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BOTE RESPON
L'alcalde de Mataró explica com pensa
abordar els principals reptes de la ciutat
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ESPECIAL
Posa a punt el cotxe
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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

UNA DE LES MILLORS OCASIONS
DEL MOMENT!
ATENCIÓ, OCASIÓ DIFÍCILMENT COMPARABLE!
Ref. 13015 VIA EUROPA / PARC CENTRAL: Si busques un habitatge únic i especial, és el teu pis.

Àtic tipus loft amb terrassa superior 30m2 especialment apropiat joves busquin independitzarse, singles o inversors. Saló-menjador diàfan amb cuina equipada. Balcó/terrassa 12 m2. Bones
vistes i orientació. Bany amb dutxa. Terrassa/Solàrium 30m2 ideal barbacoes. 2 pl. pàrquing (1
cotxe 23m2 + 1 per a moto), zona traster. De les millors ocasions del mercat. Únic!

129.000€

G

Ref. 13012 CERDANYOLA: Sobre av. àmplia
amb vistes clares i ben orientat. Pis totalment
exterior 100% en cantonada de bloc. Reformat
en la seva totalitat. Amb 3 habitacions. Saló
menjador molt assolellat. Cuina de bones mesures. Impecable. Galeria annexa. Bany amb
dutxa. Terres de parquet. Bon pis a preu realment assequible. Bona rendibilitat!

E

98.500€

PLANTA BAIXA AMB PATI!

REALMENT IMPECABLE!

DE GRANS MESURES!

Ref. 13011 PALAU/ESCORXADOR: Bones característiques per inversors o gent gran/mobilitat
reduïda. P. Baixa 74m2 + Pati 30m2 bon estat. Ben
distribuïda, molt exterior i lluminosa. 3 dorm. (2d).
Saló menjador quadrat. Cuina equipada. Bany complet. Terres de gres. Bon emplaçament!!

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

Ref. 13017 ELS MOLINS: Busques pis amb
espais amplis? A prop del centre? Habitatge de
100m2, zona tranquil·la i familiar. Molta lluminositat.4 dormitoris. Gran sala estar. 2 balcons.
Cuina roure. Bany perfecte estat. Calefacció. A
prop del centre i potser més tranquil.

F

90.000€

T 115.000€

PIS + PARQUING INCLÒS!

IDEAL PER A GRANS FAMÍLIES!

Ref. 13016 PERAMÀS/PZA.CATALUNYA: Edifici
amb ascensor perfectament ubicat. Distribució
quadrada sense passadissos. 3 dorm. (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.

Ref. 12744 Z. ROCAFONDA NORD: Gran habitatge 150m2, ascensor. 5 dormitoris. Saló 32m2
+ llar de foc. Balcó. Gran cuina-office 18m2. Galeria 10m2. Bany + lavabo amb dutxa refor. Calefacció. Portes cedre. Traster. Només 4 veïns!!!
Reformat i per entrar a viure. Únic!!

T

180.000€

T

199.500€

T 148.000€

SENSE VEÏNS A DALT!

Ref. 12975 ZONA PERAMÀS: En una de les
zones més interessants de Mataró. Habitatge
120m2 + terrassa d’ús privatiu 25m2. Edificació impecable. 4 dormitoris (3 dobles). Saló
de 28m2. Gran cuina office. 2 banys complets.
Calefacció. Traster a la part superior. Habitatge molt complet a preu raonable.

E
T

207.500€

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
Simples consumidors
Opinió: Cugat Comas

Ara, amb xarxes socials, ja no fa ni falta implorar un suposat rellotge
biològic: 25 de juny, l'endemà de Sant Joan, onada de calor... I queda
un mes per Les Santes. Com que som colla, els que compartim la patologia, hi veig referències i en participo. Ens passa sovint, a Mataró,
amb la nostra Festa Major. Cartell a banda, ens en recordem quan ja
les tenim a sobre, de les nostres Santes. No és allò de recordar Santa
Bàrbara només quan trona, però hi ha elements que conviden a demanar anticipació. Els debats i atzucacs requereixen perspectiva,
perquè si no anirem sempre tard. I quan fou mort el combregaren.
Les Santes, com a festa, se'ns presentaran fidels a un esquema immòbil
no se sap ben bé el perquè, més enllà de l'enorme despesa econòmica que suposen. Sempre ploramiques de pressupost, mentre la resta
de partida cultural queda hipotecada pel que costen, incapaços de
capitalitzar la festa més enllà de la inversió directa pública. Els que a
vegades diem que ens pesen els ossos ens podríem inspirar en com
el programa de la celebració no presenta variacions rellevants en deu
anys –glorioses Dissantes a banda– . Cada any el mateix comput és
més carregós en el sentit econòmic, sense cap gran novetat.
La carència amb què se'ns presenten Les Santes, a final de curs, ens
aboquen a passar-les com sempre per empènyer un altre any. I mentre
tothom es vanagloria de les moltes virtuts que té la cosa, a poc a poc,
deixem de fer-ne festa major per esdevenir simples consumidors del
que es fa. Les Santes són una festa àmpliament participada, que no
és el mateix que una festa participativa, que és el que havia estat. En
l'any del quarantè aniversari de la seva refundació, les politges transmissores del que es va crear llavors tenen engranatges que grinyolen
i assistim a una mena de dictadura de la seguretat que prioritza els
peus de plom i la certesa del copiar i enganxar a qualsevol proposta
de risc, necessària des d'una perspectiva de política pública, que és
la que ha de tenir la festa.
Sent sempre el mateix farcell, només puja l'afluència a la festa però cada
cop són menys les entitats que es mullen per fer-la. L'immobilisme
s'ha imposat per saturació organitzativa i no hi ha marge, idees ni
voluntat de reprojectar o replantejar una estructura festiva que pot
esdevenir romanalla si no resisteix amb noves respostes les preguntes insolents del cap del temps. Preguntes que caldrà que ens fem els
qui còmodament consumim Les Santes convertits en còmplices per
omissió de l'acció de l'anar fent que ens portarà, d'aquí un mes, a una
mica més del de sempre. Que també ens agrada, és clar...
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ÈXIT DEL SEMPRONIANA

APLAUDIT: L'esdeveniment al Parc
Central de Mataró es consolida en la
seva segona edició estiuenca com
a punt de trobada per a amants de
les últimes tendències en moda i
gastronomia i la música en directe.

ONADA DE CALOR
CASTIGAT: La Generalitat ha activat l'alerta per una onada de calor
a tot Catalunya que arribarà a màxims a partir d'avui. S'espera que
a Mataró se superin els 30 graus
de temperatura.

L’ENQUESTA

Estàs satisfet/a amb el
servei de l'Hospital?
38,1 % Sí
61,9 % No

LA PREGUNTA

Aproves el repartiment del
cartipàs de Bote?
VOTA L'ENQUESTA A:

26/6/19 18:59
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Les portades

Foto antiga

Retrat a l'Enric Pujol

De fa 25 anys

Francesc Estatuet visita de forma habitual la redacció d'El Tot
Mataró. En aquesta ocasió, va venir a cedir-nos una fotografia que
ens mostra els campions del grup
d'alevins de primera divisió de la
temporada 1985-1986.
Ben equipats i amb cara de satisfacció, els jugadors de la Penya
de Mataró posen al camp Enric

Pujol, equipament on centenars de
nens i nenes han crescut i millorat
les seves tècniques futbolístiques.
Amb el temps, aquest camp de sorra ubicat a Cerdanyola ha canviat
de funció. Fins fa poc s'utilitzava
per organitzar festes de barri i esdeveniments semblants, i des del
2018 hi ha programada una obra
per transformar-lo en pista polivalent coberta.

De fa 15 anys
NÚMERO 1633

ANY XXXIV

Del 28 de juny al 3 de juliol de 2014

www.totmataro.cat

CONCERT MÚSICS DE CASA
Trio ÍTACA

VOTA L’ALTERNATIU!
Ja es pot votar el Cartell Alternatiu de Santes 2014

ESPECIAL SÈNIORS

auto

Net&Oil

Genís Mayola Serrat: Guitarra i veu
Àngel Ribas: Acordió
Laura Guasteví: Fagot i flauta travessera

Vine a la nostra
benzinera i deixa’t
ajudar pel nostre
personal

BENZINERES QUALITY LOW COST

Camí del Mig
Mataró

(davant de l’ambulatori)

Pagament
en efectiu
i targeta bancària

www.autonet24.net
PORTADA EL TOT 1633.indd 1

De fa 5 anys

26/06/14 16:10

Diumenge 7 de juliol de 2019 a les 18h

Església de Sant Josep: C. de Sant Josep, Mataró
Entrada lliure amb aportacions voluntàries

Foto antiga 1875.indd 1

Ajudan’ns a ajudar!

26/6/19 16:37
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Daniel Ferrer

Ciutat

www.totmataro.cat/ciutat

“La funció del cartipàs està plenament
justificada i el cost serà semblant al del 2015”
Aprofitant l'inici del nou mandat, l'alcalde de Mataró respon i reflexiona sobre els
temes que preocupen els mataronins
Política: Berta Seijo

David Bote enceta nova etapa com
a alcalde reelegit després d'uns resultats electorals quasi històrics i un
pacte signat a última hora amb En
Comú Podem Mataró. Amb el cartipàs
municipal presentat i diversos projectes en marxa, li preguntem sobre

Tot 1,2,3 i 4 Bote entrevista 1875.indd 2

les polèmiques, els reptes i els fronts
oberts que marcaran aquest mandat.
Les reaccions per part de
l’oposició no han estat gaire
bones a l’hora de valorar el
repartiment del cartipàs. Era
necessari passar de sis regidories a quinze?

La funció del cartipàs està plenament
justificada. Hi ha reptes molt importants a la ciutat i, per tant, el que hi
ha és una distribució de les tasques
per assumir aquests objectius. D’altra
banda, aquesta sensació d’alarmisme
que l’augment del nombre de regidors
costarà molt més als mataronins és
falsa, ja el cost serà semblant al de

26/6/19 18:18
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2015. En conjunt, en l'anterior mandat
hi havia treballant per als ciutadans,
entre regidors i membres de l’oposició, el mateix nombre de persones. El
que no és just és fixar-nos només en
el cost de la part del govern; s’ha de
mirar tot en conjunt.
La cartera que més polèmica
ha causat és la de Verd Urbà.
Quines diferències presenta si la
comparem amb la de Transició
Energètica, Sostenibilitat, Espai
Públic i Serveis de Ciutat?
El que vol fer l'oposició és dissimular
la importància d’alguna de les carteres que hi ha a l’organigrama. Desvien
l’atenció del fet que la transició energètica tindrà, per primera vegada,
una regidoria pròpia a l’Ajuntament
de Mataró. L’organigrama parla d’estratègia, de solucions, i posa l’accent
en temes importants i, dins d’aquest
paquet, hi ha una regidoria que és la de
Verd Urbà, que té un paper molt més
important del que la gent pot intuir.
Quin és aquest paper?
Dins d’aquest àmbit del verd i de la
visió social de l’espai públic es poden
treballar projectes comunitaris. A més,
tenim prevista una segona fase del decret de delegacions en la qual parlarem
de la figura dels regidors adjunts, que
s’encarregaran de tasques concretes.
Tot això encara està per explicar. Les
carteres de Transició Energètica i Verd
Urbà van separades però alhora coordinades. Hi ha una voluntat en el decret
de delegacions de treballar en equip

Tot 1,2,3 i 4 Bote entrevista 1875.indd 3

entre els diferents regidors.
També sobta que Educació i
Urbanisme, dues àrees que comporten tanta feina vagin juntes.
Per què les ha posat en el mateix paquet?
Les àrees d’Educació i Urbanisme no
van juntes; la persona que les porta
és la mateixa. El senyor Vadell és una
persona preparada, que ha estat quatre anys al govern, i la decisió també
és fruit d’aquesta voluntat de transversalitat i d’intercanvi d’informació
entre regidories.

