màxim nivell. Allà hi va ser l’equip del
CN Mataró que, amb 21 participants,
va ser dels clubs més nombrosos. La
prova era de distància esprint: es va
iniciar amb 750 m de natació a la platja de Blanes, 20 km de ciclisme a 3
voltes en un circuit urbà amb dues

fortes pujades a cada volta i acabar
amb 5 km de cursa a peu pel passeig
marítim i el port esportiu.
En categoria femenina Clàudia Luna
va ser la més destacada assolint una
molt bona 6a posició i sent la 1a en
sub23. Després van arribar Jèssica
Brillas (26a) i Alba Pujol (27a). Núria
Bruguera va quedar 1a en veteranes-1,
Viky Roura 2a en veteranes-2. Van

completar l’equip Alba Barroso, Maria
Jordà i Sara Vallmajor. Per equips les
noies es van quedar a les portes del
podi assolint la 4a posició.
En la categoria masculina el més destacat va ser Ivan Roca amb una molt bona
15a posició (57:39). Després el veterà
José Luis Cano (20è, i 1r en veterans 2)
amb 58:04, i Oriol Bruguera (26è), amb
58:43. Van completar l’equip Enrique
Barajas, Robert de Moya, Pol Peña, Marc
Aragonès, Aniol Floriach, Martí Codina,
Alejandro Larrachea, Quim Nicolau, Tony
Sayago i Albert Julià. Per equips el CN
Mataró va acabar en 5è lloc.
La pròxima competició serà
el Campionat d’Espanya de clubs a
Boiro (Galícia) el dissabte 22 de juny
i Campionat de Relleus mixtos el diumenge 23 de juny.

Molta activitat i medalles del taekwondo mataroní
El CD Tonbal és el club amb més medalles
al campionat de promoció de poomsae
El passat diumenge es va disputar al pavelló de la
Mar Bella el Campionat de Catalunya de Promoció
de Poomsae i el CD Tonbal va ser el club que va obtenir més medalles, amb un total de 31. Destaquem els
guanyadors: en Adults, or per Gema Ezquerra, i en promoció, 8 ors (Lucia Larrosa, Mar Morales, Maria Sanchez,
Leo Monferrer, Asier Rosco, Diego Garcia, Sergio Garcia
i Youssef Sadik).
També exitosa la participació de Hwarang Mataró
amb 15 medalles, destacant en elit cadet, l'or d'Iris
Vilardaga.

Activitat destacada del CE Taekwondo Mataró
El Club Esportiu Taekwondo Mataró ha participat recentment en diverses competicions amb notable èxit.

De dalt a baix, els equips de Tonbal, Hwarang i CET Mataró. | cedides
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El més destacat va ser el dia 2 de juny en el
Campionat de Catalunya infantil de combat també a
la Mar Bella, on el club que dirigeix José Gil va obtenir 14 medalles, destacant els ors per Rokia Samake,
Nahuel Martin i Maissae El Khlifi.
Abans el dia 26 de maig va participar en el campionat
de Promoció Júnior en el pavelló de la Mar Bella de
Barcelona, obtenint tres medalles, amb un or, el de
Marc Vila.
Posteriorment el dia 9 de juny va competir en el
Campionat Internacional Principat d’Andorra amb 8
medalles, entre elles un Or per Rayan El Ghacham i
Rokia Samake.
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Gran èxit de la 3a edició de la Perxa Urbana

Gran aspecte de la plaça mataronina en plena comppetició de perxa urbana ciutat de Mataró. | daniel ferrer

La plaça de Santa Anna es va
convertir en recinte esportiu el
dissabte durant tot el dia
El dissabte passat la plaça de Santa
Anna es va convertir en un recinte
esportiu gràcies a la celebració de
la 3a edició de la Perxa Urbana de
Mataró, sota l’organització del Centre
Atlètic Laietània.
Tota la jornada va ser una gran festa
atlètica i els vianants van poder observar de prop aquesta difícil i espectacular especialitat de l’atletisme que és el
salt amb perxa. Durant una estona els
més atrevits també van poder provar
de fer alguns salts.
El guanyador en categoria masculina
va ser Ricard Clemente (Manresa) amb

5.20 m i Adrià Puig del Laietània va
quedar 5è amb 4.60 m. Bernat Tarragó
va quedar 3r en sub23 amb 4.40 m
i Guillem Barrachina va ser 5è amb
4.20 m.

Bon nivell femení
En categoria femenina elit va guanyar
Laura Weyrowitz (AA Catalunya) amb
4.20 m., i les representants més destacats del Laietània van ser Laia Boixet
2a amb 3.60 m, Laia Tomàs 3a amb
3.40 m, Helena Torres 5a amb 3.20
m. I Adriana de Haro 6a amb 3.20 m.
Totes elles van competir en elit tot i
ser sub18. Mar Nasarre, amb només
16 anys, va quedar 3a en la categoria
sub23 amb 3.00 m.

El Club Rem Mataró inicia la temporada a Arenys
Llagut Català. Un any més, el Club de
Rem Mataró hi ha participat amb les
seves tripulacions de veterans i absoluts
masculins i femenins, amb la novetat
de la participació de la seva emergent
pedrera, amb un equip de cadets mixt
de juvenils femenins que han aconseguit formar juntament amb el Club
Nàutic de Premià. Aquest any, el club
L’equip femení va obtenir un
mataroní ha tingut una pretemporamagnífic segon lloc
da diferent a les anteriors, amb poc
Arenys de Mar va ser la població que temps per adaptar-se a la tècnica que
enguany va donar el tret de sortida a requereix el llagut català, ja que fa poc
la temporada de regates de la Lliga de havien acabat la temporada de llaüt.
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Només l’absolut femení va aconseguir classificar-se per a la final A de la
seva categoria, mentre que les altres
tripulacions es van classificar per la
final B. A la regata, les mataronines van
aconseguir la segona posició després
de remuntar, quedant a 6,5 segons
de les vogadores de Rem Badalona i
guanyant de quasi 14 segons a Premià,
que van quedar terceres seguides de
l’equip de Flix. Els absoluts masculins
van acabar tercers a la final B, mentre
que els veterans masculins i femenins
van acabar segons i quarts.
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el tot Esport

VARIS

Berta Ferreras obté tres plates
a les World Series de Budapest

Berta Farreras, segona per l'esquerra, a les World Series. | cedida

La selecció estatal de natació
artística va tornar amb 7
medalles de la Super Final de
les World Series celebrada a
Budapest
En les proves d’equip, va participar-hi
la mataronina Berta Ferreras al costat d’Ona Carbonell, Txell Mas, Paula
Ramírez, Iris Tió, Abril Conesa i Cecília
Jiménez, totes elles nedadores catalanes. La selecció es va penjar tres plates: en equip tècnic, en equip lliure i
en rutina highlight.

A la classificació final de les World
Series d'aquesta temporada, la selecció estatal finalitza en la tercera posició, per darrere de Canadà i
Ucraïna. Aquest estiu en el Mundial
de Gwangjiu lluitaran de nou per estar al podi.
Uns dies abans s’havien celebrat les
World Series Barcelona 2019 i l’equip
espanyol va pujar al tercer graó del
podi a la prova d'equip lliure, per darrere de Rússia i Ucraïna.

Leila i Marta avancen cap a vuitens
de final del Mundial

Ouahabi i Torrejón. | rfef

Espanya no va marcar ni contra
Alemanya ni contra Xina però
acaba segona de grup
La selecció espanyola femenina de futbol es va classificar per als vuitens de
final del Mundial de futbol, i per tant
les dues jugadores nascudes a Mataró
de la selecció estatal, Leila Ouahabi i
Marta Torrejón, tindran l'oportunitat
de jugar aquest important partit, que
serà el primer de la història d'Espanya
a la 2a ronda d'un Mundial.
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Després d'haver derrotat Sud-àfrica
per 3 a 1 en el primer partit (el primer
triomf mundialista de la selecció), en
el segon partit la selecció espanyola
va perdre per 1 a 0 contra Alemanya,
rebent un gol en el qual es va dir que
Marta Torrejón, capitana de la selecció, va badar una mica en el refús després d'un aturada espectacular de la
portera Sandra Paños. Potser això va
fer que Jorge Vilda la deixés fora de
l'equip en el tercer partit davant Xina
donant l'oportunitat a Leila Ouahabi.
La jugadora nascuda a Mataró, tot i
que més vinculada a Vilassar de Mar,
va ocupar el lateral esquerre on havia
jugat Marta Torrejón en el segon partit.
En aquest tercer partit Espanya es
va haver de conformar amb un empat
sense gols davant la selecció xinesa,
però que li va valer per classificar-se
en el segon lloc pel golaverage general
i així passar a vuitens de final.

Últim minut...
CICLISME.
Citlali Pareja tercera a
Sant Julià de Vilatorta
El passat diumenge dia 9 es va disputar
a Sant Julià de Vilatorta una Cursa
corresponent a la Copa Catalana de
Ciclisme amb participació de l’equip
d’Esport Ciclista Mataró.
El millor resultat el va obtenir Citlali
Pareja que va quedar 3a en la categoria
infantil femenina. En 4t lloc va quedar
Irune Sànchez. Albert Pla va ser 6è en
infantils. En alevins Miguel Blanco 13è i
Aitor López 15è.

BILLAR.
Rafalito Salazar no passa
a semifinals de 3a
El passat dissabte a les instal·lacions del
CB Mataró es va jugar la primera eliminatòria de 3a categoria a tres Bandes
on el jugador local Rafalito Salazar va
quedar 2n de seu grup i no es va poder
classificar per a la semifinal.
El diumenge l'equip del CB Mataró
que juga la lliga de l'Amistat a quatre
modalitats, va perdre a casa contra el
CB Canet de Mar per 3 a 5.