Amb ECPM hi ha hagut
voluntat d'entesa i una
visió àmplia del que la
ciutat necessita"
David Bote

L’estat de les arques municipals actualment és bo?
En el mandat anterior vam reduir un
30% l’endeutament de l’Ajuntament,
i durant aquest hi ha alguns crèdits
importants que finalitzen i, per tant, la
capacitat d’inversió del consistori continuarà millorant. El que és un repte és
la despesa corrent, ja que hi ha diversos compromisos per part dels grups
amb representació al ple: cobrir totes
les places de policia vacants, millorar
el nou contracte de la neteja, definir la
nova xarxa del transport públic urbà
de Mataró, etc. Tot té un cost.
Ha tornat a ser escollit alcalde

de la ciutat, aquest cop amb
més regidors i una aliança amb
En Comú Podem que li dona la
majoria absoluta al consistori.
Quins són els punts en comú del
PSC de Mataró amb la formació
de Sergi Morales?
En l’acord es marquen una sèrie de
línies prioritàries. Cal recordar que
compartim la necessitat d’impulsar
l’activitat econòmica perquè hi hagi
més llocs de treball o que tenim una
visió semblant a l’hora de mantenir
com a prioritàries les polítiques socials.
Hi ha molts elements que ens uneixen.
Ja ha parlat dels temes que
de ben segur presentaran friccions entre el seu equip i el de
Morales? En concret, l’ampliació
del Mataró Parc.
En aquests moments, el que diu l’acord
de govern és que actuarem com a govern solidari. Per tant, a partir d’aquesta
base de polítiques prioritàries hem de
començar a redactar conjuntament el
pla de mandat. Aquesta serà l’oportunitat de concretar polítiques en accions concretes. És cert que hi ha alguns
projectes que ens separen, com l'ampliació del Mataró Parc. En aquest cas,
la primera cosa que cal fer és parlar
del model comercial que volem per
a la ciutat. Nosaltres apostem per un
model que combini grans superfícies
amb comerç de proximitat i, per tant,
aquest és el tema que s’ha de discutir.
Va ser difícil tancar l’acord?
Hi ha hagut voluntat d’entesa i sobretot

26/6/19 18:18

Ciutat
una visió àmplia del que la ciutat necessita: estabilitat i amplitud de mires.
Què opina del discurs de
candidats com Francesc
Teixidó o Cristina Sancho al ple
d’investidura?
Mataró ens uneix. Estic segur que pel bé
de la ciutat nosaltres buscarem el diàleg en els temes importants. És normal
que el senyor Teixidó vulgui fer veure
que no ha passat res, però aquell mateix dia va mencionar propostes que
s’havien tirat endavant en l’anterior
mandat. Tot això forma part del passat.
En el seu discurs d’investidura
va parlar de 15 fites per traçar el
camí de la ciutat. En primer lloc,
quines activitats econòmiques
creu que poden exercir de motor en els pròxims quatre anys?
La indústria, el sector tèxtil i l’àmbit del
comerç, pel qual hem de seguir treballant amb l’objectiu d’atraure visitants
i incentivar el consum i la restauració.
En aquest sentit, en quina
fase es troba el pla d’impuls del
centre?
El pla es va aprovar i vam consignar
una quantitat per a aquest any per començar a executar-lo. El següent pas,
segons la meva opinió, és nomenar un

Bote nega que Mataró aposti per un nou boom immobiliari.

comissionat de prestigi que abanderi
aquestes polítiques i dotar-lo en el pla
d’inversions per anar fent aquestes
transformacions de l’espai públic. De
fet, aquest mes de juliol començaran
les obres de reforma del pàrquing de
la plaça de les Tereses, amb 1,5 milions
d’euros d’inversió.

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

Daniel Ferrer

Després tenim el front marítim, objecte de desig de moltes
promotores. Mataró necessita
més pisos nous?
Mataró no aposta per un nou boom
immobiliari. Hi ha una distorsió entre el que s’ha fet i el que està escrit.
La Torre Barceló està aprovada en el

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

C

M

Y

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

T 930 133 771

CY

(suport vital bàsic)

79€ Pagament únic

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

DEA
Centre de formació habilitat pel
Departament d’Interior

VIGILANT
DE SEGURETAT
100€
(Reserva) + 359€

CM

CMY

26/6/19 18:18
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planejament des dels anys noranta i
hi ha un propietari que té uns drets.
La nostra feina és adaptar la forma de
l’edifici al relat que estem construint
del front marítim: buscar un projecte
singular que sigui atractiu visualment, i obrir l’espai de La Farinera
al conjunt de la ciutadania. D’altra
banda, soc del parer que Mataró no
necessita més pisos nous i per això
en el contracte de compravenda del
solar d’Iveco-Pegaso es va reduir el
sòl residencial del 86% al 70%.
El futur del solar de Can Fàbregas encara és un misteri.

Parlant de projectes immobiliaris, quins podrien ser els
possibles usos del terreny de
Can Fàbregas ara que el Corte
Inglés ja no hi construirà el
seu edifici?
Nosaltres pensem que, en un solar
situat entre la ronda de la República
i el carrer Biada, el que necessitem
és una activitat comercial que faci de
locomotora del centre de la ciutat.

inversió que ells volen fer a Mataró.
En l’anterior mandat, En
Comú Podem reclamava que
el 30% de l'habitatge d’obra
nova i de grans rehabilitacions fos de protecció oficial,
una mesura aprovada però no
aplicada encara, segons afirmava Morales recentment. Per
què no s’aplica?
Vam començar analitzant la repercussió d’aquesta mesura i ja vam dir
durant la campanya que ho faríem i
és un dels elements de l’acord.

En quin punt estan les relacions entre el Corte Inglés i
l’executiu local?
Amb els responsables d'El Corte
Inglés ens hem vist diverses vegades. El que tenim és ganes de trobar
L’habitatge és un problema
una sortida que respecti la voluntat especialment en barris com
de la ciutat iAAFF
alhora
doni
viabilitat a la 4 Cerdanyola
o Rocafonda, on
NOVA
DIVISIO.pdf
30/4/19
10:06

Daniel Ferrer

proliferen els desnonaments.
En aquest sentit, la solució passa només per un reforç policial, la instal·lació de càmeres i
una millora de l’enllumenat?
No s’hauria de dur a terme una
bona prevenció amb treball
comunitari sobre el terreny?
És una feina que s’està fent.
L’Ajuntament ha pagat educadors
a la plaça Joan XXIII; està en marxa el
programa Patis Oberts a Cerdanyola,
Rocafonda i en altres barris de la
ciutat, i la Xarxa d’Espais Joves té un
paper fonamental en aquest sentit.
Tenim la intenció de reforçar-lo, però
només amb educadors no s’arreglaran les coses, i la presència policial
és molt necessària. | B.S.
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M

Y
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MY

CY

CMY

K
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Ciutat

L'equip de regidors a l'Ajuntament de Mataró.

Marga Cruz

Nou cartipàs bipartit: excés de regidories,
desequilibris i solucions salomòniques
El repartiment de les regidories al consistori serveix en safata a l'oposició una primera
bona dosi de munició
Opinió: Joan Salicrú

Mitjançant la publicació del decret
de delegació de competències i no
pas una roda de premsa on poder-ne
explicar la filosofia general, es va donar a conèixer el cartipàs del mandat
2019-2023 de l’Ajuntament de Mataró.
Així, el govern el configuraran els
tretze regidors socialistes i dos dels
comuns, fins a quinze persones, servint en safata a l’oposició una primera
bona dosi de munició, perquè és obvi
que una ciutat que fins ara era governada per sis regidors no en necessita
quinze, sinó que més aviat en tindrà
quinze per “acomodar” el nombre de
persones que han estat escollides a
les eleccions. D’altra banda, també
grinyola fort que amb la forçada reestructuració del govern l'octubre del
2017 (quan CiU el va abandonar) es
vengués la necessària reducció de
regidors com un “no hi ha mal que
per bé no vingui” i ara es faci exactament el contrari. És, simplement,
aquell tòpic tan clàssic de “tants caps,
tants barrets”.
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En realitat, el decret que s'ha donat a conèixer detalla fins a l’extrem
les competències que Bote delega en
els seus companys, però no aclareix
gens l’estructura del govern municipal (generalment configurada per
cinc o sis àrees), una cosa bàsica per
situar-se respecte de com es pensa
governar la ciutat els pròxims qua-

De 6 a 15
Una ciutat governada
fins ara per 6 regidors
no en necessita 15
tre anys. Sí que sembla —expliquen
fonts del consistori— que el govern
tindrà tres personatges clau (Juan
Carlos Jerez, Miquel Àngel Vadell i
Núria Moreno), però tota la informació que aporta el decret genera
molts dubtes i incerteses.
S'entén, per exemple, el reforç en
competències de Miquel Àngel Vadell,
el segon home més polític de tota
la llista socialista després de Xesco

Gomar, però sorprèn que es barregin
en una mateixa persona competències tan dispars com Urbanisme i
Educació. Urbanisme, recordem-ho,
històricament ha estat una regidoria
ocupada per una sola persona, amb
dedicació exclusiva. A més, aquest
mandat —després d’uns anys “tranquils” — la regidoria tornarà a tenir
molta teca sobre la taula: Mataró Parc,
“locomotora comercial”, reordenació
del port de Mataró, el Sorrall, revisió
del Pla General d’Urbanisme, que data
de 1996… Vadell ha estat molt eficaç
a Educació, però haurà de demostrar
que és capaç de portar alhora dos
plats, un dels quals és molt difícil de
servir amb precisió.
Amb tot, el més sorprenent de tot
el cartipàs és la designació de Xesco
Gomar com a regidor de Transició
Energètica, Sostenibilitat i Espai Públic.
Gomar, que ha estat durant quatre anys
el fidel escuder de l’alcalde (abans i
tot), entrava al govern per exercir 'de
facto' de regidor de Presidència, sent
com és el principal col·laborador de
l’alcalde Bote. Ja era estrany que sent
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així i, a més, primer secretari del PSC
Maresme, anés “només” de número 8
a llista del 26 de maig, estranyesa que
en part va quedar mitigada per la seva
designació com a portaveu del grup
municipal socialista dissabte passat.
Ara, però, que se’l situï de regidor de
les àrees mencionades, només s’entén
perquè el futur de Gomar està més a la
Diputació de Barcelona, on serà diputat —i potser membre del govern, si hi
ha un pacte pel qual el PSC presideixi la
institució— que a Mataró. Però llavors,
per què va decidir “sortir de l’ombra” i
fer el salt a la llista socialista?

Duplicitat
Espais Públics apareix
en les competències
de diversos regidors
També sorprèn que, sabent com saben els socialistes fins a quin punt és fàcil rostir-se a la regidoria de Cultura de
Mataró, s’hi situï al capdavant una persona totalment inexperta com María
José Pérez, que a més està vinculada
directament a aquest àmbit, cosa que
és un autèntic hàndicap en un món
de capelletes com històricament ha
estat el de la cultura local.
Més enllà d’això, en algun cas les
competències delegades són ridícules —com es pot entendre que hi
hagi un regidor de Verd Urbà tenint
en compte que a banda hi ha una
regidoria de política de sostenibilitat?— i hi ha moltes àrees duplicades — Espais Públics apareix com a
mínim tres vegades, en les competències de diversos regidors. També
sobta que Joventut vagi vinculat a
Ciutat Intel·ligent o que un dels regidors que té competències en Espai
Públic també ho sigui de Gent Gran.
Una reflexió a banda mereix la presència al govern d'En Comú Podem, a
qui no sembla que la jugada li hagi sortit gaire bé: se les haurà amb dues regidories que no tenen especial projecció
mediàtica —no tenen ni Educació ni
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Cultura, que històricament havien
tingut en anteriors governs compartits, amb bon rendiment— com són
Ocupació i Empresa i Habitatge, una
autèntica patata calenta que disposa de
pocs recursos i des de les quals, sense
grans acords amb altres institucions
com l’AMB, poca cosa es pot fer (amb
En Comú Podem al capdavant, a més,
les expectatives encara seran més altes,
element que podria ser contraproduent per a Sarai Martínez, que també
s’estrena en la gestió).
De fet, sobre la regidora de Morales,
hi ha diverses coses que grinyolen: el
cap del grup municipal d’En Comú
Podem —que serà segon tinent
d’alcalde— es queda amb l’àmbit
de Desenvolupament Econòmic,
que fins ara liderava Núria Moreno,
però ho fa sense les polítiques de
Promoció Econòmica, que mantindrà la mateixa Moreno, la qual de “superregidora” d’Urbanisme, Cultura i
Desenvolupament Econòmic passarà
al que fins ara era mitja cartera seva
(només suma Llicències, a banda).
L’explicació de tot plegat és senzilla: els comuns pretenien quedar-se
amb tota l’àrea, però els socialistes no
han volgut cedir i al final s’ha arribat
a la solució salomònica de “dividir”
la regidoria.
A més, Morales tindrà un altre hàndicap com a regidor de
Desenvolupament Econòmic: és qui
teòricament —en funció de les seves competències— tindrà el lligam
orgànic amb el Tecnocampus, però
a l'hora de la veritat tot apunta que
l’alcalde Bote —que en presideix la
Fundació— mantindrà la vicepresidenta Alícia Romero perquè segueixi
tallant el bacallà a l’avinguda Ernest
Lluch, amb el seu beneplàcit. Per què,
per primera vegada en molts anys, el
gran projecte dels governs d’esquerres de la ciutat no tindrà un regidor
que hi treballi específicament, que
tradicionalment era el responsable
de Promoció Econòmica?
Tornant als comuns, però, podem
dir que tenen davant seu el repte

majúscul de demostrar per què han
decidit entrar en un govern on tindran molt poca influència i respecte
del qual es generarà amb facilitat la
idea que n’és una simple comparsa,
encara que potser no sigui així. Sergi
Morales i Sarai Martínez hauran de
lluitar molt per espolsar-se de sobre
aquesta sensació.
A falta d’una explicació més profun-

Comuns
ECPM se les haurà
amb dues regidories
amb pocs recursos
da sobre l’organització i el programa
de govern a tirar endavant —el pacte de govern és molt genèric i passa
de puntetes per sobre dels elements
candents—, amb la informació disponible fins ara el PSC desaprofita
clarament l’aval espectacular que les
urnes li van donar el 26 de maig per
explorar, experimentar i innovar en la
forma d’organitzar el govern municipal, com sí que han estat capaços de
fer en altres indrets de l’àrea metropolitana altres governs socialistes. A
més, la kafkiana distribució certifica
que els mateixos socialistes no comptaven treure més de deu regidors i
que la llista no estava pensada amb
noms autènticament de govern, sinó
més en termes de representació per
barris, per exemple.
Per cert que qui tampoc ha jugat
amb gaire gràcia les seves cartes en
aquest marc ha estat el principal grup
de l’oposició, Esquerra Republicana,
que la setmana passada es va precipitar donant a conèixer la composició del seu “gabinet a l’ombra” (el
famós 'shadow cabinet' que l’oposició
al Parlament britànic sempre articula
per marcar el govern de torn) quan
encara no s’havia constituït el govern
d'aquest mandat, quan precisament la
gràcia d’aquest mecanisme és copiar
l’estructura del govern al qual es vol
marcar. | J.S.
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Plaques fotovoltaiques a la teulada de la Biblioteca Pompeu Fabra.