KARATE. Jale Zhang
subcampió a Lliçà de
Munt
Dissabte passat dia15 de juny es va
celebrar a Lliçà de Munt el Campionat
infantil i juvenil Open de Kata i combat.
Jale Zhang, alumne del Dojo Karate Cervantes, es va proclamar subcampió en
la modalitat Open Kumite, la categoria
reina del Campionat.
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TOY STORY 4

GODZILLA

LA INFLUENCIA

La quarta entrega de la coneguda
saga d'animació. En aquesta aventura, en Woody intentarà tenir cura de
l'Andy i la Bonnie, els seus propietaris. Les coses canviaran quan la
Bonnie afegeixi en Forky, una nova
joguina, a la seva habitació. Llavors,
en Woody haurà d'aprendre a conviure amb vells i nous amics.
Direcció: Josh Cooley
100 min

L'agència Monarch haurà de
fer front a un grup d'enormes
monstres que inclou el mateix
Godzilla. Entre tots intentaran
resistir les envestides de Mothra,
Rodan i King Ghidorah.
Direcció: Michael Dougherty
Intèrprets: Millie Bobby Brown, Kyle
Chandler, Vera Farmiga i Bradley
Whitford.
102 min

L'Alicia torna a la mansió de la qual
va fugir quan era petita, acompanyada del seu marit i la seva filla de 9
anys. La protagonista intentarà refer
la seva vida mentre afronta el seu
passat.
Direcció: Denis Rovira van Boekholt
Intèrprets: Emma Suárez, Manuela Vellés i Maggie Civantos.
112 min

EL SECRETO DE LAS ABEJAS

EN LOS 90

ATARDECER EN LA TOSCANA

Anys 50. Una metgessa torna a la
seva ciutat natal per fer-se càrrec de
la consulta del seu pare. Un dels seus
joves pacients vindrà acompanyat
de la seva mare i entre elles sorgirà
una atracció que no podran evitar i
que provocarà la polèmica al poble.
Direcció: Annabel Jankel
Intèrprets: Anna Paquin, Holliday Grainger
i Kate Dickie.
105 min

L'Stevie, un noi de 13 anys que viu
a Los Ángeles als anys 90, passa es
l'estiu fent front als problemes de
la seva vida domèstica. Mentrestant, també s'ho passarà bé amb
un nou grup d'amics que ha conegut a una botiga.
Direcció: Jonah Hill
Intèrprets: Sunny Suljic, Katherine Waterston i Lucas Hedges.
84 min

La guanyadora del premi Nobel,
Marie Linde, viu amb la seva família a
la Toscana mentre manté una relació
sentimental secreta amb el propietari d'un hotel de platja proper. Un atac
terrorista estarà a punt de fer trontollar la relació entre els dos.
Direcció: Jacek Borcuch
Intèrprets: Krystyna Janda, Antonio Catania i Lorenzo de Moor.
92 min
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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

Toy Story 4

Toy Story 4

12:15 12:20 12:30 16:00 16:25 17:00 17:35 18:15

16:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30

18:45 19:20 19:50 20:30 21:15 21:40 22:45 00:00 01:00
[excepte dm. i dj.] 18:00 18:25
[VOSE] 12:10

La influencia

12:30 16:20 19:00 21:50 00:30
[VOSE] 12:00
12:00 15:50 18:05 20:20 22:35 00:50

12:00 16:00 20:15 22:30 00:45

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

La biblioteca de los libros rechazados 16:00 20:25 22:20
Men in Black
X-Men: Fénix oscura

20:20 22:40
[exc. dg.] 16:00 18:15

[dg.] 18:20

20:00 22:30

[dg.] 16:00

Rocketman

La biblioteca de los libros rechazados
[dm. i dj.] 18:00

Men in Black

12:00 16:30 22:00 00:45

X-Men: Fénix oscura

12:10 16:00 20:00 23:30

16:30 19:30 22:20
[dg.] 16:00 18:20

[En català] 12:00 16:15 18:35 21:00

Godzilla: Rey de los monstruos

La influencia

[Català] 17:30

Godzilla: Rey de los monstruos

Aladdín

16:30 18:00 19:30 22:00

[excepte dc.] 19:15

[excepte dc.] 18:30

El sótano de Ma
Rocketman

00:40

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

El bailarín

18:00 20:15 (22 i 24 juny)

15:50 21:30 00:10
[dm. i dj.] 18:25

John Wick: Capítulo 3. Parabellum
Aladdín

21:30 00:20
12:10 16:15 21:45 00:30
[excepte dc.] 19:00

Vengadores: Endgame

[dv.-ds.] 23:15

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

Gloria Bell

21:00 (21 juny) 19:00 21:00 (22 juny)
19:00 (23 juny) 19:30 (24 juny)
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
A quin festival es va presentar
oficialment 'En los 90, l'estrena
com a director de Jonah Hill?

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

Crisi d'adolescència
Crítica de 'X-Men: Fénix oscura', de Simon Kinberg
El film arrenca als anys setanta
per presentar la Jean Grey qui, després d'un accident de circulació en
què moren els seus pares, és adoptada pel doctor X-Charles Xabier.
Un salt en el temps ens porta al
segle XXI i a una adolescent que
tindrà l'oportunitat de participar
en una missió arriscada dels X-Men
per salvar la tripulació d'un coet
de la Nasa enviat a l'espai. Grey
es jugarà la vida per desactivar el
núvol estel·lar destructor, fet que
li atorgarà una força majúscula. La
seva ràbia interior, però, l'empenyerà a tenir actituds enfurismades
i la seva ira provocarà estralls entre
els seus companys. Aprofitant el

Tot Cinemes 1874.indd 5

seu estat descontrolat, una líder
alienígena la voldrà utilitzar per
als seus malèfics fins. Jean Grey
viurà, a partir d'aquell moment,
dividida entre les males companyies i els seus amics de sempre.
No cal dir que l'argument s'acosta a una trama sobre les crisis de
l'adolescència. A la protagonista
l'empaita un trauma d'infantesa
que la convertirà en una jove rebel
sense causa. Tot gira al voltant del
món interior convuls de la noia,
escindida entre fer el bé o el mal,
triar entre allò correcte i allò incorrecte, temptada pel costat fosc de
la força o tendent a l'ús benèfic del
seu superpoder. | J. Millaret /AMIC

Resposta núm. 1872
Joe Jonas
Guanyadors:
• Míriam Avellaneda Márquez
• Paqui Bermúdez García

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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Sant Joan, nit de
foc i festa
Sant Joan: Neus Masnou

Amb el solstici d’estiu arriba l’especial nit de Sant
Joan, una festa d’orígens pagans que se celebra de
formes diverses arreu dels Països Catalans, sempre
amb el foc com a protagonista.
Els carrers de Mataró, com els de moltes altres localitats de la comarca, es decoren i es preparen per
acollir la flama del Canigó i celebrar-ho amb tot tipus
d'actes festius.
Tot i que el carrer Sant Joan és potser l’exemple més
emblemàtic de la nit del solstici a Mataró, no és pas
l’únic carrer de la ciutat on s’hi fa una festa. En múltiples carrers de la ciutat es reuneixen veïns en sopars
populars, gaudint de companyia i música, per donar
la benvinguda a l’estiu del 2019. És una nit única, en
què destaquen les grans fogueres i els sopars populars a la fresca.

La Flama del
Canigó
La matinada del 22 al 23 de juny
es renova la flama de la muntanya del Canigó, als Pirineus
catalans. Centenars de voluntaris
la distribueixen del seu lloc original a arreu dels Països Catalans.
Seguint diverses rutes, la flama
arriba als municipis i encén les
diferents fogueres de la nit de
Sant Joan. L'ancestral tradició
simbolitza l’arribada de l’estiu
i, alhora, la germanor entre els
territoris dels Països Catalans.

Tot a taula 1874.indd 2
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Nit de Bruixes al
carrer Sant Joan
El carrer Sant Joan es carrega de màgia
un any més per donar la benvinguda al
solstici d'estiu
Sant Joan: Neus Masnou

Com cada any, el carrer Sant Joan ja està a punt per
celebrar la revetlla que du el seu nom. En aquesta
26a edició, els veïns del carrer esperen amb ganes
donar la benvinguda a l’estiu, amb un seguit d’actes que s’allargaran tot el cap de setmana. El carrer,
que fa dies que està engalanat amb els tradicionals
fanalets, ja va escalfar motors per a la festa el 16 de
juny, amb la caminada popular fins a Òrrius.

Cap de setmana complet
El divendres dia 21 a les 20 h hi actuarà la colla castellera dels Capgrossos. Aquest serà el tret de sortida del que serà un cap de setmana festiu i amb
activitats per a tots els públics. El mateix dia 21 a
les 21 h es durà a terme l'obra de teatre a domicili
“La vida passa”.
El dissabte 22 el carrer Sant Joan acollirà tot de
jocs per als més petits a partir de les 18 h. Alhora,
a la nit es farà un sopar de germanor, una mena de
presopar de la nit de Sant Joan.
El dia 23 serà intens des de bon matí. Al migdia es
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farà el Vermut Musical de Durban Lie Set. Més endavant, a la tarda, la colla Maimakanso portarà la flama
del Canigó fins al carrer, un anunci que la nit s’apropa. Amb la flama present, els veïns es prepararan per
gaudir d’un sopar popular a l’aire lliure.

El gran moment
Un cop arribi la nit, començarà el plat fort de
tota la festa. El carrer Sant Joan acollirà una nit
màgica, “de bruixes”, en la qual uns follets repartiran entre els comensals uns fanalets, que
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Demanar un desig i
ballar tota la nit
Un cop encesa la foguera de Can Maitanquis,
serà el moment en què els veïns i convidats
podran llançar el fanalet a les flames i demanar un desig. Després de demanar que el
seu desig es compleixi, els veïns i convidats
podran ballar fins tard al Ball de Serenata, a
càrrec de Cafè Trio, i allargar la revetlla fins la
matinada.
Per qui ho desitgi i li quedin forces, encara hi haurà més festa l'endemà de la revetlla.
Dilluns 24, per la diada de Sant Joan, es podrà gaudir en família d’un espectacle infantil a
càrrec d’Oriol Bargalló a les 18:30 h. En finalitzar, hi haurà xocolatada popular i es posarà el
punt final a la festa amb una traca de petards.

no s'encendran fins que arribin les bruixes, el
moment més esperat de la nit.
Les bruixes arribaran des de la baixada de les
Escaletes a les 23:30 h i, torxes en mà, recorreran el
carrer fins al capdavall. Durant la desfilada, els follets aniran encenent els fanalets dels assistents. Ja
al final del carrer, un castell de focs coronarà la nit
del solstici d’estiu fins que, a mitjanit, les bruixes
encendran una foguera a Can Maitanquis, al voltant
de la qual una multitud correrà i dansarà.

Tot a taula 1874.indd 5
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Més enllà del carrer Sant Joan
Veïns dels diferents barris i carrers de Mataró acullen l'arribada de la
Flama del Canigó i ofereixen a tothom un seguit d'actes festius, tots al voltant
del foc i la música

Sant Joan: Neus Masnou

El grup de corredors Maimakansu anirà a buscar
la Flama del Canigó a Arenys de Mar i la durà fins
a Mataró. Un cop arribi a la riera de Sant Simó serà
repartida entre l’equip de corredors i traslladada a
diferents indrets de la ciutat.

Els clàssics
A les 19 h, davant l'Ajuntament, es podran presenciar
els balls dels Dansaires d'Iluro. Enguany, Per commemorar els 300 anys de flabiol a Mataró, els amics de
Flabiol 300 acompanyaran els dansaires. Està previst
que la Flama arribi a les 19.30 h a l'Ajuntament, on
serà rebuda per les autoritats i, després de la lectura
del Missatge de la Flama 2019, entregada a les diferents entitats de la ciutat. Aquest mateix foc serà el
tret de sortida de totes les revetlles que se celebren
als diferents barris de Mataró.

Fora del centre
A banda d'arribar a l'Ajuntament i al carrer Sant Joan
des de Sant Simó, la Flama es repartirà també fins a
la plaça Joan XXIII, a Rocafonda. Allà l’esperen amb
una tarda d’activitats, inclosa l’actuació de Jaume
Ibers i l’espectacle "Que comenci la festa”.

Tot a taula 1874.indd 6

L'alternativa: Semproniana market
L’edició d’enguany del Semproniana market, ubicat
fins al dia 23 al Parc Central, té la nit de Sant Joan
com a aposta estrella. Ofereixen a la ciutat una nit
de revetlla alternativa, amb un sopar acompanyat
de música rumbera. Hi tocaran Miliu Calabuch i
Curro Calabuch, nets de Peret. Amb l’entrada de tres
dies que ofereix el “market” s’hi pot accedir. No hi
faltarà el menjar, inclosa la tradicional coca de Sant
Joan, ni la música.
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LA RECEPTA
DE
HAMBURGUESES DE CIVADA
I AZUKIS AMB XAMPINYONS
Aquestes hamburgueses de civada i azukis d’inspiració japonesa són baixes en greixos i excepcionalment riques en proteïnes vegetals i fibra,
gràcies a la combinació de llegum i cereal. És
precisament la consistència que aquesta combinació adquireix en humitejar-se el que facilita
donar forma a les hamburgueses.

Recepta patrocinada per:

Tot a taula Recepta 1874.indd 2

Ingredients:
• 100 g de mix de civada i azukis
• 1 ou
• Beguda vegetal fins a arribar a 125 ml
(en barrejar-se amb l’ou)
• 125 g de xampinyons
• 1/4 de ceba
• 1/4 de pastanaga
• 1 gra d‘all
• 1 cullerada petita de farigola seca
• 1 cullerada petita d‘orenga seca
• Oli d’oliva verge extra

47

• Sal

Elaboració:
1. Bat l’ou i afegeix-hi beguda vegetal fins a arribar
als 125 ml. Reserva-ho.
2. En un bol, barreja el mix de civada i mongetes
azukis, afegeix-hi l’ou batut amb la beguda vegetal i deixa-ho reposar 10 minuts.
3. Mentrestant, pica finament l’all, la ceba, la pastanaga i els xampinyons.
4. Sofregeix la ceba en una mica d’oli, assaona-la
i quan estigui translúcida afegeix-hi la pastanaga; sofregeix-ho uns minuts més i afegeix-hi els
xampinyons i l’all.
5. Quan estigui tot cuit, escampa-hi les herbes
aromàtiques seques i afegeix-hi la barreja de
civada i azukis. Remena-ho bé i rectifica-ho de
sal, si cal.
6. Dona forma a les hamburgueses i cou-les a la
paella amb una mica d’oli, girant-les perquè
quedin daurades per tots dos costats.

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040
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La revetlla arreu
de la comarca
Localitats com Vilassar de Mar reben amb
especial entusiasme la nit de Sant Joan,
que coincideix amb la seva festa major
Sant Joan: Neus Masnou

Tot i que la festa al carrer Sant Joan de Mataró ja
és quelcom emblemàtic a la ciutat, a tota la comarca
es presenten altres opcions per passar-hi una nit de
Sant Joan única.

en concert Joina, Mabel Flores & La Kayangó, Clotildes
i, per tancar, el punxadiscos Hotchi; tot a càrrec de
La Rierada.

Vilassar de Mar, Festa Major de Sant Joan

Argentona, un foc propi

Vilassar de Mar és un dels indrets que més atrau el
jovent la nit de Sant Joan, ja que coincideix cada any
amb la festa major i s’hi poden veure concerts tota
la nit. De fet, la festa, que va del 21 al 25 de juny. a
Vilassar s’anomena Festa Major de Sant Joan.

Sense anar gaire lluny, a Argentona també es pot
gaudir d'una nit de revetlla. A la plaça de Vendre es
viurà la tradicional arribada de la Flama del Canigó
i faran aparició les Bruixes d’Argentona, que faran
l’encesa de la foguera.

El dia 23, a la plaça de l’Església, s’espera l’arribada de la flama del Canigó i l’encesa de la foguera de
Sant Joan. La revetlla seguirà cap a mitjanit a l’Escola
Pérez Sala, de la mà de Loca Histeria.
A banda, la mateixa nit del solstici, es podrà sentir

Aquesta foguera haurà estat construïda pels veïns
el mateix dia a les 18 h, a Can Doro. S’hi ha habilitat un espai per la recollida de trastos vells de fusta.
La festa seguirà a la mateixa plaça amb música de
punxadiscos i ball.

Tot a taula 1874.indd 8
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Arenys de Mar, Fira del Solstici
A Arenys de Mar se celebra, en el context de la celebració de Sant Joan, la 37a Fira del Solstici, el 22,
23 i 24 de juny. Es tracta d’un mercat d’artesania i
alimentació.
Paral·lelament, la nit del 23 se celebra la revetlla a
la plaça de les Palmeres, amb el Grup BSides i l’Orquestra Mitjanit fins les 5 de la matinada.

Montgat, més festa major
Montgat també celebra la seva festa major els dies

al voltant de la nit de Sant Joan. La
Flama del Canigó arribarà a la plaça de les Mallorquines a les 19:45,
amb els Tabalers de Montgat i els
Miquelets, i serà duta fins a la seva recepció a l’Ajuntament. Davant la plaça Sant Joan es farà l’encesa
de la Foguera i hi haurà jocs infantils tota la tarda
per als més petits.
Després, la revetlla seguirà amb un sopar popular
acompanyat de l’Orquestra Cadillach al Parc de la
Riera d’en Font.

ambient festiu:
Per als que busquen un
Montgat la nit de la
tant a Vilassar com a
b la seva festa major,
revetlla coincideix am
entrada la matinada
amb concerts ﬁns ben
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CONCURS

barcelonabocados

#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

dollyandhoney

guanya
el premi de
PEIX AND CHIPS
"Dinars d'estiu"

guanya
el premi de
ca la tur a
"Salmón teriyaki con verduras y chirivia"

firemat1

guanya
el premi de
lennon
"Milfulls de fruits del bosc amb vainilla"

núm. 1874 / del 21 al 27 de juny de 2019
núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018

Aquesta setmana
5 premis més!

meypg

Opta a premis als establiments
col·laboradors:

guanya
el premi de
tubau

C/ Nou de la Mercè, 4
938289524

"Patates, ou i pernil. Combinació 10"

nuria_nub
Av. del Progrés, 47, Vilassar de Mar
937502521

guanya
el premi
METROPOLI
"Sèpia amb hummus"

C/ Sant Francesc d'Assís, 12
937907939

C/ Alemanya, 50
665150963

C/ Cuba, 50
936387494

A

taul a

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 es remunta 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, el 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".

Tot a taula 1874.indd 10

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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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)

Necessitat d'expressar el teu punt

Les qüestions relatives als germans

El Sol inicia trànsit per la teva Casa

de vista en família. Sobretot si hi

entren en un període de moviment. Si

II, i entre això i el trànsit de Mercuri

ha coses que s'arrosseguen sense

no és el cas, pots entrar en una etapa

i Mart, cal tenir controlada l'econo-

aclarir. Però compte, algun aspecte

de comunicacions vàries o reclama-

mia. Sobretot els deutes, préstecs o

tens obliga a la moderació.

cions de diferent tipus.

assumptes fiscals.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Felicitats! El Sol entra al teu signe i

El Sol entra a la Casa XII, inclinant

Pots sentir més necessitat d'expres-

renoves energies. A més de la vitali-

a la reflexió i intent de consciència

sar emocions. Assumptes del passat

tat de Mart a Cranc, toca entendre's

del teu costat difícil. Compte amb

retornen per oferir-te una altra visió

amb persones oposades a tu. No és

enganys i mentides, que acabarien

de les coses. Toca arribar a alguns

fàcil, però s'ha de provar.

sortint a la llum aviat.

acords amb la parella.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

L'oposició de Venus amb el Sol, t'in-

L'oposició de Mart i Mercuri a Plutó

Tu cerques la veritat i l'autenticitat, i

clina a pensar en el que t'agrada i a

et segueix posant en situacions que

altres persones tenen una visió més

dedicar més temps al que et demana

no controles del tot. Pots conèixer

pragmàtica i racional. No deixis el teu

l'esperit. Bon moment pel descobri-

gent nova amb la qual hi hauria bona

full de ruta establert per acontentar

ment del talent artístic.

connexió emocional.