Ajuntament

El projecte de Mataró per a la transició
energètica, seleccionat per rebre ajuts europeus
Es preveuen auditories energètiques, millores en l’enllumenat i la instal·lació
de plaques fotovoltaiques
Energia renovable: Redacció

El projecte de l’Ajuntament de
Mataró és un dels nou projectes
d’ajuntaments i administracions
supramunicipals seleccionats per
la Generalitat per rebre ajuts europeus amb els quals afavorir l’estalvi
energètic i l’ús d’energies renovables.
De fet, és el que rep l’import econòmic més alt d’aquesta línia d’ajuts.
En total ha obtingut 1.361.321,58
€ procedents del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER)
de la Comissió Europea. El projecte
“Procés d’impuls de la transició energètica a Mataró”, però, preveu una despesa total de 3,3 milions (IVA inclòs).
La part no coberta per la subvenció
l’assumirà l’Ajuntament.
El projecte s’emmarca dins l’eix
prioritari del FEDER, el qual pretén
afavorir el pas a una economia baixa
en carboni en tots els sectors. La proposta del municipi es basa a donar
impuls al mateix procés transformador pel que fa a l’ús d’energia i el seu
impacte en el canvi climàtic, i inclou
tres actuacions clau: l’Oficina per a
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Transició Energètica, l’enllumenat
públic i l’autoconsum en equipaments públics. Està previst desenvolupar-lo entre el 2019 i el 2021.

L'Ajuntament es
farà càrrec dels 2
milions d'euros que,
amb l'ajuda, sumen
el pressupost total
Desplegament de l’Oficina per
a la Transició Energètica de
Mataró (OTEM)
Estarà ubicada a la Casa Capell i complirà amb les funcions de coordinar
i fer el seguiment de les actuacions
a desenvolupar. Comptarà amb dos
tècnics, els quals també proporcionaran un nou servei d’auditories energètiques i assessorament a les llars,
establiments comercials i empreses.
La posada en marxa i funcionament
de l’oficina comporta una inversió
de prop de 283.000 €.
Impuls del Programa d’eficiència energètica en l’enllumenat públic
Amb l’objectiu de reduir més del

65% el consum d’energia i de les
emissions d’efecte hivernacle, el
projecte preveu una inversió de 2,8
milions d’euros (IVA inclòs) en la
millora de les instal·lacions en diferents carrers. El pas principal serà
substituir les bombetes de vapor de
sodi per leds.
Impuls del programa d’autoconsum en equipaments
públics
S’instal·laran plaques fotovoltaiques
que estaran connectades a la xarxa a
l’Escola Marta Mata, al Poliesportiu
Municipal Teresa Maria Roca i a
l’Institut Municipal Miquel Biada,
fet que preveu una inversió aproximada de 187.000 €. Des d’aquestes
instal·lacions, es produirà energia
que es consumirà als equipaments.
L’electricitat sobrant que es generi
durant l’estiu i en dies no lectius,
quan els centres educatius estan
tancats es vendrà o destinarà a altres finalitats. L’objectiu és generar
energia renovable suficient per assolir un 36% d’autoconsum en els
tres equipaments. | Red.

26/6/19 13:49

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

El Semproniana Market omple de gom a gom el Parc Central
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Text: Berta Seijo
Fotos: Arxiu // Cedides

Un joc
de nens?
L'assetjament escolar
és un problema que va
més enllà de les aules

D

esconeixement, por i seqüeles que
duren tota la vida. Aquests són alguns dels aspectes que envolten el
que molts consideren un veritable
flagell que afecta un gran nombre de nens i joves
a Catalunya. I és que, segons dades publicades
per Save the Children, el 9% dels menors que
tenen entre 12 i 16 anys han patit alguna vegada assetjament escolar. Parlem d'un tipus de
violència que traspassa les parets de les aules
i que arriba a les activitats extraescolars, a casa
i, especialment, a l'esfera de les xarxes socials.
A més a més, les víctimes es veuen obligades a
conviure en un entorn que sovint no detecta el
seu patiment i que fa els ulls grossos afirmant
que es tracta d'un joc de nens. És per això que
diversos col·lectius reclamen solucions que donin
resposta a la complexitat del problema.
El 9% dels menors entre 12 i 16 anys han patit assetjament escolar.

La violència adopta diferents formes i apareix en
diferents àmbits. Un d'ells és l'escola, un espai on
els menors haurien de sentir-se segurs i protegits,
però que sovint esdevé un autèntic infern. El tipus
d'agressió més freqüent entre iguals són els insults,
les amenaces, els atacs físics, el robatori d'objectes
personals, l'exclusió social i els rumors. Tots i cadascun d'ells donen pas a l'assetjament escolar, una
situació que pateixen especialment adolescents entre 12 i 16 anys. A tall d'exemple, a Catalunya 16.000
adolescents van ser víctimes de bullying al llarg del
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2016, segons les últimes xifres recollides per l'ONG
Save the Children.
El mateix informe assenyala que "aquesta dada
s'ha de revisar a l'alça, ja que es tracta d'agressions
poc detectades i infravalorades, que no acostumen
a ser denunciades o notificades". Entre els motius
pels quals això és una realitat, n'hi ha uns quants
que destaquen: en general, l'assetjament escolar es
produeix fora de les aules, on no hi ha presència de
professors; els alumnes que en són testimonis no
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informen dels fets als adults per por de represàlies; als centres educatius no hi ha una persona de
referència a la qual poder acudir, i els programes
implantats per les administracions públiques no es
posen en funcionament en tots els cursos ni en tots
els centres educatius.
Quant a aquest últim punt, la Generalitat de
Catalunya ha creat el programa #aquíproubullying,
una iniciativa que engloba diverses escoles i instituts, i que posa al seu abast la formació, les estratègies i els recursos necessaris per intervenir en la
lluita contra l'assetjament escolar. A Mataró, només
tres centres educatius (l'escola Maristes Valldemia,
l'Escola GEM i l'institut Josep Puig i Cadafalch)
s'han acollit a aquest servei, que suposa també la
creació de grups d'alumnes que s'encarreguen de
detectar i aturar possibles situacions de violència
entre companys.

scolar.

Arxiu

Abusos a la xarxa
Actualment, l'assetjament continua una vegada ha
sonat el timbre i els alumnes marxen cap a casa.
Des de fa uns quants anys, el ciberbullying és una
realitat que persegueix molts menors (gairebé
12.500 l'any 2016, segons Save the Children) i que
es caracteritza pel fàcil accés dels joves a Internet,
l'anonimat dels agressors, la publicació de fets
privats de la víctima a la xarxa i una humiliació
que pot donar-se en qualsevol moment del dia.
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Segons
Ramon
Tallats
pel
mateix
Cunillera, l'any vipatró
nent hi haurà "la
possibilitat certa"
de comptar amb
el projecte executiu del nou hospital sociosanitari de
Mataró, que disposarà de 19.000 m2
Arxiu

"Tret d'alguns casos concrets, l'assetjador i
la víctima acostumen a tenir un perfil força
definit", afirma Marta de Marco, psicòloga al
centre mataroní La Volta. Per a ella, els agressors comparteixen un model de conducta semblant: "Solen tenir un comportament dominant
i provocador, reaccionen de manera agressiva
i intimidadora a l'hora de gestionar conflictes,
no saben relacionar-se amb la resta, tenen
dificultats per posar-se en el lloc de l'altre, i
presenten una baixa autoestima i una carència afectiva i de valors". En aquest sentit, segons apunta l'experta, la conducta d'aquests
menors ve molt marcada per l'entorn on han
crescut, ja que freqüentment "ells mateixos
són víctimes d'abusos i de maltractaments" i
és habitual que hi hagi "una falta de control i
d'atenció per part dels pares".
D'altra banda, De Marco defineix les víctimes
d'assetjament escolar com "persones amb poca
autoestima, conformistes i incapaces d'afrontar
les dificultats que es troben pel camí". El comportament d'aquests menors també empitjora
amb el temps, a causa d'aquestes agressions
contínues. "Algunes de les conseqüències per
hospitalauniversitari
a aquests"Esdevenir
nens i adolescents
llarg termini és
són
el nostre major repte a hores d'ara,
el patiment
prolongat,
el
sentiment
d'inferiorija que volem que aquesta casa sigui un
centre
referent
en docència." a
tat i de culpa
o les
dificultats
d'aprenentatge
causa del bloqueig emocional", explica. La psi- Ramon Cunillera, gerent de l'Hoscòloga també
alerta
que els casos de bullying
pital de
Mataró
cada vegada es donen en menors més joves:
"Fa uns anys la majoria de les víctimes tenien
entre 11 i 12 anys, però ara arriben a la consulta
nens que no passen dels 7 anys".
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Cedida

Com posar-hi remei a
temps?
"Els adults tenim el deure de parlar amb els
menors de manera oberta i sense prejudicis
sobre què és l'assetjament escolar, i ajudar-los
a expressar el seu malestar emocional", afirma
la psicòloga Marta de Marco. Precisament amb
aquesta finalitat, la Policia Local de Mataró va

posar en marxa el 2016 un programa de prevenció de l'assetjament escolar. A petició de
l'entitat esportiva UD Cirera, un grup d'agents
va formar-se en l'àmbit del bullying per poder
fer xerrades adreçades a alumnes de col·legis i
instituts de la ciutat. Tres anys després, aquesta
iniciativa ja forma part de l'oferta educativa de
diversos centres, amb un total de 93 sessions
impartides entre el 2018 i el 2019.

"La resposta dels nens i adolescents és molt positiva: mentre que els petits se sinceren a les sessions
i demostren que en moltes ocasions no són conscients que certs comportaments fan mal als seus
companys, els més grans se sorprenen que accions
que consideren una broma puguin tenir efectes tan
greus", explica Àlex Anguita, responsable del programa de prevenció de l'assetjament escolar de la
Policia Local de Mataró.

per debatre i parlar sobre quines són les situacions
que han patit en primera persona. En canvi, amb els
estudiants de classes com tercer d'ESO, el fil conductor
de les xerrades són les conseqüències que comporta
l'agressió per a la víctima i per a l'assetjador. "Tot i
que el càstig no és ni molt menys la manera de solucionar el problema, els joves han de saber de quina
manera canvia la llei del menor als 14 anys i què preveu el Codi penal en aquests casos", apunta Anguita.

I és que aquesta iniciativa s'implementa tant a primària com a secundària amb metodologies i continguts diferents. Per exemple, en cursos com sisè de
primària, els agents expliquen als alumnes en què
consisteix el bullying i es posen a la seva disposició

El ciberassetjament és un altre punt clau a tractar a
les sessions impartides per la Policia Local. "Sobretot
els insistim que no gravin ni promocionin a Internet
contingut relacionat amb abusos, bromes o agressions, i els fem prendre consciència sobre l'ús que fan
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de les xarxes socials", afirma l'agent, que no deixa
de sorprendre's quan veu que "nens de cinquè i sisè
de primària ja tenen telèfon mòbil particular i consumeixen contingut adreçat a majors d'edat". "A les
sessions, sovint m'agradaria que hi hagués un pare
darrere de cada alumne que pogués escoltar també
l'explicació", assenyala.
El projecte engegat per l'ens policial és a llarg termini. "Només aquest curs hem tingut un total de 2.297
alumnes inscrits i la nostra intenció és arribar a tots
els centres educatius del municipi", conclou Anguita.