als altres.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

El sector laboral es troba beneit per

El Sol ja transita per la teva Casa VI

Reps una bona dosi de realitat amb el

un treball nou on et trobaràs a gust,

i els assumptes laborals demanen

bon aspecte de Saturn vers Neptú. I

o bé una etapa d'avenços importants.

la teva atenció. S'obre una etapa de

també pots experimentar un augment

També es pot veure alleugerida alguna

millores i avenços. Compte amb les

de la vitalitat, amb el trànsit de Mart

molèstia de salut.

possibles lluites de poder.

per la teva Casa V.

www.facebook.com/dhannaastro
dhannaastro@hotmail.com
PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

Amb el CONCURS de la
PARAULA INVERTIDA i el
concurs del
BANNER INVERTIT
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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:
MARIANA D. MARTÍNEZ GARCÍA
Paraula invertida:
ABRILLANTATS

Adreça web del banner invertit:
https://m.facebook.com/anizziaa

• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies.
* El premi caduca als 30 dies
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Cap de setmana de música a Mataró
Avui i demà la ciutat acollirà nou punts musicals amb tastets d'instruments, un taller
de percussió i un altre de música electrònica i concerts en directe de grups locals
Música: Redacció

1982

La Casa de la Música ja ho té tot
a punt per celebrar, un any més, el
Dia de la Música. Ho farà a partir
d'avui a la tarda amb un homenatge
que s'allargarà fins demà a la nit
per diversos racons de la ciutat.
Al centre hi haurà repartits fins
a nou punts musicals actius en
funcionament, a punt per acollir
activitats com, per exemple, tastets
d'instruments, tallers de percussió
i de música electrònica i concerts
en directe de grups locals.

La Festa de la Música
se celebra a Europa
des de fa 37 anys

Un projecte compartit i
celebrat arreu del món
El Dia de la Música està organitzat per la Casa de la Música de
Mataró i altres entitats com l'Institut Català d'Empreses Culturals,
la Generalitat de Catalunya, la

Tot Cultura Dia de la Música 1874.indd 2

Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Mataró i Visualsonora.
El municipi, però, no és l'únic que
commemora l'efemèride.
De fet, aquesta data és celebrada per altres ciutats europees amb
l'objectiu de promocionar la música gràcies a la col·laboració dels
amants d'aquest art, que surten al
carrer a demostrar el seu talent.
Luxemburg, Itàlia i Grècia o grans
metròpolis com Nova York, Berlín i
Ciutat de Mèxic organitzen aquesta
festa a l'aire lliure totalment gratuïta i sense ànim de lucre que va
ser creada de forma oficial l'any
1982. | Red.

PUNTS MUSICALS
# DIVENDRES 21 DE JUNY
Plaça Santa Maria
Plaça Gran
Plaça Xica (carrer na Pau i carrer
d'en Xammar)
La Riera (carrer d’en Pedró)
La Riera (Ajuntament)
La Riera (carrer d’en Pujol)

# DISSABTE 22 DE JUNY
Plaça Santa Maria
Plaça Gran
Plaça Xica (carrer na Pau i carrer
d'en Xammar)
La Riera (carrer d’en Pedró)
La Riera (Ajuntament)
La Riera (carrer d’en Pujol)
Carrer Barcelona
Plaça Santa Anna

19/6/19 13:50
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La Plataforma per la Llengua
celebra 25 anys amb un dinar
pel català

L'ONG treballa per promoure el català com a eina de cohesió social.

Cedida

A partir de les 12 h, el Parc Central vell s’omplirà de música,
paella i festa per reivindicar el català com a llengua comuna
La Plataforma per la Llengua és
l’ONG del català. Una organització
que treballa per promoure la llengua
com a eina de cohesió social. Ho fa als
diferents territoris de parla catalana
i des d’una perspectiva transversal,
en àmbits com l’acollida i arrelament
lingüístic als nouvinguts, les universitats i l’educació i les administracionss. 25 anys després de la seva creació, l’entitat celebra l’aniversari amb
Dinars per la Llengua arreu del domini lingüístic. Després dels dinars a
València, Barcelona, Castelló, Sabadell
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o l’Alguer, el dissabte 29 de juny arriba
el torn de Mataró. A partir de les 12 h,
el Parc Central vell s’omplirà de música i vermut de la mà de Les Bruixes
de Dol, que donaran el tret de sortida
a la jornada. A les 14 h, tots aquells
que vulguin sumar-se a la celebració
podran gaudir de la paella popular. Els
tiquets es poden adquirir per només
10€ a www.viuencatala.cat.
La Plataforma per la Llengua
al Maresme
La Plataforma per la Llengua al

Maresme es va crear la tardor del
2005, amb una acció davant els cinemes del centre comercial Mataró
Parc per demanar projeccions de
pel·lícules també en català i en
igualtat de condicions. Actualment
l'entitat té una assemblea comarcal
i grups locals a Mataró, Arenys de
Mar, Canet i Calella. Amb el voluntariat i l’activisme, l’entitat continua
fent accions per defensar la llengua,
com ara organitzar exposicions,
activitats, sessions de cinema a la
fresca, xerrades, jocs, intercanvis
lingüístics, sortides culturals, paradetes, etc.
Sense anar més lluny, durant aquest mes de juny i juliol,
la Plataforma per la Llengua al
Maresme ha organitzat l’exposició
“Pedrolo, més enllà dels límits”, del 4
al 22 de juny a Calella, la presentació
del llibre “Història de Catalunya”, el
proper 5 de juliol a Canet o els clàssics cinepícnics a Arenys de Mar, els
dies 16, 23 i 30 de juliol.
La Plataforma per la Llengua celebra aquests 25 anys amb més força i voluntat que mai i es proposa
arribar al màxim de gent possible.
Per això, podeu contactar-hi, ja sigui
per participar-hi o per fer-hi arribar
propostes, a través de Plmaresme@
plataforma-llengua.cat. | Red.
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Antigament organitzat a Mataró, el Cruïlla tindrà lloc del 3 al 6 de juliol en el Parc del Fòrum de Barcelona.

Arxiu

Temps de pantalons curts, cervesa i festivals
El Festival Cruïlla i el Canet Rock són dues de les cites imprescindibles d'estiu per als
amants de la música en directe de gran format
Cultura: Redacció

Després de la ressaca del Primavera
Sound i abans que arribi el Sónar
2019, els amants de la música pop
tenen una cita amb dos festivals de
renom a Catalunya: el Festival Cruïlla
i el Canet Rock. Ambdós ja han presentat els seus caps de cartell i escalfen motors per acollir, una edició
més, milers de visitants d'aquí i de
fora del territori.

10è aniversari
Tant el Cruïlla com el
Canet Rock celebren
l'efemèride
Un vell conegut de Mataró
Antigament organitzat a Mataró,
el Cruïlla té la seva seu al Parc del
Fòrum de Barcelona des del 2010.
En aquest recinte ja està tot a punt
perquè hi aterrin, entre el 3 i el 6 de
juliol, un bon grapat d'artistes de
l'escena més actual (Foals, Bastille,
Years&Years o ZAZ), velles glòries
que mai no passen de moda (Black
Eyed Peas o Kylie Minogue) i grups
locals que tots coneixem (Els Pets,
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Love of Lesbian o El Petit de Cal
Eril).
Enguany, a més a més, el festival
ha creat un nou espai de debat i de
reflexió anomenat Cruïlla Talks. Les
entrevistes, ponències i activitats familiars es faran en diversos punts de la
ciutat entre el 29 de juny i el 6 de juliol i
estaran protagonitzades per ponents i
participants de luxe com, per exemple,
la periodista especialitzada en cultura
pop des de la perspectiva de gènere
Lucía Lijtmaer; la futbolista afganesa
Khalida Popal; les il·lustradores Paula
Bonet i Raquel Riba Rossy, o l'activista
i fundador de l'ONG Proactiva Open
Arms, Òscar Camps.
En aquest desè aniversari (des que
es fa a Barcelona), els organitzadors
també tenen preparades diverses
activitats artístiques, en el marc del
Cruïlla Arts & Performance. En aquesta edició, tornarà a visitar-los La Fura
dels Baus, l'Aquelarre de Cervera i la
companyia Antigua i Barbuda.
Els de casa tornen a Canet
El dia 6 de juliol, Canet de Mar celebrarà una nova edició del festival
de capçalera per als fans del rock en
català. Aquest any, al Canet Rock hi

Canet Rock.

Vicenç Tomàs

sonaran 15 grups de l'escena local: La
Pegatina, Doctor Prats, Els Catarres,
Zoo, La Casa Azul, Els Pets, Ju, Buhos,
Oques Grasses, Itaca Band, Elèctrica
Dharma, Xavi Sarrià i el Cor de la Fera,
Suu, Roba Estesa i Miquel del Roig.
Com a cada edició, s'esperen dotze
hores de música i espectacle ininterromputs, que aniran acompanyades
d'una variada oferta gastronòmica i
d'activitats paral·leles per tot el recinte. | Red.

19/6/19 13:52

núm. 1874 / del 21 al 27 de juny de 2019

El bon treball a assaig va permetre substituir peces i mantenir un molt bon resultat.

Vicky Reull

Els Capgrossos en segueixen sumant de 8
La colla prepararà Sant Joan aquest divendres amb un assaig a la plaça Santa Anna

Els Capgrossos de Mataró van
recuperar a Berga, després d'un
cap de setmana sense diada, la
bona sintonia amb els castells de
8. A la mítica plaça de Sant Pere,
escenari de la coneguda Patum, la
colla de la camisa blava va completar amb gran comoditat tant el
4 de 8 d'entrada com el 3 de 8 de la
segona ronda. Per a la tercera ronda
la tècnica va preparar un d'aquells
castells que permet més estrenes
i treball col·lectiu amb el 7 de 7.
Els dos castells de 8 dels de blau
van mostrar una gran solvència
i això que tots dos incorporaven
novetats i debuts en les seves alineacions de tronc. El bon treball
a assaig va permetre substituir peces i mantenir un molt bon resultat, amb construccions molt ben
executades i sense temences. El
7 de 7 també va ser plàcid, altre
cop amb diferents recanvis a tots
els nivells del castell, i en la ronda
de pilars va arribar un altre pilar
de 6, que consolida l'espadat de
mèrit dels blaus.
Els Capgrossos van actuar
per tercer any seguit en la diada
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castellera que anticipa la Patum de
Berga, coneguda com dels Quatre
Fuets.