Quan el mal ja està fet
En moltes ocasions la prevenció no funciona i l'assetjador aconsegueix el seu propòsit. En aquests casos,
la víctima que vol denunciar es troba amb diversos
entrebancs. Un d'ells, tal com afirma Anna Rossell,
portaveu d’Amnistia Internacional Catalunya-Grup
Maresme, és el servei d'atenció telefònica que el
Ministeri d'Educació posa a la seva disposició. "És
un número de telèfon fix que, a més a més, és gestionat per una entitat privada", apunta l'entrevistada.
Per a ella, l'administració pública va amb retard i, en
un context en el qual els joves només fan servir les
xarxes socials i els telèfons mòbils, "es tracta d'una
manera antiquada d'arribar als menors".
La cosa, però, no acaba aquí. Segons un dels darrers informes elaborats per Amnistia Internacional
a Espanya, la majoria de víctimes d'assetjament
escolar ni tan sols coneixen l'existència d'aquest
telèfon (900 018 018), que funciona les 24 hores
cada dia de l'any. "Penso que ni l'Estat ni les comunitats autònomes són conscients de la magnitud
del problema i no veuen el bullying com un tema
prioritari", afirma amb rotunditat Rossell. A més
a més, el Pla estratègic de Convivència Escolar
impulsat pel Ministeri d'Educació el 2016, en el qual s'inclou
la posada en marxa del servei
d'atenció telefònica, té algunes
mancances. "No hi ha una coordinació entre el govern central
i els departaments territorials
i, segons sembla, moltes de
les denúncies que es reben a
través d'aquest telèfon no es
traslladen a qui correspon",
explica la portaveu.
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Arxiu

Per superar aquestes deficiències, Rossell és partidària que tots els centres educatius creïn "comissions formades per totes les parts implicades i on els
alumnes tinguin una participació i un protagonisme
destacats". De la mateixa manera, la portaveu d'Amnistia Internacional al Maresme reclama que la formació per detectar i atendre l'assetjament escolar sigui
obligatòria per a tots els professors i formi part dels
plans docents a la carrera de Magisteri. "Els mestres
no només han de transmetre coneixement, sinó tenir
les eines per afrontar el bullying a les aules", opina.

"El servei d'atenció telefònica que el
Ministeri d'Educació posa a l'abast de
les víctimes és antiquat i desconegut
per a la gran majoria dels menors."
-Anna Rossell, portaveu d'Amnistia Internacional Catalunya-Grup
Maresme
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Posa a punt
el cotxe
Revisa l'estat del
teu vehicle
Abans de marxar de vacances,
comprova que està en bones condicions
amb aquests consells.
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Atenció als
pneumàtics!
Són una de les peces més importants en
la seguretat del vehicle i s'han de revisar
periòdicament per les variacions de temperatura a les quals estan exposats.
El pneumàtic és l’únic element del vehicle que
està en contacte amb el terra. És per això que és
fonamental que s'adhereixi correctament, sobretot
a l’hora de frenar o d’agafar un revolt. Si vols tenir
garanties de seguretat a l'hora d'emprendre el teu
viatge a la carretera, tingues present que hi ha diversos consells que no pots passar per alt.

El primer que has de fer és revisar i ajustar la
pressió dels pneumàtics amb el cotxe fred. Per ferho, segueix els paràmetres del fabricant de manera
regular, és a dir, cada 15 dies a l'estiu i un cop al mes
la resta de l'any.
En segon lloc, abans de pujar al cotxe comprova la
vàlvula: assegura't que està en bon estat, fet que contribueix a mantenir una pressió adequada. Recorda
que, en mal estat, pot provocar el trencament de
la peça i provocar-te un bon ensurt a la carretera.
D'altra banda, no carreguis amb excés el vehicle,
ja que el pes afecta seriosament els pneumàtics. En
altres paraules, no oblidis que el PMA (pes amb el
vehicle carregat) mai no hauria de superar l'índex de
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Revisa i ajusta, sempre amb
el cotxe fred, la pressió dels
pneumàtics seguint els paràmetres
que marca el fabricant.

càrrega dels pneumàtics (darrer codi de dos dígits
que es troba al flanc exterior de les rodes).
Per últim, para atenció en la profunditat i el desgast del dibuix dels pneumàtics. Com ens van ensenyar a l'autoescola, no pot ser inferior a 1,6 millímetres. Per comprovar-ho de manera senzilla, dona
un cop d'ull al testimoni de desgast, peça de goma
que està incrustada al fons de les ratlles principals
del pneumàtic.
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Posa a punt el cotxe

Net i preparat: trucs
perquè tota la família
pugui pujar al cotxe
Des d'una bona neteja, passant pel canvi
d'oli, fins a arribar al condicionament
del vehicle per als més petits de casa.
Llegeix amb atenció quins són els millors
trucs per sortir amb el cotxe en família de
forma segura i còmoda.
Si t'agrada tenir-ho tot en perfectes condicions,
inclou posar a punt el cotxe a la teva llista de coses pendents de fer. Per començar, no facis els ulls

grossos a una bona neteja, indispensable perquè tots
els membres de casa puguin gaudir de viatges llargs
sense problemes ni queixes.
Primer de tot, pots encarregar-te de les catifes,
elements que hem de cuidar per no haver-les de
canviar molt sovint. En aquest sentit, és recomanable mantenir en bon estat la moqueta de sota de les
catifes utilitzant una aspiradora o, si hi ha brutícia
incrustada, fregant-la amb un raspall, aigua i sabó.
No et quedis aquí i aprofita l'ocasió per netejar també les catifes: esbandeix-les primer per eliminar la
sorra i la pols, i fes servir aigua calenta i sabó per
deixar-les ben brillants. Un cop netes, posa-les a eixugar i, quan les tornis a col·locar, revisa que estan
ben fixades i que no poden moure's o desplaçar-se
per darrere dels pedals.

Fora les olors
Si el teu cotxe és nou o molt vell, segur que les olors
són un tema recurrent quan hi puges acompanyat.
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Per estalviar-te certs comentaris, tingues en compte
que hi ha diversos trucs i idees que et poden servir.
Per exemple, si els més petits de la casa es maregen
amb l'olor de cotxe nou, el millor que pots fer és
ventil·lar sovint, penjar un ambientador que no sigui
gaire fort (els cítrics acostumen a agradar tothom),
netejar el tauler per eliminar l'olor de plàstic i evitar
estacionar el vehicle al sol.

Adhesius que no marxen
A vegades ens agrada decorar el cotxe amb adhesius, però al cap del temps ens en cansem i decidim
treure’ls. Quan arriba aquest moment, una manera
senzilla i econòmica d’eliminar-los és utilitzant un
assecador de cabells i alcohol.
En la majoria dels casos no serà necessari utilitzar
els dos elements de manera combinada, ja que amb
l’alcohol n’hi haurà prou, però si l’adhesiu està molt
enganxat necessitarem escalfar prèviament la zona
perquè la cola s’estovi.
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Manté l'oli en bon estat
Mantenir l'oli del cotxe en bon estat és fonamental
per evitar sorpreses i, sobretot, accidents. Això garanteix una menor fricció dels elements mecànics
del motor i assegura un millor rendiment.
Es recomana canviar l'oli del vehicle un cop a l'any
o cada 10.000 quilòmetres aproximadament, i no
superar els 15.000 quilòmetres en cap cas, especialment si circulem per ciutat.
En aquesta línia, no es tracta d'una operació excessivament complicada i que, en moments de presses, podem realitzar nosaltres mateixos. Per fer-ho,
tingues present que hi ha dues formes d'extreure
l'oli del motor (aspirant-lo o buidant-lo) i que serà
necessari tenir el cotxe lleugerament elevat sempre
en un espai pla.

L'ús de les cadiretes infantils
Segons un estudi del RACC i Jané, en un 36% dels
casos, els sistemes de retenció infantil (SRI) no s’utilitzen de la manera adequada en els automòbils,
sobretot per desconeixement dels adults. En aquest
sentit, la posició més segura a l'hora d'instal·lar la
cadireta del cotxe és la central dels seients del darrere, perquè és la que queda més protegida de tots
els elements rígids de l'habitacle.

A més a més, el reglament vigent de la DGT preveu l'obligatorietat que els menors de quatre anys
viatgin en cadiretes instal·lades en sentit contrari
a la marxa sempre que el dispositiu ho permeti.
D'aquesta manera, la càrrega del sinistre es reparteix de forma més homogènia entre el cap, el coll i
la columna vertebral de la criatura, i redueix fins a
un 75% el risc que els menors pateixin lesions greus
en cas d'accident.

Serveis per l’automòbil

T. 937 571 800
Pl. Catalunya 5 · Mataró
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#totmascotes

Mascotes
#totmascotes

CONCURS

"En el fons s'estimen..."
@m28vidal
GUANYA EL PREMI
PER AL GAT

m28vidal

gin_mayhem

"Gin"
@gin_mayhem
GUANYA EL PREMI
PER AL GOS
PREMIS DEL CONCURS, PER A GOS i GAT:
Visita gratuïta + vacunació + desparasitació interna i externa,
+ 1 mes de pinso, de la marca HILLS.
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Per gentilesa de:

HOSPITAL
VETERINARI
GARBÍ
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Apunts
psicològics
La metàfora del compàs (1/2)
La temàtica anterior parlava del
complex de Telèmac. Ell va anar
aprenent a tenir una pròpia identitat. Una mare al costat i una presència-absent del pare, però eficaç.
Endinsem-nos cap a la identitat a través d'una metàfora: La del
compàs. El compàs està format
per dos elements articulats en un
punt. Un cap amb dues cames.
El compàs té una cama clavada
al paper que permet de fixar-la. I
l'altra per traçar línies amb llapis
o tinta.
Ara bé, la cama que traça els
dibuixos dependrà de la fixació
de l'altra cama o element.
Per tant, la cama pot tenir tres
menes de fixacions: forta, fluixa
o adequada.
En primer lloc, si la fixació és forta, molt difícilment es podrà traçar
arcs o altres dibuixos a gust. La mà
estarà condicionada per la fixació
forta de la cama. Difícilment es
podrà dibuixar. La idea a dibuixar només romandrà al cap, però
mai es farà. No s'avançarà. No es
dibuixarà.
En segon lloc, si la cama està fixada de forma fluixa o dèbil, també
difícilment es podrà dibuixar. La
mà farà un intent de traç, de dibuix que no aconseguirà. Cau el
compàs. No està segura.
En tercer lloc, si la cama és fixada de forma adequada, raonable,
es podrà dibuixar fàcilment qualsevulla meva de traç amb tinta o
amb llapis. Es té un pols segur, clar
i dinàmic. La mà tindrà fermesa
i seguretat.
Tres posicionaments a clarificar
a la propera columna.
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
Vida comunitària
Les persones que en edat adulta
vàrem patir el franquisme, constatem compungides una escandalosa
pèrdua de vida comunitària. Cal
només recordar que en plena dictadura, amb llibertats personals clarament restringides, els ciutadans
eren capaços d'organitzar actes al
carrer amb aportacions voluntàries
de temps lliure i econòmiques per
sufragar les despeses ocasionades.
Aquest mateix esperit comunitari
també es donava en tota mena d'activitats del teixit associatiu.
La transició de la dictadura a la
democràcia, va provocar el començament d'un significatiu retrocés
comunitari. Molts dels activistes
socials van ingressar en partits polítics. També hi ha influït el creixement de l'Estat del benestar, que a
poc a poc, de forma imperceptible,
acaba minvant l'esperit comunitari,
convertint a les persones en súbdits
passius i servils de l'Estat, en lloc
de ciutadans socialment compromesos en la defensa del bé comú.
Finalment a partir de la crisi econòmica del 2010, la ciutadania al no
entendre res, de com és possible
que una crisi econòmica serveixi
per fer més rics als rics i més pobres
als pobres, passa de tot, matant clarament de forma palesa, el ja malmès esperit comunitari. Només cal
constatar les grans dificultats que
pateix avui el teixit associatiu per
renovar els seus càrrecs de gestió.
La gran paradoxa de l'actual societat es produeix en constatar, que
les ganes de riure i sentir-se feliç,
són molt semblants a les de la dictadura, amb la diferència que llavors
no es coneixien els psiquiatres ni
els psicòlegs.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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medicina interna . medicina làser

www.drpereperez.es

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

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

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Hores convingudes

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57
drpereperez@hotmail.com
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VERMUT MUSICAL
AMB CUEVA
MAPACHE
Diumenge 30 Juny
A les 12h
Plaça Tinet Florentí Serra (Mataró)
Aquest cap de setmana, el Vermut Musical estarà protagonitzada
per Cueva Mapache. Es tracta d'un nou grup format per quatre
músics de llarga trajectòria que acaba de publicar de forma
autoeditada el seu primer LP, “BRAVO”.
Amb la Núria Vila i l'Edu G al capdavant del projecte, i acompanyats
per Ferran Jaumira a la guitarra elèctrica i Manel Priego a la
bateria, oferiran ritmes frescos i enèrgics, amb temes propis
d'influència rock'n'roll i rockabilly i recuperaran algunes versions
d'artistes de l'època dels 50s i inici dels 60s.
És la penúltima cita musical dels diumenges al migdia abans que
marxin de vacances des del 14 de juliol i fins al setembre.