Quatre Fuets
Els Capgrossos van
actuar per tercer any
seguit en la diada
castellera que anticipa
la Patum de Berga

Divendres de diada i assaig
a plaça
Els Capgrossos de Mataró tenen
una cita important aquest divendres, dia 21, en què de forma excepcional no assajaran al local. A
poques hores de Sant Joan, i a un
mes exacte de Les Santes, la colla
actuarà en primer lloc a les festes
del carrer de Sant Joan per, seguidament, desplaçar-se a la plaça
Santa Anna, on faran un assaig
especial dedicat sobretot a les pinyes. Ha de servir per treballar les
soques dels objectius futurs de la
colla, com els castells de 9.
Per incentivar aquest assaig
a la plaça Santa Anna, hi haurà

Vicky Reull

Castells: Redacció

entrepans i begudes per a tots els
assistents a la mateixa plaça i, tot
seguit, es farà un correbars pel
Centre, amb la col·laboració de
Gatzara, Casa Paco i Mirinda.
El cap de setmana llarg de Sant
Joan acabarà portant els blaus a
una de les seves places més estimades, la de Vilassar de Mar, on
dilluns a les 19 h hi haurà la tradicional diada de la festa major. | Red.
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La Fundació Iluro atorga 35.000 euros
en ajuts socials propis
S'ha donat suport a un total de set projectes de Mataró i el Maresme
que impulsen accions per a persones en risc d’exclusió social
Ajuts socials: Redacció

Els ajuts de la Fundació Iluro tenen
com a objectiu impulsar projectes
de suport a les famílies per atendre
les seves necessitats bàsiques de salut, educació i alimentació. També
donen suport a entitats que treballen per millorar la integració social
de col·lectius d’immigrants i en risc
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d’exclusió, a través de projectes educatius o de formació ocupacional.
Aquest any, el patronat ha seleccionat set projectes, dels quals han
valorat la qualitat de la intervenció,
la utilitat social i el treball en xarxa,
així com l’experiència en el sector
i l’impacte generat al territori. En
total, s'han destinat als projectes
35.000 euros.

Projectes seleccionats
- Càritas Interparroquial de Mataró
- Fundació Sant Joaquim
- La Volta. Centre de Logopèdia
- Fundació Carta de la Pau dirigida
a l’ONU
- Parròquia de Santa Maria de Mataró
- Associació TEA Asperger Maresme
- Associació de Familiars de Malalts
d'Alzheimer del Maresme | Red.
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La Diputació premia
de nou el programa
Reempresa

Tecnologia de drons per
mantenir sans els cultius

Entrega del premi a BizBarcelona.

L'equip creador del projecte Dr. Air.

Cedida

Cedida

Van rebre el premi el TCM i
l’Ajuntament de Mataró

El projecte ha estat seleccionat la millor idea del
programa d’emprenedoria universitària Explorer

Des que es va posar en marxa
el 2012, el centre de Reempresa al
TecnoCampus ha assolit un total de
68 casos de “reempreses d’èxit” (cessions o traspassos de negocis). Amb
aquests números, ha estat el centre
local a la província de Barcelona
amb més casos d’èxit de Reempresa
tancats el 2018, motiu pel qual rep el
premi de la Diputació de Barcelona.
Fins avui, ha assessorat fins a 231
negocis, els propietaris dels quals
volien cedir-lo a un emprenedor, i ha
generat 340 processos de negociació.
El programa ofereix assessorament
gratuït i individual per elaborar el
pla de cessió a persones que volen
vendre el seu negoci, així com assessorament durant tot el procés de
transmissió de l’empresa: des de la
primera reunió de presentació fins
a la signatura del contracte de compravenda, passant per les fases de
negociació i mediació per arribar
a un acord.
L'objectiu principal és impulsar i
estructurar la transmissió d’empreses
com a via de creixement d’activitat
econòmica i evitar així el tancament
de negocis econòmicament viables
i la destrucció d’ocupació als municipis de la comarca. | Red.

Dr. Air, un projecte que utilitza tecnologia de drons per ajudar els agricultors a mantenir sans els cultius,
ha guanyat el programa Explorer. Els
autors de la iniciativa són Alex Tello,
Genís Arias i Xavier Sanchez, estudiants del grau en Enginyeria Informàtica
de Gestió i Sistemes d'Informació del
TecnoCampus. El projecte està pensat
per fer el planeta més sostenible i oferir
als agricultors informes per millorar
els resultats de les collites.
Un dels estudiants, en representació del grup, viatjarà a Silicon Valley
juntament amb els 55 millors joves
emprenedors del programa. Durant el
viatge a San Francisco visitaran empreses tecnològiques de referència, com
Google, Facebook o Apple, i assistiran
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El premis a la millor
idea són viatjar a
Silicon Valley i optar
a 30.000 euros per
desenvolupar-la
a classes magistrals a universitats com
Standford o Singularity University.
D'altra banda, Aina Miralda és finalista del Women Explorer Award
amb Proﬂab, plataforma d’orientació vocacional, i Luís A. Medina,
Anna Roca i Inés Romero opten al
Disruptive Tecnhology Explorer Award
amb Proyecto U, per a la creació i distribució d’equipaments mèdics per a
infants prematurs amb un material
sintètic que mimetitza l’ambient intrauterí. | Red.
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Empenta

Educació i l’Ajuntament presenten Mataró Educa en Xarxa

Una exposició sobre
l'economia social i
solidària a Argentona

Mataró Educa en Xarxa - MEX.

Foto de l'exposició

Cedida

Cedida

La presentació va tenir lloc dimecres passat a la
bilbioteca de l'Institut Alexandre Satorras

Disponible fins al 30 de juny
a la Biblioteca Municipal

A principis d'any, una quarantena
de professionals de l'educació van reunir-se amb l'objectiu de sumar esforços, compartir visions i conèixer
experiències diverses per "afrontar,
en millors condicions, la complexitat
social, familiar, cultural i educativa".
D'aquí va néixer la xarxa de millora

“Economia social i solidària: un
canvi a l’abast de la teva butxaca” és
una primera aproximació a l’economia social i solidària (ESS): sistema
econòmic que posa les persones al
centre, redistribueix la riquesa i democratitza l’economia. L’exposició
física es complementa amb una
web que recopila documentació i
bibliografia de cadascun dels eixos
de la mostra (www.expo-ess.org).
Mitjançant aquest recull digital, peces audiovisuals i l’exposició itinerant, Coop Maresme i la XES Mataró
–grup local de la Xarxa d’Economia
Solidària de Catalunya– visibilitzen
l’ESS com una alternativa al capitalisme que posa al capdavant les
necessitats de la comunitat en lloc
de maximitzar el benefici econòmic.
La mostra s’ha dividit en set grans
blocs: una breu definició de l’ESS, els
seus principis, la concepció del mercat
social, la utilització de les monedes
socials, el balanç social com a eina
d’autoavaluació de les entitats d’ESS,
la intercooperació com el recurs primordial per dur a terme projectes
d’ESS i un darrer mòdul amb una selecció de tres iniciatives destacables
de la comarca del Maresme, pels seus
trets diferenciadors i la seva aposta
innovadora. | Red.

pedagògica Mataró Educa en Xarxa,
una nova metodologia de treball, dins
i entre els centres educatius. Els principals objectius són l’escolarització
equilibrada, potenciar jornades d’intercanvi, reforçar el lideratge compartit
de les direccions i enfortir la coordinació entre centres educatius | Red.

Joves per Emprendre tutoritza 8
projectes de negoci maresmencs

Joves per Empendre ha celebrat la tercera edició.

Cedida

El programa fomenta el món de l'emprenedoria juvenil
oferint formació i assessorament personalitzat
En la tercera edició del programa, el
50% dels joves que el van iniciar han
desenvolupat la seva idea de negoci
i estan preparats per fer-lo realitat,
a més de continuar rebent el suport
del Consell Comarcal del Maresme
per tramitar els ajuts per a l'autoocupació que anualment convoca el
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Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat.
Impulsat per la Cambra de Comerç,
el programa fomenta l'emprenedoria
juvenil amb formació i assessorament
en l'àmbit empresarial i promou les
habilitats i competències clau per tirar
endavant un negoci. | Red.
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La Llançadora: acompanyament
als projectes d’innovació social

Finalitza la 5a edició
del Consell d’Infants
de Mataró

Programa Llançadora.

Acte final del curs.

Cedida

Cedida

La iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Mataró
busca promoure projectes amb impacte social al territori

La plaça Santa Anna
va acollir l'acte de clausura

especialitzada en diferents àmbits
(economia i innovació social, model
de negoci, comunicació i màrqueting, planificació econòmica i financera...). També es preveuen sessions
individuals d’acompanyament en la
implementació del projecte, visites
a models referents i networking amb
altres iniciatives del territori per crear sinergies i fomentar el treball en
xarxa. | Red.

Els alumnes de les 20 escoles participants van posar punt final al projecte 2018-19 explicant el que han
treballat durant el curs al voltant de
la temàtica triada: la tinença responsable dels animals i el medi ambient.

El programa gratuït de suport
i acompanyament Llançadora té
per objectiu accelerar els projectes empresarials de transformació
social que actualment es troben en
fase embrionària. La quarta edició d'aquesta iniciativa se centra
a acompanyar el llançament de
projectes d’innovació social, a fi
d'accelerar els projectes detectats
oferint-los suport d’alt valor afegit
i diferenciat a l’oferta existent per
promoure la creació d’ocupació estable i de qualitat al territori.
El projecte
La Llançadora s'adreça a qualsevol persona emprenedora que tingui una idea de projecte i vulgui
donar-hi forma. S’ofereix formació
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Per participar, s'ha
d'enviar el formulari de sol·licitud
(a través de la seu
electrònica o de les
oficines d’atenció
ciutadana) abans
del 15 de juliol.