Agenda
MÚSICA
# Fugir per sobreviure
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 Coral Polònia
- Catalunya
Divendres 28 juny / 20.30 h /
Església Santa Anna (Mataró) /
Entrada lliure
Concert coral a càrrec del Cor
Serduszka de Polònia i el Cor
Jove de l’Aula de música Masafrets,
acompanyats per l'Orquestra Iluro.
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# Concert d'estiu
Dissabte 28 juny / 21 h / Casal
Popular (Vilassar de Dalt) /
Taquilla inversa
Concert de la Coral Mareny.
# L’últim Indi
Dijous 4 juliol / 22 h / Celler de
les Aus - Alta Alella (Camí baix de
Tiana, s/n. Alella) / 18 €.
Nou projecte d’Eduard Costa, exmembre del grup Els Amics de les
Arts. Vi i gastronomia foodtrucks,
a partir de les 20 h.
# Concert Músics de casa
Diumenge 7 juliol / 18 h / Església
Sant Josep (Mataró)
Concert a càrrec del Trio Ítaca. De
Càritas Interparróquial de Mataró.

POESIA
# Festival Poesia i + 2019
Del 4 al 14 de juliol / Maresme
Dijous 4 juliol / Escola de Teixits
de Punt (Plaça Indústria, 1. Canet
de Mar) / Entrada lliure
20:30 h, 'Vladivostok' disc de la
poeta Maria Cabrera i la pianista
Irene Fontdevila. 21:30 h, Concert
del duet de Pascal Comelade (piano) i Enric Casasses (veu).
Divendres 5 juliol / 18:30 h / Casa
Coll i Regàs (c. Argentona, 55
Mataró) / Entrada lliure
Intervenció de Pía Sommer i J.M
Calleja, per descobrir alguns espais de l'obra de Puig i Cadafalch.
Divendres 5 juliol / 19 h / Pati de
Ca l'Arenas (c. d'Argentona, 64
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Mudanza show
Espectacle, amb Carlos Romero i
Tania Martin: dansa espanyola, música, moda i teatre, convertint el teatre en un club de jazz clandestí dels
temps de la llei seca americana.
Divendres 28 juny / 20.30 h /
Teatre Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Preu: 20 €. Reduïda: 18 €.

Mataró) / Entrada lliure
"Arbres, mars", Ivette Nadal (veu)
i Caïm Riba (música).
Divendres 5 juliol / 20:30 h /
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, Mataró) / Entrada lliure
"l grito en el cielo", amb la banda
Seward i Javier Gallego 'Crudo'. 21:30
h, concert Pau Vallvé.
Dissabte 6 juliol / Jardins MuseuArxiu de Can Caralt (Sant Andreu
de Llavaneres)
20:30 h, Recital d'Anna Pantinat:
poesia, música i noves dramatúrgies.
21:30 h, "Ataràxia" concert de Pau
Riba i Orchestra Fireluche.

TEATRE I DANSA

XERRADES I LLIBRES

# Una nit màgica
Dissabte 30 juny / 18.30 h /
Foment Mataroní (c. Nou, 11.
Mataró) / Preu: 8 €.
Espectacle de fi de curs de l'Escola
de Dansa Asrai.
# Pas dels lladres
Dissabte 30 juny / Teatre Seràfics
(c. de la Torre, 78. Arenys de Mar)
/ Preu: 8 €.
Obra final de curs Taller de Teatre
del Seràfics, una història de
bandolers.

Prepara´t per l´estiu!

# Jornada de voluntariat d’acompanyament en la malaltia
Divendres 28 juny / 10 a 13.30 h /
Fundació Hospital (c. Sant Pelegrí,
3. Mataró) / Gratuït, confirmar
assistència maresme@aecc.es.
Jornada de voluntariat, amb xerrades amb professionals sociosanitaris i tallers pràctics per apropar
la figura del voluntari assistencial,
fomentar la reflexió i compartir
les bones pràctiques. Organitza:
AECC - Catalunya contra el Càncer
i Fundació Hospital.

OFERTA ESPECIAL FINS

AL 15 DE JULIOL!

2 AUDIÒFONS DIGITALS
D´ÚLTIMA TECNOLOGIA

www.onacustica.net

PER 1.897€

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

CENTRES AUDITIUS DE QUALITAT

Rda. Prim, 67- 69
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• FINS 5 ANYS PILES GRATUÏTES
• FINS 5 A N YS G A R A N T IA
• F I N A N Ç A M E N T A M I DA
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Dinar per la
LLengua

Pubilla i hereu de
Mataró

Plataforma per la Llengua celebra a Mataró els seus 25 anys.
A les 12 h, Vermut musical. A les
14 h, Dinar.

17:30 h, Cercavila des de pl. de l'Havana.
18:15 h, Mulassa de Mataró. Tastet
balls de gitanes. Proclamació pubilla i
hereu. Ballada de sardanes.

Dissabte 29 juny / 12 h /
Parc Central Antic (Mataró) /
Reserva: www.viuencatala.cat /
Preu: 10 €.

Dissabte 29 juny / 18:15 h /
Plaça Santa Anna (Mataró)

# Talking about...
Divendres 28 juny / 19 h /
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat
de la Riba, 110. Mataró)
Tertúlia literària en anglès: "Body
surfing, a novel", d'Anita Shreve.
# L’educació necessita converses. Si no ara, quan?
Dilluns 1 juliol / 9 h / Auditori del
TecnoCampus Mataró-Maresme
(Avda. Ernest Lluc, Mataró)
Conferència inaugural de la 40a
Escola d’Estiu del Maresme, a càrrec de Begonya Folch.
# Vens a la tertúlia?
Dimecres 3 juliol / 19 h / Biblioteca
Pompeu Fabra (Pl. Occitània, s/n.
Mataró)
Tertúlia literària amb "De sobte
truquen a la porta", d’Etgar Keret.
# Lesbofòbia. Un documental i
10 respostes
Dijous 4 juliol / 18:30 h / CC Pla
d'en Boet (c. Juan Sebastián
Elcano, 6. Mataró)
Projecció del documental i posterior col·loqui.
# Capvespres als Jardinets:
'Vespre negre'
Dijous 4 juliol / 20.30 h / Jardinets
de la Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Un vespre de lletres, música i crims
de proximitat. Planeta lletra presenta l’últim recull de relats negres,
"El principi de tot". Amb l’actuació
del grup musical Res és impossible.
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INFANTIL
# Biblioteca Popular Fundació
Iluro (C. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 28 juny / 17.30 h: En
Santi a la Biblio: " Pati i... acció!",
conte de la Fundació Maresme.
Dimecres 3 juliol / 17.30 h: Art
Time: 'Jackson Pollock', coneixerem a l'artista amb narració d'un
conte i activitats plàstiques.
Dijous 4 juliol / 17.30h: Els Dijous
a la Biblio: 'Una faula sistèmica',
xerrada i conte de Núria Bravo.
# Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Dissabte 29 juny / 16 h: Tertúlia
literària juvenil 'Llegim', per a nois
i noies a partir de 13 anys.
Dimarts 2 juliol / 18 h: Empedrat
de contes "Dracs!", a càrrec
d'Ukecontes.
# Remeis casolans amb herbes:
fem crema hidratant
Diumenge 30 juny / De 12 a 13.30
h / Can Boet - CPAN (C. Francesc
Layret, 75 Mataró)
Taller per elaborar una crema
d'aloe vera natural. Activitat destinada a famílies amb nens i nenes
de 5 a 12 anys.
# Empedrat de contes
Dimecres 3 juliol / 18 h / Biblioteca
Antoni Comas (C. Prat de la Riba,
110. Mataró)
"Viatgem amb els contes! Tarda
dels lectors genials!", a càrrec de
Judith Navarro.

FESTES I FIRES
# Festes del barri del Palau
Del 28 al 30 juny / Mataró
Divendres 28: 19 h, Passejada de
la geganta. 20.30 h, Pregó. 21 h,
Sardinada flamenca.
Dissabte 29: 10 h, Xocolatada. 11
h, Gimcana. 18 h, Cercavila de gegants. 19 h, Zumba kids palau i discoteca mòbil infantil. 21 h, Correfoc
infantil amb els Diablons de Mataró,
la Momeroteta i el Dragalió. 22.30
h, Discoteca mòbil per a adults.
Diumenge 30: 12 h, Mostra de
boixets, costura i dibuixos. 12 h,
Maquillatge infantil. 14 h, Arrossada.
17 h, Música per totes les edats.
19.30 h, Exhibició de playback de
gent gran i varietats.
# Festa Major Les Ginesteres
Del 28 al 30 juny / Zona Esportiva
de les Ginesteres (c. Ignasi
Barraquer, 20. Argentona)
Divendres 28: 20:30 h, Pregó. 21
h Sopar de carmanyola. 22:30h
Nit remember 80’, 90’ i karaoke.
Dissabte 29: 10h, Torneig Futbol
Sala. 10h, Torneig Frontó. 11h,
Torneig Petanca. 11:30 h, Jocs d’aigua per petits i grans. 12:30 h, Festa
de l’Escuma. 14 h Paellada popular.
17 h, Gimcana. 17:30 Jocs de taula i
de rol. 21 h, Sopar i música de Festa
Major. 23:30 Discoteca a la fresca.
Diumenge 30: 8:30 h, Matinades.
9:30 h, Esmorzar a la Residència
i xocolatada. 10:30 h, Gegantada.
11:30 h, Taller Relaxació. 12:30 h,
Xeringada. 13:30 h, Fi de festa.
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Torres-Garcia i
Mataró
Conferència a càrrec de Pere Tió i
Casas, a l'espai on s'exposen les 40
obres seleccionades del 8è Premi de
Pintura Torres Garcia - Ciutat de Mataró.

ATENCIÓ CIUTADANA
Telèfon d’Atenció
Ciutadana

Dimecres 3 juliol / 19:30h / Ateneu
Fundació Iluro (La Riera, 92. Mataró).
GRATUÏT.

# Festa pels drets del col·lectiu
LGTBI: "De tots els colors"
Divendres 28 juny / De 19 a 2 h
/ Pl. de Can Xammar (Mataró)
A les 18:45 h des de l'Ajuntament
fins a Can Xammar, rua cap a la
festa "De tots els colors". Jornada
amb tallers, activitats, parades informatives, música i final de festa
amb Allioli Olé.
# Birra&Tapes
Divendres 28 juny / 20 h / Mercat
municipal(Riera Bisbe Pol, 82.
Arenys de Mar)
Jornada gastronòmica al mercat,
on paradistes i restauradors de la
vila oferiran tapes, dolços, vi, cava
i cervesa a preus populars.
# Argillà Argentona - Fira internacional de ceràmica 2019
Dies 5, 6 i 7 juliol / Argentona
Els carrers de la vila s’ompliran
d’artesans de la terrissa tradicional i popular, i la ceràmica artística,
així com diverses activitats i tallers
per a tots els públics.

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

RUTES I VISITES
# Casa Coll i Regàs, com a mostra
dels gustos modernistes
Divendres 28 juny / 18 h / Casa
Coll i Regàs (c. Argentona, 55.
Mataró) / Preu: 7 €.
Visita guiada que convida a reviure
els costums de la burgesia catalana
de finals del segle XIX.
# El Modernisme a Mataró
Dissabte 29 juny / 18 h / Punt
de trobada: Nau Gaudí (c.
Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta urbana pels edificis més significatius del Modernisme mataroní,
en una síntesi històrica de l’època.
# Vila modernista d'estiueig
Diumenge 30 juny / 10.30 h / Des
del Museu del Càntir (pl. de l'Església, 9. Argentona)
Descobreix la vila modernista i les
maneres de viure en el temps de
l'estiueig. L'herència del modernisme a la vila d'Argentona i la
manera de viure en aquella época.

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
ALCALDE ALS BARRIS Una setmana
al mes l’alcalde es trasllada a un barri:

1a VISITA
GRATUÏTA
610 208 770
623 187 952
Via Europa 113, local 3, Mataró
www.viubect.com
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Informa’t!

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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Petits animalons
Exposició de mosaics i pintures de
l'artista Lidia Tur Font.
Sala d'exposicions de la Fundació
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró)
De l'1 al 25 de juliol. Horari: De dilluns a divendres de 9 a 20.30 h.