Les llibretes viatgeres
Una de les novetats d’aquest curs ha
estat l’elaboració, per part de cada
escola participant, de les llibretes
viatgeres, un espai on els alumnes
poden escriure els seus pensaments,
idees i projectes sobre la temàtica
a treballar a través d’escrits, imatges retallades, esbossos, dibuixos...
L’objectiu és recopilar en un mateix
lloc totes les idees dels alumnes de
5è i 6è de primària al voltant d’un
tema. | Red.
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ECONÒMICS
COMPRA-VENDA
V E N C T Í T O L FA M I L I A R
Centre Natació Mataró. 250€.
605.200.666
VENDO OPEL VECTRA. Año 99,
140.000km. 500€. 671.771.985
VENC JAGUAR-XF 2009.
11.300€. 607.880.514
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
RESTAURANTE CÉNTRICO.
ARGENTONA. Se traspasa. En
pleno funcionamiento. 657.163.801
TREBALL
SE NECESITA OFICIALA de
owerlock. 93.799.49.74
SE NECESSITA OFICIALA de
plancha y apresto 663.335.338
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
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza.
Experiencia. 632.201.506
CHICO EXPERIENCIA 13 años:
reparación de móviles, tablets,
informàtica... 632.201.506
CHICA BUSCA TRABAJO de
limpieza. 631.173.966
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidar
niños. 632.740.540
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TREBALL
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidar
niños. 630.102.404
SEÑORA RESPONSABLE se ofrece
para cuidar y hacer compañía a
personas mayores. 671.729.540
CHICO BUSCA TRABAJO, cuidar
mayores, peón, ayudante de cocina
y frutería 663.249.174
BUSCO TRABAJO INTERNA,
cuidado niños. Experiencia.
722.291.321
ME OFREZCO PARA limpieza,
plancha. 631.699.616
CHICO DE 31 años busca cualquier
tipo trabajo. 663.249.174
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza.
642.157.818
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza,
cuidar mayores, niños. 698.301.369
CANGURO/PRÁCTICA INGLÉS
hablado. Me ofrezco para cuidar
niños y que práctiquen inglés.
643.278.112
CUIDO MAYORES, LIMPIEZA.
643.278.112
CANGURO/PRÁCTICA INGLÉS
hablado. Me ofrezco para cuidar
niños y que práctiquen inglés.
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
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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
SE HACEN OJALES y se ponen
botones. Tel. 93.790.82.32
REFORMES DE LA LLAR AL
MILLOR PREU. Cuines, banys,
terres, etc. Un bon equip de
professionals al millor preu.
677.592.739
REFORMAS, OBRAS, reparaciones,
albañilería, electricidad,
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, instalacoines.
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
PALETA 697.685.580
P I N TO R. P R E S U P U E STO S
ajustados. 607.480.942
INSTAL·LADOR AUTORITZAT.
Electricitat, Aigua, Gas, Calefacció.
669.067.869. info@rtornay.es

AIRE CONDICIONAT
CALEFACCIÓ

40

BOMBA DE CALOR
PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

OFERTES
DE TEMPORADA
FINANÇAMENT EN 12 MESOS SENSE INTERESSOS

INVERTER
SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

Camí Ral, 572· Mataró· Tel. 937 574 943· info@maresmesertec.com · www.maresmesertec.com
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Econòmics
PROFESSIONALS
PINTOR ECONÓMICO, experiencia,
responsabilidad, limpieza.
Excelentes acabados. Telf.
629.988.598
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
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
MATARÓ. URGE encargada para
casa relax, turno a elegir, 697.555.945
LOLA, madre soltera, no
profesional, masajes, besitos, francés,
complaciente. 602.592.067
MADURITA MASAJES ERÓTICOS.
Mataró. 650.394.216
MATARÓ. LAS AMAZONAS, tu
lugar de encuentro.24h 689.843.590.
Privado
ANDREA. 100 PECHO natural.
661.168.063
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
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
MASAJE CHINO. 1 hora 30€.
688.019.809
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Apunts
psicològics
El complex de Telèmac (4/4)
La llei del codi o la força del dret és
temporal demana discerniment,
aclariment. Avançant encara més,
un profund sentit d'universalitat sense perdre la particularitat.
Telèmac va lluitar per aquest equilibri junt amb la mare, Penèlope.
Contra el desordre, els usurpadors,
els irresponsables.
El complex de Telèmac ens pot
ajudar pedagògicament a ressituar-nos millor en una època de
confusió i desorientació en una
societat líquida. Una frase d'Einstein pot ajudar: "El món no serà
destruït pels que fan el mal, sinó
per aquell que només se'l queden
mirant". D'aquí cal que un mateix
dins el seu metre quadrat on viu i es
relaciona pugui fer tot el que pugui.
Una mirada o visió global amb una
acció local o concreta. I el proverbi:
Qui dia passa, any empeny.
Empènyer el dia a dia, amb constància i perseverança, amb amor i
no odi, amb entusiasme i desànim,
amb lluita coratjosa i descoratjadora. Oposicions o contraris. Així
és la vida, de contrarietats.
I un gran pedagog em diu arran
d'un article: "La libertad sola no
conduce a nada grande y digno.
Estos padres que no acompañan
ni orientan ni animan a sus hijos se
pueden preparar a sufrir el despotismo y los caprichos de sus hijos
que se encuentran en la vida sin
referencias a nada firme".
La psicologia profunda parla
també d'altres complexos, com el
d'Èdip, d'Electre, del Gavot. El de
Telèmac cal conèixer-lo. La relació dels pares afecta el creixement
maduratiu.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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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

Sèniors
Espai de salut comunitari
A Catalunya es produeixen uns
14.000 casos anuals d'ictus, alguns
d'ells de persones joves, que representen la primera causa de mortalitat femenina, la segona de mortalitat
masculina i constitueixen la primera
causa de seqüeles neurològiques
cròniques, que requereixen teràpies recuperadores de rehabilitació.
És en aquesta fase de postictus on
clarament es detecta una manca de
tractaments adequats per superar
les seqüeles negatives de l'ictus, dins
de la cartera de serveis de CatSalut.
Situació, que ens ha portat a promoure la creació del Grup d'Ajuda
Mútua ICTUSPREMIÀ, de familiars
i persones afectades per un Ictus.
Grup que neix, sobretot, per intentar desenvolupar l'assignatura
pendent de tractaments moderns
postictus, que mitjançant la participació activa de les mateixes persones
afectades i com a pacients experts,
proposa la creació d'un Espai de Salut
Comunitari, acceptant plenament
l'evidència científica de la neuroplasticitat, com la capacitat del cervell
per "reciclar-se", es tingui l'edat que
es tingui, incloent-hi l'envelliment.
Com a conseqüència d'aquesta
acceptació, després d'una recollida d'informació a nivell global,
apostem principalment per la telerehabilitació neurocognitiva en
el propi domicili, aplicant l'ús de
videojocs, per fer compatible els
efectes terapèutics amb l'entreteniment, com una forma moderna
de posar a l'abast de tothom de
forma universal, amb costos econòmics assequibles, una veritable
recuperació de seqüeles postictus
i també de l'envelliment, que tot i
difícil, és plenament possible.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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Argentona
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Eudald Calvo revalida l'alcaldia a Argentona
Junts x Catalunya ha permès el govern d'Unitat-Argentona per la República en minoria
Política: Redacció

Dissabte passat es va celebrar el
ple d'investidura a l'Ajuntament
d'Argentona, un acte que va proclamar Eudald Calvo alcalde de la vila.
Això ha estat possible gràcies al
suport de Junts x Catalunya, que va
decidir, un dia abans en assemblea,
dur a terme un acord de governabilitat amb Unitat-Argentona per la
República perquè pugui governar
en minoria fins al 2023.
En aquest sentit, el cap de llista
de Junts va explicar que la seva formació no entrarà de moment al govern perquè "s'ha de treballar més la
qüestió de la confiança i veure com
treballa Unitat".
Un ple sense majoria alternativa
Finalment, la resta de partits amb
representació al consistori, Tots x
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Argentona, PSC, Junts x Catalunya
i el PP, no van formar una majoria
alternativa per aconseguir l'alcaldia. Tot i això, després de la proclamació d'Eudald Calvo, Montse
Capdevila, cap de llista de Tots
x Argentona, va voler deixar clar
que "la relació actual amb Unitat
és igual o pitjor que abans de les
eleccions" i que faran "una oposició responsable" i "fiscalitzaran els
moviments del govern per tal que
l'Ajuntament torni a ser de tots".
Per la seva banda, la cap de llista
del PSC, Susana López, va pronunciat un discurs més conciliador i
va instar la resta de forces a collaborar. López va donar un "vot
de confiança limitat" a Unitat, tot
i que creu que cal "un canvi de
tarannà".
Per últim, el regidor del PP, Fran
Fragoso, va demanar al nou alcalde

Treballarem pel poble
amb autocrítica i estenent la mà a l'oposició"
Eudald Calvo

que "cregui més en l'oposició" i que
"sigui l'alcalde de tots, no només
d'una part".
Voluntat de col·laborar
Per la seva banda, l'alcalde electe
va tenir unes paraules d'agraïment
per als regidors d'Unitat, també
per a Junts x Catalunya per la seva
abstenció i per a les persones que
van votar la seva candidatura el 26
de maig. De cara als quatre anys
vinents, Calvo va afirmar que arrenca "un mandat en què treballaran pel poble, amb autocrítica i
amb la voluntat d'estendre la mà a
tots els grups de l'oposició". | Red.
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L'argentonina Mireia Oriol, protagonista de la
sèrie de TV3 'Les de l'hoquei'

Mireia Oriol en el paper de Lorena a 'Les de l'hoquei'

Cedida

Cedida

La jove actriu ha aparegut en escena anteriorment a la sèrie 'Com si fos ahir', també
de TV3, al teatre amb 'Be my baby' i a 'El pacto' a la gran pantalla
Entrevista: Gisela Ferrer