Exposicions
# Biblioteca Pública Pompeu
Fabra (Pl. Occitània. Mataró)
Fins al 12 de juliol:
• 'Manel Morral. Dibuixos i
aquarel·les'.
Del 25 al 30 de juny:
• 'El Dorado. 1930-1980': Dia internacional drets del col·lectiu LGTBI.
# Ping-Pong | Correspondència
amb artistes
Can Palauet (c. d'en Palau, 32.
Mataró) / Fins al 7 de juliol. Visita
comentada: diumenge 30 de juny
a les 12 h.
Exposició dels alumnes 5è de l'Escola Montserrat Solà.
# Óscar Sanchís
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.
# Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
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'.
# Sota mínims
La Destil·leria (Camí Ral, 282.
Mataró) / Fins al 16 de juliol.
De l'artista Teresa Pera.
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# Francesc Subarroca. Obres de
la Col·lecció Bassat
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47.
Mataró). Fins al 6 d'octubre.
Obres de l'artista barceloní.
# Els sense llars
Foto-Cine UEC (c. Nou, 29. Mataró)
/ Fins al 25 de juliol.
Fotografies de Joan Buixó.
# 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).
# Camins de cotó
Espai Capgròs (c. Sant Benet, 1218. Mataró) / Fins al 28 d'agost.
De l'artista mataronina Olga Serral.
# 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.
# 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.
Projecte dels alumnes de 2n d’ESO
de l’Institut Alexandre Satorras.

# La defensa de la costa del
Maresme (1936-1939)
Museu Marès de la Punta (c.

Església, 41. Arenys de Mar) /
Fins al 22 de desembre.
80 anys del final de la Guerra Civil.
# Els Sust, una nissaga lligada al mar
Museu Enric Monjo (Camí Ral,
30. Vilassar de Mar) / Fins al 31
de juliol.
# Jardí Pintat
Museu del Càntir (c. Església, 9.
Argentona) / Fins al 30 de juny.
Pintures de l'artista Marta Duran.
# Ceràmica tradicional portuguesa
Saló de Pedra (c. Gran, 61.
Argentona) / Inauguració: divendres 5 de juliol a les 17 h.
Amb motiu de l'Argillà Argentona
- Fira Internacional de Ceràmica.
# Contentores e contenores
Casa Gòtica (pl. de l'Església, 4.
Argentona) / Inauguració: divendres 5 de juliol a les 17:45 h.
Mostra de l'artista portuguès Heitor
Figueiredo.
# Cal·ligrafia puntual
Museu del Càntir (c. Església, 9.
Argentona) / Inauguració: divendres 5 de juliol a les 18:30 h.
Ceràmica contemporània, de Jordi
Marcet i Rosa Vila-Abadal.
# Francesc Casellas
C.C.Calisay (Riera del Pare Fita,
31. Arenys de Mar) / Inauguració:
divendres 5 de juliol a les 19 h.
Exposició d'olis i dibuixos.
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Gent Gran
ACTIVITATS
# Taller d’identificació de fotografies a l’Arxiu
Dilluns 1 juliol / De 10 a 12 h / Sala
d’Actes Can Palauet (c. d'en Palau,
32. Mataró)
Taller d’identificació de fotografies del fons documental de l’Arxiu.
Cada 1r dilluns laborable de mes,
tothom pot ajudar-nos a documentar imatges antigues de Mataró.

CASALS
# Associació de Gent Gran La
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: 16 juliol, Circ del
Solei/Andorra, 3 dies (195 e). 13
octubre, Estada a Cambrils 6 dies
(199 e). • Ball dimecres 16.30 h a
la Sala del Bar. • Activitats i tallers: Pintura a l’oli. Puntes coixí.
Coral. Informàtica. Artesania. Grup
Musical.
# 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
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de memòria (dc. 10-11.30 h). Ball en
línia (dc. tarda). Anglès (dj. 10.30
h). Playback (dj. 10h). El Quinze
(dj. 16.30h). • Melé de petanca (dl.
9.15-12.30 h). • Jocs (cada tarda):
Petanca, rummicub, cartes i dòmino. • Sopar-Ball, penúltim dissabte de mes.
# 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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La lectura, el millor passatemps a l'estiu
Les biblioteques Pompeu Fabra i Antoni Comas amplien la seva programació entre
juliol i setembre amb activitats literàries, espectacles de petit format i concerts
Música: Redacció

Quan la calor és massa intensa i anar a la platja esdevé massa
arriscat, la lectura és una bona
manera de passar les hores. És
per aquest motiu que la Xarxa de
Biblioteques de Mataró amplia, a
partir de juliol i fins al setembre,
la programació d'activitats per als
més petits de la casa.
Diversió literària
Hores del conte, presentacions
de llibres, espectacles de format
reduït i concerts són alguns dels
passatemps que tant la Biblioteca

Pompeu Fabra com la Biblioteca
Antoni Comas posen a disposició
dels nens i nenes del municipi.
Sota el títol "Empedrat de contes", aquest cicle d'activitats, que
ja va per la novena edició, es dirigeix a un públic familiar que tingui ganes de gaudir a la fresca. I
és que ambdós espais organitzen
els actes als seus jardins i a última
hora de la tarda.
Dins d’aquesta programació
s’oferiran sessions de l’hora del
conte en anglès, en llenguatge de
signes i un homenatge al centenari del naixement del poeta Joan
Brossa. | Red.

Per a tots els
públics
En aquesta novena edició del cicle
"Empedrat de contes", s’han programat un total de 25 hores de sessions.
Les cites seran tots els dimarts a
les 18 hores a la Biblioteca Pompeu
Fabra, i tots els dimecres (a les 19
hores els mesos de juliol i agost, i a
les 18 hores el mes de setembre) a
la Biblioteca Antoni Comas.
A més, els dijous al vespre de juliol i
setembre, la Pompeu Fabra acollirà
el cicle Capvespres als Jardinets,
adreçat a un públic adult.

Capvespres als Jardinets
El cicle aglutina espectacles literaris com “Vespre negre”, “Poetesses del maresme” i “Poemjazz”.
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Pere Arquillué és el protagonista de l'obra dirigida per Julio Manrique, 'Jerusalem'.

Cedida

Julio Manrique, Pere Arquillué i Joan Lluís
Bozzo, a la temporada de tardor del Monumental
A partir de l’1 de juliol es podran comprar les entrades individuals per assistir
a un dels espectacles que tindran lloc entre els mesos de setembre i desembre

Cultura: Redacció

Noms destacats de l'escena teatral
catalana arriben a Mataró a partir
del setembre. Julio Manrique, Pere
Arquillué, Clara de Ramon, Alfredo
Sanzol, Joan Lluís Bozzo, Maria
Campos i Marta Marco són alguns
dels artistes que protagonitzaran la
programació de la pròxima temporada estable de teatre i dansa al Teatre
Monumental.
El primer espectacle de la temporada serà, 'Jerusalem', que es podrà veure els dies 27 i 28 de setembre. Pere Arquillué protagonitza un
muntatge transgressor que va deixar
fascinat el públic britànic i que aquí
dirigeix Julio Manrique. Després de
l’estrena al festival Grec d’enguany,
'Jerusalem' començarà la gira per
Catalunya a Mataró. El muntatge
s'inspira en "Jerusalem", un himne
compost per Sir Hubert Parry sobre
uns versos de William Blake el 1916,
i compta amb un extens i destacat
repartiment entre el qual hi ha la mataronina Clara de Ramon.
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Tot seguit, el 12 d’octubre els espectadors del Monumental podran gaudir
de 'La tendresa'. T de Teatre i Dagoll
Dagom coprodueixen la versió catalana de l’aclamada comèdia romàntica
d’Alfredo Sanzol. Aquest mateix mes,
concretament el dia 26, el teatre també
donarà pas a nous formats escènics
amb 'Birdie', de l’Agrupación Señor
Serrano, un espectacle multimèdia
amb vídeo en directe i manipulació
d’objectes.
La quarta cita de la temporada serà
el 10 de novembre, amb la dansa de
Guy Nader i Maria Campos titulada 'Set
of sets'. Sobre l’escenari set ballarins
indaguen en la idea del temps entès
com "un infinit”, en un espectacle que
ha viatjat a França, Bèlgica, Holanda,
Líban, Índia i Corea del Sud.
Finalment, el cicle s'acabarà l'1
de desembre amb Julio Manrique,
que farà doblet com a director al
Monumental. Parlem de l'obra 'La
reina de la bellesa de Leenane', de
Martin McDonagh. El català portarà
la batuta d'aquest drama sobre la solitud, la sinceritat i les relacions entre

'La tendresa'.

Cedida

persones en què Marta Marco i Ernest
Villegas formen part del repartiment.
Aconsegueix la teva entrada
Tot i que el termini per comprar els
abonaments s'acaba avui, a partir de
demà es poden comprar les entrades
individuals.
Aquesta nova temporada estable
del Teatre Monumental oferirà de nou
una sessió doble per poder garantir
una major oferta de localitats. | Red.
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Assaig dels Capgrossos al carrer Sant Joan.

Capgrossos

Els Capgrossos perfeccionen la clàssica de 8
La colla no falla a la cita amb Vilassar de Mar, després d'un divendres profitós amb
diada i assaig a plaça a Mataró
Castells: Redacció

Els Capgrossos van fer hores extres
durant el pont de Sant Joan, amb presència a Mataró divendres i a Vilassar
de Mar dilluns a la tarda. La cita amb la
Festa Major de la localitat maresmenca és tot un clàssic de l'inici d'estiu dels
de blau, que en aquesta ocasió van
portar a plaça l'anomenada "clàssica
de 8", formada pel 2 de 7, el 4 de 8 i el
3 de 8. Divendres, a Mataró, els blaus
van ser al carrer de Sant Joan actuant
i després van fer un assaig especial
de pinyes a la plaça de Santa Anna,
juntament amb els Castellers de l'Alt
Maresme.
La "clàssica de 8" està sent l'actuació estàndard en aquest primer tram
de temporada per als de blau. Cada
cop que la porten a plaça, a més, ho
fan amb algun canvi o estrena en
tots els seus nivells, de manera que
la colla guanya bagatge casteller. A
Vilassar de Mar, que com sempre va
ser una plaça agraïda i plena de públic, altra vegada es van poder veure
castells ben assegurats per part dels
maresmencs, que a assaig treballen
per poder alçar-los tots tres un pis
amb vista a Les Santes.
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Divendres de doblet
Divendres passat, els Capgrossos
van sortir del seu local just un mes
abans de l'esperada diada de Santes.
Ho van fer per portar quatre castells
de 7 a les festes del carrer de Sant
Joan: la torre de 7, el 5 de 7, el 4 de
7 amb l'agulla i el 3 de 7. En ronda
de pilars, a més, van estrenar un pilar de 5 amb una alineació de tronc
renovada, fruit de la bona feina de
l'assaig específic que cada setmana es fa per a aquesta estructura.
Després, a la plaça de Santa Anna,
els Capgrossos van compartir amb
els Castellers de l'Alt Maresme un
assaig especial, sobretot per lligar
pinyes dites "a l'antiga". Amb la bona
ajuda dels Maduixots, es van poder
treballar millor diferents castells que
han d'arribar en un altre punt de la
temporada.

Els Capgrossos van
desplegar un mocador de l'Associació
d'Esclerodèrmia Never
Give Up, per donar
visibilitat la malaltia

Aquest diumenge, a Sant Cugat
del Vallès
Els de la camisa blava ja no pararan en un mes frenètic d'assajos i
actuacions fins a Les Santes. La colla espera anar guanyant gruix i fer
assajos quantitativament i qualitativament millors amb la campanya
#SiHiSomSumem. Aquest diumenge a la tarda, participen en la diada
de la Festa Major de Sant Cugat del
Vallès. | Red.

Assaig a la pl. Santa Anna.

Anna Mª Lafora
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Els concerts de pagament tenen un preu d'entrada de 3 euros.