La Mireia sempre ha portat dins
seu l'actriu que és avui, però no se'n
va adonar fins que una sèrie d'imputs
van fer-li veure el que realment la feia
feliç. Amb només 23 anys, la jove d'Argentona ja ha tingut papers importants
al teatre, a la televisió i al cinema, tots
concentrats en els últims dos anys.
A què creus que es deu l'èxit
de 'Les de l'hoquei'?
És un projecte molt especial i bonic. El
van crear quatre noies que estudiaven
a la Pompeu, era el seu TFG, i recordo veure-les gravant el pilot. Des del
primer moment, el fet de ser un equip
femení va fer que sentíssim que formàvem part d'un projecte innovador,
amb tot de dones protagonistes, i amb
conflictes reals i complexos, quan normalment ens toquen banalitats. Era
molt guai pensar que jo podia ser el
referent per moltes noies de 14-16 anys.
Jo, de petita, tenia por de ser lesbiana,
i això no ho havia decidit jo, m'ho havien imposat d'alguna manera. El meu
personatge pot ajudar moltes noies.
Quan vas començar a interessar-te per aquest món?
Amb 19 anys em van enviar a fer la
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Paris Fashion Week, on vaig tenir una
crisi preguntant-me què hi feia allà, si
allò no m'agradava gens. A París, vaig
tenir la sort de conèixer un noi que
tenia una acadèmia privada d'interpretació a Londres i em vaig animar.
Aleshores, vas començar molt
de pressa a treballar d'actriu.
De fet, no vaig acabar el curs. A tres
mesos d'acabar-lo vaig fer la prova per
a 'El pacto' i em van agafar. Després
vaig intentar tornar, però de seguida
em van sortir 'Be my baby' i 'Com si fos
ahir' i ja no tenia sentit ser a Londres.
I abans d'això, no havies pensat mai a fer d'actriu?
Havia fet algun curs els caps de

setmana i després vaig participar en
un videoclip de La Iaia i un curt que
va guanyar a Màlaga. M'havien sortit
sense buscar-ho. Veia que m'agradava
però no m'atrevia a fer el pas perquè la
feina de model m'anava bé. Estudiant
comunicació audiovisual, un professor em deia que jo havia de ser actriu,
perquè als treballs que feia sempre
analitzava els personatges i res tècnic.
Què és el que més t'ha costat
de la feina?
Acabar un projecte. Tens l'eufòria
d'haver treballat molt i, en poc temps,
haver compartit amb un grup de gent
moltes coses íntimes i intenses, i de
cop et trobes sense res ni tenir gaire
clar què passarà. | G. F.

'Mimi loves London'
Des de petita, a la Mireia li agradava escriure i va participar en diferents concursos d'escriptura del poble i la comarca. Ara s'ha decidit
a escriure el seu propi guió, i assegura que li fa molta il·lusió tirar-lo
endavant. És un monòleg inspirat en la seva pròpia història, però "totalment ficcionat". Tracta d'una noia que viatja a Londres per trencar
amb tot i conèixer-se a si mateixa. Sense realment saber-ho, se'n va a
viure a un convent de monges, fet, explica la Mireia, que és totalment
real, perquè ella va estar-hi un temps. "Quan ho explico, a la gent li
fa molta gràcia", comenta entre rialles. Per tirar-ho endavant, té el
suport de la seva parella, en David Solans, actor català reconegut per
la seva aparició a 'Merlí'. "A ell li agrada la part de darrere les càmeres
i fem un bon duo", assegura.
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Maresme

www.totmataro.cat/maresme

Vilassar de Mar viu la seva festa major
Des d'avui divendres i fins dimarts, el municipi maresmenc acollirà diverses activitats
culturals i esportives al carrer
Festa major: Redacció

Entre avui i dimarts que ve, Vilassar
de Mar es vesteix de festa major.
Durant aquests cinc dies, el municipi maresmenc serà escenari de
diverses activitats culturals i esportives i els vilassarencs podran gaudir de música, teatre i exposicions
a l'aire lliure.
Novetats i concerts
Entre les novetats d'aquest any hi ha
que la penjada de l’ase Innocenci es
farà al terrat de l’Ajuntament perquè el campanar de l’església està
en obres. També hi haurà una "holi
party" a la plaça Tarradellas i dues
activitats per recuperar el patrimoni
marítim: l'exvot del Sant Ramon i la
tirada de l’art de platja.
Demà, la fira d’americans portarà
tallers als carrers del municipi per
elaborar el guarapo (suc de canya)
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i tastar la xocolata més deliciosa. En
el terreny musical, destaquen els
concerts de Gertrudis, La Cuca Viu,
Judit Neddermann i el grup infantil
Macedònia.

Concerts

punts del municipi. També hi ha la
Ruta Lila, un mapa en el qual es poden identificar les zones de festa,
els equipaments, els punts liles i un
recorregut recomanat que ha estat
estudiat i valorat per les associacions de dones del municipi. | Red.

Els artistes confirmats
són Gertrudis, La Cuca
Viu, Judit Nedderman
i Macedònia
Diversió sense cap agressió
“Per Festa Major, diversió sense cap
agressió”. Aquest és el lema que, des
de l’any passat, ressona a la Festa
Major de Sant Joan, acompanyat
d’una sèrie d’accions que tenen com
a objectiu que no hi hagi cap agressió masclista.
Hi haurà punts liles d’informació,
prevenció, detecció i actuació davant
les violències masclistes a diferents
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Arrenca la 15a edició del
Concurs de Música Jove

entre tots, models de consulta i/o assessorament, establint continguts que
ajudin els joves a apropar-se al sector.

25 de juny
A partir de dimarts es
podran consultar les
bases del concurs

El concurs està organitzat per Cabrils, el Masnou, Montgat i Vilassar de Mar.

Cedida

El certamen inclou un cicle de jornades de formació
perquè els més joves s'acostin al sector
El Concurs de Música Jove, organitzat pels ajuntaments de Cabrils, el
Masnou, Montgat i Vilassar de Mar,
arriba a la 15a edició amb nous propòsits, objectius renovats i moltes
sorpreses. Una de les novetats per a
aquest 2019 és el cicle de jornades de

formació i l’elaboració d’una guia final
amb tots els temes i recursos tractats
durant l’any. Aquest cicle de jornades
serà una acció divulgativa i educativa en què professionals del sector i
els músics podran adquirir coneixements, resoldre dubtes i construir,

El cicle de jornades constarà de
cinc sessions, una a cada municipi
organitzador, més una jornada conclusiva a la fase final del concurs. Els
ponents convidats seran professionals del sector que proposaran temàtiques concretes i deixaran temps
per a conceptes genèrics requerits
pels assistents.
A partir del 25 de juny, es podran
consultar les bases del certamen al
web www.maresmusic.cat i conèixer
totes les novetats de l'edició d'enguany a través de les xarxes socials
i els canals oficials dels ajuntaments
que l'organitzen. | Red.

20a Fira de la Cirera d'en Roca, dilluns a
Arenys de Munt

La fira es remunta a finals del segle XIX.

Cedida

Hi haurà tres punts de trobada: la Riera, la plaça de l'Església i la plaça de Catalunya
Per Sant Joan, Arenys de Munt celebra una nova edició de la Fira de
la Cirera d'en Roca. Dilluns a partir
de les 5 de la tarda, la Riera, la plaça
de l'Església i la plaça de Catalunya
acolliran diverses activitats per retre homenatge a aquesta fruita de
temporada.
Entre els actes programats, hi
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haurà la trobada de puntaires, la
cercavila amb el grup Xarop de
Canya i els Geganters d'Arenys de
Munt, una mostra de dansa de les
escoles, una actuació musical a càrrec de Nòmada Trio, un concurs
popular d'escopir pinyols i la tradicional venda de cireres. A més
a més, diversos restaurants i una

pastisseria del municipi se sumen
a la celebració amb productes i preparacions especials.
Tot a punt, doncs, per commemorar una cita que es remunta a finals
del segle XIX, quan la família dels
Roca van descobrir una varietat de
cirera molt diferent de les que hi havia a la seva població d’origen. | Red.
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cros 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

ESTAMOS CONCIENCIADOS CON EL
MEDIO AMBIENTE
Y ESTA SEMANA, QUEREMOS QUE AHORRES
EN AGUA Y EN PRECIO

OFERTAS EN GRIFERÍA E INODOROS DE BAJO CONSUMO

Termostático
ducha
TENDER

Kit de ducha
termostático
DRY

74,90 € 189,90 €
1P GRESS ARGENTONA 1874.indd 1

35%
DE DESCUENTO

En todos los inodoros
de 3 y 4,5L de descarga

Oferta válida hasta el 30 junio de 2019

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

www.gress.es

18/6/19 17:33
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Perfils

Mavi Abril,

una vida dedicada als altres

Gisela Ferrer

La Mavi va arribar a Mataró amb quatre anys i, des
d'aleshores, hi ha viscut gairebé tota la seva vida fins
ara, que en té 55. Va estudiar per ser auxiliar d'infermeria, tot i que confessa no haver exercit mai i
haver anat per "altres camins".
Quan va ser mare, el matrimoni va decidir que la
Mavi deixava de treballar per dedicar-se a les filles,
però després va estar un temps treballant d'autònoma. És una persona molt inquieta. Per això, explica,
no ha deixat mai de formar-se i fer cursos.

Una vida dedicada a les persones
La Mavi és una dona solidària, i també modesta, ja
que ella mateixa prefereix definir-se com una persona
"normal i corrent". Però des de sempre ha sentit la
necessitat d'ajudar la gent. Si veu pel carrer alguna

persona que ho necessita, no dubta a estendre-li la
mà; quan alguna amiga ho ha necessitat, sempre
l'ha ajudat, i quan va veure un anunci de l'Hospital
de Mataró que deia que buscaven voluntaris hospitalaris, no va dubtar a presentar-s'hi. "Vaig ser molt
pesada trucant fins que em van fer l'entrevista", explica entre rialles.
Des de finals del 2018, després de passar per cursos
de formació com fan tots els voluntaris, la Mavi collabora acompanyant malalts oncològics. Assegura
que "és una feina que no és de felicitat, però que et
fa sentit bé amb tu mateixa perquè en algun momentet del dia potser has ajudat una persona". Perquè
el programa funcioni, explica, l'amor i la dedicació
amb què s'implica tot l'equip són clau. Segons la
Mavi, "tots hauríem d'aprendre lliçons cada dia per
ser més solidaris".