Orgue a Santa Maria
Del 6 al 18 de juliol, la basílica tornarà a ser la seu de
concerts d'artistes de renom internacional

Tot 12 Cultura Orgue.indd 2
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Del 6 al 18 de juliol, Mataró tornarà a acollir el Festival Internacional
d'Orgue, amb la presència d’artistes
de prestigi internacional a la basílica
de Santa Maria. El concert inaugural
del 6 de juliol anirà a càrrec de Raúl
Prieto, director artístic del festival, que
interpretarà una escena dels Àngels de
l’òpera 'Hansel i Gretel', però també
Bach i Alexandre Guilmant.
La segona cita del festival serà l’11
de juliol amb 'Els colors del Bàltic', de
Liene Andreta Kalnciema. L'organista
holandès Ben van Oosten arribarà el 14
de juliol i el britànic Wayne Marshall
s'estrenarà al festival el dia 16. Per últim,
el cicle es clourà el 18 de juliol amb el
duet format per Àlex Vila i Pau Riuró.
Totes les actuacions començaran a
les 21 hores i, a excepció del concert inaugural, la resta de recitals professionals seran de pagament. | Red.
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DEL 28 DE JUNY AL 4 DE JULIOL DEL 2019

ARRIBEN A VUITENS
Les futbolistes Marta Torrejón i Leila Ouahabi, nascudes a Mataró,
en la primera selecció espanyola que supera la prèvia d'un Mundial
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Uns altres Jocs amb la pinça al nas
L'edició del 2026 dels Jocs d'Hivern, per a la Itàlia de Salvini
Pares una mica fora de casa per entomar com cal Sant Joan i l’inici de
l’estiu i quan tornes resulta que han
adjudicat els Jocs Olímpics del 2016
a Milà. Fent revista de premsa, pares
atenció directament a com el filofeixista Matteo Salvini ho ha presentat com un èxit i, des de la distància,
ja comences a notar les primeres
picors. No procedirem aquí a recrear-nos en l’exercici fàcil i injust d’associar territoris als desvaris de qui
els governa, però la simple recreació
victoriosa i propagandista d’aquest
mandatari et fa anticipar que, molt
probablement, ens n’anem cap a
una escena cada cop més coneguda. Repetitiva com l’all. Pudent de
mena. Un altre gran esdeveniment
esportiu davant el que posar-se la
pinça al nas.
Tendint més a la costa que al
Pirineu, a un servidor l’escola pública mai el va dur de setmana blanca
i, per força, els esports d’hivern em
sonen més llunyans que no pas els
cosins dels Jocs en anys de traspàs.
L’exercici memorístic d’associar
anyades a la seu del magne esdeveniment esportiu va absolutament

El Personatge

coix respecte la versió hivernal de
la cosa. Ho sento. Però hi sento
interès. Me’n captiven les proves.
M’atreviria a dir que des d’una no
militància me’n sento interpel·lat,
que ara està de moda de dir. I la simple associació d’idees d’un premi a
la Itàlia més anti-humana, racista i
ultra des de Mussolini em produeix
al·lèrgies de decència humanista.
La mateixa, cal dir-ho, que aquella
cosa messiànica de Sotxi a glorificació de Putin. O quan un es remira
on s’ha anat fent la versió freda dels
Jocs, amb perspectiva, les edicions
del 1936. Mesos abans dels Jocs de
Berlín –els de Jesse Owens, vaja– i
de la frustrada Olimpíada popular
de casa nostra resulta que el nazisme ja va acollir 28 països en uns
Jocs a Garmisch-Partentkirchen.
La mateixa Cortina d’Ampezzo que
comparteix pel 2026 seu amb la
Milà –vaja, que hi posarà la neu– va
ser seu el 56, veig. I encara recordo
com el 95, quatre mesos després del
final de la Guerra, a una Sarajevo
torturada i destrossada encara s’hi
veia el testimoni de l’experiència
olímpica de deu anys abans. Aquella

ARIEL SCHRENK
nedador del cn mataró

imatge corprenia al nano de 9 anys
que era llavors.
La Xina que es baralla amb en
Trump convertirà Beijing en la primera ciutat que fa doblet de Jocs, el
2022. Després vindrà la Itàlia, que
espero que pel 2026 hagi recuperat
decència i olfacte com per haver esborrat l’actual despropòsit. I diuen
que el 2030 hi volen tornar des dels
nostres Pirineus.
Som en onada de calor.
M’imagino com serà Catalunya el
2030 i ho creuo amb l’herència acumulativa del que són aquests Jocs
i em marejo. I no només per emergència democràtica, no. Una mica
per tot. La pinça, em sembla, seguirà
sent necessària.
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FUTBOL / BÀSQUET

S'acaba el Mundial de futbol per a les dues mataronines

L’equip d’Espanya fent una rotllana, i les mataronines Marta Torrejón i Leila Ouahabi. | rfef

Espanya va caure davant Estats
Units en un partit en què només
va jugar Leila Ouahabi
El passat dilluns, en els vuitens de
final, es va acabar el Mundial de futbol per a la selecció espanyola i per
tant també per a les dues jugadores
nascudes a Mataró que en formaven
part, Marta Torrejón i Leila Ouahabi,
les dues jugadores del FC Barcelona.

Espanya va caure derrotada per 1 a 2
davant els Estats Units, l'actual campiona del món, però fent un molt bon
partit i rebent els dos gols de penal,
el segon molt discutible i ja avançada la segona part, amb el marcador
empatat a 1 gol.
En aquest partit, igual que en l'anterior davant la Xina, només va jugar
Leila Ouahabi en el lateral esquerre,

mentre que Marta Torrejón, que havia
jugat els dos primers també en aquesta posició, ha vist els dos últims des
de la banqueta.
De tota manera una gran experiència per a les dues jugadores, que han
format part de la primera selecció
espanyola femenina de futbol que ha
superat la fase prèvia d'un Mundial i
ha jugat els vuitens de final.

Núria Martínez arriba als quarts de la Copa del Món 3x3
accedien els tres primers classificats.
L'equip estava dirigit per Anna Junyer
i el van formar, juntament amb la
Núria, Sandra Ygueravide, Vega
Gimeno i Aitana Cuevas.
La mataronina i jugadora de l'Spar
City Clift, qui ja tenia experiència en
aquest tipus de competició, va incorporar-se a l'equip després que Paula
Palomares, una de les quatre integrants, sofrís una important lesió durant la preparació.
Núria Martínez al Mundial FIBA 3x3 a Amsterdam. | feb

La mataronina va incorporar-se
a l'últim moment quan l'equip ja
estava a Amsterdam
L'equip de 3x3 de la selecció espanyola, amb la mataronina Núria Martínez
a les seves files, es va classificar per
als quarts de final de la Copa del
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Món 3x3 de bàsquet, després de superar Iran (22-8), República Txeca (2114), Romania (21-14) i Mongòlia (18-13).
Després en la ronda de quarts de final
Espanya va caure derrotada davant
Hongria per 18-17, quedant fora del
Preolímpic del maig del 2020, al qual

I ara, al preeuropeu
Després d'aquesta cita, la FEB ha fet
oficial l'equip que competirà en el preeuropeu de Constanze amb l'objectiu
d'aconseguir una de les dotze places
per l'Europeu de Debrecen. Aquest
cop, es repetirà l'equip que ha acabat
cinquè al Mundial i per tant hi serà de
nou la Núria Martínez.
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Resum

Un any d'èxits per als equips
sèniors del CE Futsal Mataró

Es miri com es miri, està clar l'actual ha estat una gran temporada pel
Futsal Mataró: el sènior femení ha
quedat campió de lliga i ha assolit
l'ascens a Divisió de Plata, la segona
màxima categoria; el sènior A masculí va signar una meritòria quarta
posició a Segona B i es va classificar
per jugar la Final a Quatre de la Copa
Catalunya; i el sènior B masculí, per la
seva part, també va sumar el títol de
lliga, aconseguint l’ascens directe a la
Divisió d’Honor Catalana. "A principi
de temporada ens vam marcar uns
objectius amb cadascun dels equips
i, un cop acabada, estem satisfets perquè els hem complert", explica David
Rivera, coordinador del Futsal.

El femení, imparable
Pel sènior femení, l'objectiu principal
era pujar de categoria. Durant la temporada, les vermelles han competit
amb força, liderant gairebé totes les
jornades. "Han demostrat, com quan
eren juvenils, que saben aguantar la
pressió", explica Rivera. Els números
que deixen són més que envejables:
de 26 partits disputats, n'han guanyat
21, empatat 2 i perdut 3. L'orgull més
gran, per Rivera, és el fet que gairebé
tot l'equip el componen jugadores de
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la casa. "Ha estat un any molt maco,
hem quedat campiones i ho hem assolit amb molta gent del club", apunta.
El campionat de lliga i l'ascens és
per al Futsal la culminació d'un projecte de molts anys apostant pel futbol sala femení. Un projecte que, per
Rivera, "és del club però també de
les noies i les famílies, que han confiat en quedar-se a l'entitat tot i tenir
alguna vegada ofertes d'altres clubs".
El fet d'apostar pel Futsal Mataró,
segons Rivera, té una resposta clara:
"Veien que el que se'ls explicava era

CE Futsal Mataró
diferents categories

una realitat, que no se'ls venia la moto,
i que podien perfectament combinar
el fet de jugar a futbol i gaudir-lo amb
aconseguir èxits".
De cara a la temporada vinent, tocarà reforçar l'equip. Per fer-ho, el club
ja ha començat a aixecar el telèfon per
aconseguir les dues o tres jugadores
que ajudarien a pujar el nivell. Això sí,
les primeres en qui pensen, són les de
casa. "La Plata la podríem mantenir
segur si tornessin un parell de jugadores nostres. Una d'elles és impossible que vingui perquè està jugant a
Divisió d'Honor; però per l'altra encara
estem pendents", informa Rivera. De
moment, encara no hi ha res tancat.

L'equip femení el dia que es van proclamar campiones de lliga. | d. ferrer
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El sènior A es consolida a Segona
B i jugarà la final a quatre de la
Copa Catalunya
La present temporada ha servit al
primer equip masculí per a consolidar-se a la zona alta de la classificació. L'equip ha competit amb molta
gent de la casa que venia del juvenil
nacional la temporada anterior, i ha
acabat en la quarta posició, després
d'estar tot l'any lluitant entre els
cinc primers llocs.
Els vermells han finalitzat la temporada amb 18 victòries, 4 empats i
8 partits perduts. Però més enllà dels
números, "s'han fet partits en què la
gent que ha vingut a la grada ha gaudit d'un futbol sala que mai s'havia
vist a Mataró", destaca Rivera. "Tant
per part nostra com per part del rival", afegeix.
Per al sènior A hi havia dos objectius primordials a inici de temporada. "Sabíem que quedar campions
de lliga era molt difícil perquè hi
havia un equip 'Top'. Però hi havia
un altre premi en joc: el primer i
el segon classificat aconseguien el
passi per jugar la Copa del Rei la
temporada vinent", explica Rivera.
Una fita, però, que finalment no es
va poder consolidar tot i competir
i lluitar fins a la darrera jornada per
la tercera plaça.
Tot i això, hi havia un altre objectiu

Foto d'equip del sènior A. | Cedida

que, segons apunta Rivera, era inclús
més important que la classificació per
la Copa del Rei. Es tracta de la plaça
per jugar la final a quatre de la Copa
Catalunya, en la qual s'han classificat
també el FC Barcelona i l'Industrias
Santa Coloma, de Primera Divisió, i
el Salou. La competició es disputarà
els dies 10 i 11 de setembre.
Jugar contra equips de primer nivell dona als 'petits' la possibilitat
de tenir una gran visibilitat, que pel
contrari no tenen durant la temporada. "Poder sortir per mitjans
com Esport3 ens ajuda molt", explica Rivera.

El sènior B celebrant la fita després de l'últim partit de la temporada. | Cedida
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Tercer ascens del sènior B en els
quatre últims anys
Per la seva part, el Futsal Inlingua
Mataró tenia l'objectiu clar des de
l'inici: quedar primer per aconseguir
l'ascens. La temporada passada es va
quedar a les portes, finalitzant en la
cinquena posició. Aquest any anaven
a pel campionat, ja que el segon classificar havia de jugar la promoció i, per
tant, no podien assegurar l'ascens. I
tot i que es va fer esperar, la victòria
en l'última jornada del campionat va
concedir als vermells el pas directe a
la Divisió d’Honor Catalana. Amb el
d'enguany, l'equip ja suma tres ascensos en els quatre últims anys.
Una altra fita que s'assoleix amb la
majoria de nois del planter. "Només
hi ha un noi de fora que combina bé
i entrava dins el tarannà perquè era
amics de companys", explica en Rivera,
qui és l'entrenador de l'equip.
A més dels mèrits exposats, el
sènior B ha acabat amb molt bons
números, sumant 18 victòries, 5 empats, i 3 derrotes. A part, ha estat
l'equip més golejador, amb 141 gols,
i el menys golejat, amb 61 gols. La
màxima individual també té accent
mataroní. El vermell Dani Baño ha
estat el jugador més golejador de la
categoria, amb 50 gols i una mitjana
de 2 gols per partit.
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Compte enrere pel XIII Torneig Gestoria Luis Les Santes

D'esquerra a dreta, Toni Luis, David Bote, Olga Garcia i Jordi Costa durant la presentació. | G.F.