Una manera de veure la vida
La Mavi s'agafa la vida amb filosofia, i la intenta transmetre als
seus companys i a la gent que l'envolta. "Una mateixa cosa es
pot veure de maneres diferents —indica— segons el prisma pel
qual es miri". Li agrada llegir llibres que transmeten lliçons, però
assegura que un que li van fer llegir a l'escola l'ha marcat per a
tota la vida: 'La mare', de Maxim Gorki. Una novel·la que il·lustra
la capacitat d'una mare d'ajudar els fills.

Daniel Ferrer

APUNTS
Defineix-te: Positiva, alegre i activa
Aficions: llegir, investigar per Internet quan
tinc dubtes i fer esport (caminar, gimnàs...)
Un lloc de Mataró: el centre
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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. 1446
ZONA
EIXAMPLE

OCASIÓN POR ZONA Y PRECIO! PISO SEMIREFORMADO: Cocina ofﬁce de 14m2,
galería, baño completo con ducha, suelos de parquet, calefacción, balcón exte€ rior, solo 3 vecinos. (C.E. EN TRÁMITE)

T

146.000
Ref. 4528

T

ZONA Mª
AUXILIADORA

R
TU HIPOTECOASAPUEDES!
L 100%

Ref. 2530
T
ZONA
EL SORRALL

187.000€

PISO CON PARKING Y TRASTERO INCLUIDO: Ascensor, 2 hab. 1 doble, 1 baño, cocina
office roble blanca, salón comedor 25m2
con balcón exterior, a.a y calefacción. (C.E.
EN TRÁMITE).

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. 4536
T
ZONA
ROCABLANCA:

suite), 2 baños compl., suelos parquet, cocina cerezo diseño moderno, galería, exterior
€ muy soleado y vistas.(C.E. EN TRÁMITE).

225.000

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

PISO GRANDES DIMENSIONES, PARKING
INCL: Ascensor total. reformado, 4 hab (1

937 965 148
19/6/19 16:12
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66

(cant. el Torrent, 57)

MATARÓ - Centre

193.788 €

MATARÓ - Parc Central

210.000 €

ÀTIC AMB MAGNÍFICA TERRASSA SUPERIOR DE 25M2!

EXCLUSIVA: PIS MODERN AMB PISCINA COMUNITÀRIA!

Consta de 65m², 2 habitacions, bany, cuina americana, saló-menjador, aa/cc, traster... Excel·lent relació qualitat-preu! Destaca per
situació i per aproﬁtar al màxim el seu metratge!!! T 151599

70m², 2 habit, 1 bany, cuina office, saló-menjador, balcó, calefacció, terres de parquet, ascensor, etc... PLAÇA DE PÀRQUING I
TRASTER OPCIONALS!!!! T 151547

MATARÓ - Via Europa

263.000 €

PIS MOLT LLUMINÓS IDEAL PER A FAMILIES!
106m², 3 habit., 2 banys, cuina office, saló-menjador, balcó, calefacció, llums led, terres gres, tanc. alumini, pàrquing, traster, ascensor. Exterior i ben comunicat comerços i serveis!!! T 151561

SANT V. MONTALT - Centre

335.000 €

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

MATARÓ - Centre

212.100 €

CASA ADOSSADA AMB PISCINA COMUNITÀRIA!

LOCAL COMERCIAL POLIVALENT I MOLT LLUMINÓS!

245m², 4 habit., 2 banys, 1 servei, cuina office, saló-menj., terrasses, calefacció, sauna, garatge, traster. pistes de futbol i
basquet. Exterior! A 5 minuts de la platja!!! T 420396

Local comercial situat a la zona del centre de Mataró. Consta de
185m2, 2 serveis, magatzem, ascensor/muntacàrregues. 3 espais convertibles en una sola sala diàfana!!! T 350154

2P CASTELLÀ ( NOVA 2018).indd 2
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45 anys ens avalen.
Serietat i eﬁcàcia
al millor preu.

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

93 757 83 83
[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Cerdanyola

675 €

PIS MOLT BEN SITUAT AMB TOT TIPUS DE SERVEIS!
Consta de 60m², 3 habitacions, 1 bany, cuina oﬃce, saló-menjador, terres de gres, aa/cc, tancaments d’alumini, llums de led,
etc... Perfectament comunicat!!! T 110715

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

al

MATARÓ - Cirera

780 €

GRAN PIS TOTALMENT EXTERIOR I LLUMINÓS!
Consta de 100m², 3 habitacions exteriors, 2 banys complets,
cuina oﬃce, saló-menjador, balcó, calefacció... Ideal per a una
família. Totalment exterior!!! T 107120

MATARÓ - Via Europa

800 €

AMPLE PIS MOLT BEN SITUAT I MOLT BEN COMUNICAT !
95m², 4 habit., 2 banys, cuina office, saló-menjador, balcó, calefacció, aa/cc, galeria, terres parquet, tanc.d’alumini, ascensor... Ideal
estudiants. A prop serveis, col·legis, bars, restaurants!!! T 102763

[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Parc Central

1.300 €

PRECIÓS PIS AMB TERRASSA DE 26M2!
116m², 3 habit., 2 banys, cuina, saló-menjador, parquet, calefacció, aa/cc, pàrquing, traster. Zona comunit. amb piscina i parc
infantil! A prop comerços, serveis, supermercats...!!! T 110727

2P CASTELLÀ ( NOVA 2018).indd 3

MATARÓ - Centre

450 €

LOCAL COMERCIAL MOLT BEN SITUAT!
Local diàfan situat a un primer pis que distribueix dues plantes.
Consta de 140m2, servei, instal·lacions de llum i aigua... Molt
polivalent ideal oﬁcines o acadèmies!!!! T 303075
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NOU COROLLA HYBRID. EL MÓN EVOLUCIONA.
NOU COROLLA HYBRID. EL 48
MÓN
EVOLUCIONA.
quotes. Entrada
de 5.038,20 €.

PER

200€ /MES

Última quota: 11.185,12 €. TAE: 7,66%

200€

48 quotes. Entrada de 5.038,20 €.
Última quota: 11.185,12 €. TAE: 7,66%

INCLOU
PER TOYOTA COMPLET:
/MES

4
4
1
4
4
1
NOU COROLLA
HYBRID.
TOYOTA
MARESCAR
MOTOREL MÓN EVOLUCIONA.
INCLOU TOYOTA COMPLET:
ANYS DE
GARANTIA

ANYS DE
GARANTIA

ANYS DE
MANTENIMENT

ANYS DE
MANTENIMENT

NAVEGADOR

ANY
D’ASSEGURANÇA

ANY
D’ASSEGURANÇA

Via Sèrgia, 19
08302 Mataró (Barcelona)
937 99 70 11
Via Sèrgia, 19
Consum mitjà (l/100 km): 4,2 – 5,1. Emissions CO₂ (g/km): 97 – 115.
08302 Mataró (Barcelona)
Toyota Corolla Active Tech + Navegador. Oferta associada a Toyota Complet durant 4 anys (exclusiva amb ﬁnançament Pay per Drive, inclou manteniment 4 anys, garantia 4 anys
937
99TIN:
706,50%.
11
i assegurança 1 any). PVP recomanat: 21.600€ per ﬁnançar amb Pay Per Drive. Entrada: 5.038,20€.
TAE: 7,66%.
48 quotes de€.
200 €/mes i última quota (valor futur
48 quotes.
Entrada
de 5.038,20
NAVEGADOR

www.toyotamataro.com
TOYOTA MARESCAR MOTOR
www.toyotamataro.com
garantit): 11.185,12€. Comissió d’obertura ﬁnançada (2,75%): 455,45€. Import total del crèdit: 17.017,25€. Import total del deute: 20.785,12€. Preu total a terminis: 25.823,32€.

PER 200€ /MES

Última quota: 11.185,12 €. TAE: 7,66%

Oferta
de Toyota
Kreditbank
GmbH
a Espanya
i Toyota
Espanya,
al 30/06/2019 a Península i Balears. El model visualitzat no correspon amb el model de l’oferta. Inclou
Consum
mitjà
(l/100 km):
4,2suc.
– 5,1.
Emissions
CO₂
(g/km):vàlid
97 –ﬁns
115.
assegurança a tot risc amb franquícia de 150 €. Exclusiu per a clients de Corolla d’entre 27 i 75 anys, més de 5 anys de carnet i boniﬁcació acreditada sense sinistres o 5 anys i màxim
Active Tech
+ Navegador. Oferta
associada
a Toyota
Complet
durant
4 anys
amb
ﬁnançament Pay per Drive, inclou manteniment 4 anys, garantia 4 anys
un Toyota
sinistre.Corolla
Més informació
a www.toyota.es
o al teu
concessionari
habitual.
Oferta
vàlida
per(exclusiva
a particulars
i autònoms.
i assegurança 1 any). PVP recomanat: 21.600€ per ﬁnançar amb Pay Per Drive. Entrada: 5.038,20€. TIN: 6,50%. TAE: 7,66%. 48 quotes de 200 €/mes i última quota (valor futur
garantit): 11.185,12€. Comissió d’obertura ﬁnançada (2,75%): 455,45€. Import total del crèdit: 17.017,25€. Import total del deute: 20.785,12€. Preu total a terminis: 25.823,32€.
Oferta de Toyota Kreditbank GmbH suc. a Espanya i Toyota Espanya, vàlid ﬁns al 30/06/2019 a Península i Balears. El model visualitzat no correspon amb el model de l’oferta. Inclou
assegurança a tot risc amb franquícia de 150 €. Exclusiu per a clients de Corolla d’entre 27 i 75 anys, més de 5 anys de carnet i boniﬁcació acreditada sense sinistres o 5 anys i màxim
un sinistre. Més informació a www.toyota.es o al teu concessionari habitual. Oferta vàlida per a particulars i autònoms.

INCLOU TOYOTA COMPLET:

4

ANYS DE
Sin título-3
1
GARANTIA

4

ANYS DE
MANTENIMENT

NAVEGADOR

1

ANY
D’ASSEGURANÇA
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