El pavelló Teresa M. Roca acollirà
l'esdeveniment del 10 al 25 de juliol
El tradicional torneig de futbol sala de
Les Santes arriba enguany a la tretzena
edició. Es tracta d'un torneig social i festiu, que concentra mataronins i maresmencs a gaudir de Les Santes a través
del futbol sala. Any rere any, el torneig
presenta uns números extraordinaris de
participació, i aquest 2019 no espera ser
menys. El 2018, van participar-hi fins a
750 jugadors, dividits en 74 equips de
Mataró, el Maresme i el Barcelonès.
Aquesta edició es mantindrà els àrbitres federats, novetat de l'any anterior,
fet que aporta credibilitat i professionalitat al torneig, però sense oblidar que
l'objectiu principal és passar-ho bé. La
principal novetat és l'aposta perquè
l'apadrinament del torneig sigui per
part d'una jugadora, tenint en compte "la progressió que ha tingut l'equip
del futsal femení", en paraules de Jordi
Costa, Vicepresident esportiu. Per això
s'ha comptat amb Olga Garcia, actual
jugadora de l'Atlètic de Madrid, exblaugrana i sortida de les files del Futsal,
qui va confessar la il·lusió que li va fer
que la truquessin, assegurant que és
"tot un privilegi". Va recordar també
el seu pas pel Futsal, uns anys "molt
bons" i que li van servir per esdevenir
la jugadora que és avui dia. Va aprofitar
per felicitar les noies del sènior per la
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fita aconseguida aquesta temporada,
acabant campiones de lliga i assolint
l'ascens a Divisió de Plata.
A part de la jove futbolista, va assistir a l'acte Toni Luis, director de la
Gestoria Luis. És el quart any que patrocinen el torneig, i per la seva part
va valorar el fet d'aglutinar "joventut, esport i Les Santes" en un gran
esdeveniment.
També hi va ser l'alcalde, David Bote,
qui va felicitar la tasca del club per la
celebració del torneig i va agrair la
col·laboració de l'Olga. "És un projecte
important per la ciutat, no només per
l'esport sinó també per la vessant formativa que té", va afegir Bote.
El torneig es desenvoluparà durant
15 dies, i s'hi poden apuntar equips
masculins, femenins i mixtes. Hi haurà
fases de grups, quarts, semifinals i la
gran final, que es jugarà la tarda del
dia 25 de juliol.
Inscripcions:
torneigsantes@futsalmataro.cat
Més informació:
www.futsaltorneiglessantes.cat
93 164 18 99
Horaris:
De dilluns a divendres, de 17 a 23 h
Dissabtes, de 9 a 21 h
Diumenges, de 9 a 21 h
Dia 25, de 15 a 19 h

El club va obsequiar la jugadora. | G.F

Olga Garcia, del CE Futsal
a professional del futbol
Seguint amb la filosofia d'apostar per la
gent del club de tota la vida, el Futsal
Mataró va pensar en Olga Garcia per
apadrinar el torneig. Durant la presentació, se la va obsequiar amb dos
detalls especials que recorden la seva
curta però orgullosa trajectòria al club:
la seva fitxa i una mini Olga amb la
samarreta del club i el 10 que va vestir
durant dos anys.
Mentre xutava la pilota a la pista
del pavelló de Dosrius, club d'on era
president el seu pare, aquella jove
de només 10 anys va cridar l'atenció
de David Rivera, coordinador del
Futsal, i van fitxar-la com a vermella.
De seguida, dos anys després, el seu
talent va conquistar un observador del
FC Barcelona i va incorporar-se a les
categories inferiors del club. Garcia
va créixer com a blaugrana, sumant 4
Copes de la Reina i dues Lligues. Però
després d'estar-hi 13 temporades, va
deixar de comptar amb els minuts que
esperava i va fitxar per l'Atlético de
Madrid la temporada 2018-19, amb qui
s'ha proclamat campiona de Lliga.
També ha estat internacional amb la
selecció espanyola, equip amb el qual,
contra tot pronòstic, no ha viatjat
al mundial d'enguany. "Al final, són
decisions que es prenen", va comentar.
De totes maneres, l'Olga no perd el
somriure i va assegurar que gaudiria de
les vacances d'estiu, "les primeres en
molts anys".
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CASES A MATARÓ
de 4 a 6 habitacions

Preus des de

499.000 €
Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2
Parcel·les de 200 a 550m2

A 20 minuts de Barcelona
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A 2 minuts de Mataró Park

7/5/18 15:19

www.maresmed.com

comercial@maresmed.com
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Programació facilitada per mataró Televisió

TV
Dissabte 29
7:00
7:30
8:00
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:30
16:00
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30
22:00
23:30
23:45
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30

AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
DE TEE A GREEN
POESIA EN VIU
CAPITÀ GINGEBRE /
SET DIES
CREURE AVUI
ESPAIS DE SAÓ FONDA
GAUDEIX LA FESTA
AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
POESIA EN VIU
TRAÇ DE CULTURA
THE WEEKLY MAG
LA CORDA
ET TOCA A TU
GAUDEIX LA FESTA
LA CONVERSA
CALIDOSCOPI
EL PREGONER
AL DIA CAP DE SETMANA
CICLE JAJAJAZZ
ESTUDI 3
OH LA LÀ!
CALIDOSCOPI
DE TEE A GREEN
LA CONVERSA
TORNA-LA A TOCAR SAM
GAUDEIX LA FESTA
CAMINANT x CATALUNYA
CALIDOSCOPI
DE TEE A GREEN
LA CONVERSA
TORNA-LA A TOCAR SAM
CAMINANT x CATALUNYA

Diumenge 30
7:00
7:30
8:00

GAUDEIX LA FESTA
TORNA-LA A TOCAR SAM
CREURE AVUI

8:30
9:30
10:00
10:30
11:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:30
15:45
16:15
16:45
18:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:00
0:30
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00

POESIA EN VIU
CAMINANT x CATALUNYA
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
CREURE AVUI
MISSA DE MONTSERRAT
FAMÍLIES I ESCOLA
LA CONVERSA
TORNA-LA A TOCAR SAM
TELÓ DE FONS
EL PREGONER
ESTUDI 3
PICALLETRES
PICALLETRES FINAL
GRAN FINAL PICALLETRES
CATALUNYA
ALS 4 VENTS
CAMINANT x CATALUNYA
SET DIES
AL DIA CAP DE SETMANA
CASTELLS EN XARXA
ESPAIS DE SAÓ FONDA
TORNA-LA A TOCAR SAM
TELÓ DE FONS
CASTELLS EN XARXA
DE TEE A GREEN
CAMINANT x CATALUNYA
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
GAUDEIX LA FESTA
LA CONVERSA
DE TEE A GREEN
TORNA-LA A TOCAR SAM
CAMINANT x CATALUNYA
CALIDOSCOPI
CASTELLS EN XARXA

Dilluns 1
7:00
9:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
17:30

NOTÍCIES EN XARXA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
CASTELLS EN XARXA
BON DIA AMB ALEGRIA
NOTÍCIES EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
TORNA-LA A TOCAR SAM

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

Dimarts 2
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
NOTÍCIES EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
CAMINANT x CATALUNYA
PROMOCIÓ DE LA SALUT
TORNA-LA A TOCAR SAM
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
MATARÓ AL DIA
TELÓ DE FONS
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
CAMINANT x CATALUNYA
TORNA-LA A TOCAR SAM

5:30
6:00

CALIDOSCOPI
MATARÓ AL DIA

Dimecres 3
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
6:00

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
NOTÍCIES EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
CALIDOSCOPI
GAUDEIX LA FESTA
ESPAIS DE SAÓ FONDA
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
GAUDEIX LA FESTA
ESTUDI 3
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA

7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
17:30

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
NOTÍCIES EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
LA CONVERSA

Dijous 4

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

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

Divendres 5
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
1:00
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
NOTÍCIES EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
TRAÇ DE CULTURA
PICALLETRES
ESTUDI 3
CREURE AVUI
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA-Reemissió
VA DE CASTELLS
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
TORNA-LA A TOCAR SAM
GAUDEIX LA FESTA
CARNET ESPORTIU

PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

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

TV 1875 ok.indd 1

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

Busca entre els anuncis de la revista la paraula invertida i envia la
resposta en una carta o postal, o a través de la nostra web.

BANNER INVERTIT: 35€*

Navega per la web totmataro.cat fins trobar el banner invertit, fes clic
sobre ell i copia l’adreça web i aquesta serà la resposta.
Per optar a la suma dels dos premis s’ha d’enviar la resposta amb
la PARAULA INVERTIDA i L’ADREÇA WEB DEL BANNER INVERTIT per:

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
JOSEPA SARGATAL MUMBRÚ
Paraula invertida:
MADERA

Adreça web del banner invertit:
http://www.lamic.net/index.htm

• 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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FUTSAL / FUTBOL
El Futsal jugarà
amb el Barça Lassa

El CE Mataró ja té la plantilla de
l'esperat retorn a 1a Catalana

Serà a la final a quatre de
la Copa Catalunya, que se
celebrarà els dies 10 i 11 de
setembre a Sabadell
El Futsal Aliança Mataró ja té rival
per als quarts de final de la Copa
Catalunya: ni més ni menys que el
Barça Lassa. D'entre els dos equips
de la Primera Divisió que podia tocar
(també hi havia el Santa Coloma), el
Barça és el més fort i ve d'una gran
temporada aconseguint el triplet de
Lliga, Copa d'Espanya i Copa del Rei.
Serà la segona vegada que el primer
equip del Futsal Mataró i el primer
equip del Barça s'enfronten en partit oficial. L'any 2009, tots dos conjunts van jugar també la semifinal de
la Copa Catalunya. En aquell partit,
el resultat final va ser de 5-0 a favor
dels blaugranes. "Que et toqui el Barça
és que et toqui la grossa", apunta en
David Rivera, coordinador del Futsal.
"Està clar que serà gairebé impossible
arribar a la final, però jugar aquest
partit és brutal", afegeix. Ara tocarà
asseure's per parlar amb els patrocinadors i aprofitar el màxim aquesta
oportunitat, ja que el partit serà televisat i donarà molta visibilitat al club.
I sobretot, moure tota l'afició fins a
Sabadell perquè gaudeixi de la gran
festa que serà el partit.

Dates confirmades

La "Final Four" se celebrarà al pavelló
Sabadell Nord (1.500 localitats), els
dies 10 i 11 de setembre. Dimarts 10
tindran lloc les semifinals masculines
(FS Salou - Industrias Santa Coloma,
Futsal Aliança Mataró - Barça), mentre que el dimecres 11 es jugaran les
dues finals, la masculina i la femenina
(CFS Eixample - AE Penya Esplugues).

ETE-1580.indd 7

Bargalló, que torna al Centenari, amb la nova samarreta 2019-20. | ce_mataro

L'equip groc i negre renova gran
part de la plantilla, presenta sis
fitxatges i puja dos juvenils
Al llarg de les últimes setmanes, el Club
Esportiu Mataró ha anat perfilant i presentant la plantilla que vol afrontar amb
garanties el retorn a la 1a Catalana després de tres temporades jugant a 2a
Catalana. L'equip seguirà dirigit pel tècnic de l'ascens, un Raul Monroy que
comptarà amb Ito Palanco com a segon
entrenador. De moment ja han presentat
sis fitxatges i dos ascensos del Juvenil A
que tan bona temporada ha fet.

Sis fitxatges i dos ascensos
El club groc i negre ha presentat sis
noves incorporacions, algunes de les
quals amb experiència ja al primer
equip o a la base groc i negra. Per reforçar la porteria, arriba Joan Compte,
procedent del CE Europa, i que després
de jugar al Cirera va arribar a jugar a 3a
Divisió amb el Prat i el mateix conjunt
escapulat. Per apuntalar la defensa
arriben Josep Maria Tejedo, de l'Argentona, i el lateral Carles Torrents
del Cardedeu. El centre del camp es
veurà reforçat per un jugador amb destacada trajectòria com és Fran Ochoa
(Llagostera), Pol Almellones (Atlètic
Sant Pol) i Alejandro (del Juvenil).
Per tenir més pólvora al davant,
l'equip s'ha assegurat el retorn del

davanter Lluís Bargalló que torna a
casa després de participar en l'ascens
de la UE Vilassar a 3a Divisió, a més
del juvenil Toni Paredes.

Quinze renovacions
Per línies, s'han renovat, a la porteria
Pol Andiñach; a la defensa Isma Aguilar,
Dani Prieto, Adrián Simón, Yustos,
Andoni Sesma; al centre del camp,
Aitor González, Parri, Fiti, Sergi, Marc
Pascual, Aleix Cirera; i a la davantera,
Kique Amador, Uri Martínez i Pedro.
Per contra, no seguiran Ricky,
Morán, Mamadou, Peque, Toni Muñoz,
Aitor Vázquez i Ferran Barrera.
Nova coordinació esportiva
Des del club groc i negre també es va
presentar aquesta setmana les novetats pel que fa a la direcció esportiva.
A partir d'ara Àlex Aznar "Parri" farà
la coordinació general, Kike Buch, la
direcció esportiva, Óscar Aznar la coordinació del Futbol-7 i David Morán,
la coordinació de porters.
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FUTBOL

Resum

3a Catalana de Futbol
diversos equips

Molinos i Cirera aconsegueixen l’ascens a Segona Catalana
Per l’altra banda Cerdanyola
AEiLL i Pla d’en Boet baixen a 4a
Catalana

Anem a veure com ha anat la temporada amb algunes dades estadístiques.

Temporada completa per al futbol mataroní, ja que a l’ascens del CE Mataró
a 1a Catalana, s’ha afegit el de Molinos
i Cirera a 2a Catalana. En el cas dels
blanc-i-blaus, de la mà de Juanjo Palma,
com a campions. En el cas dels grocs,
de la mà de José Maria Polo que va
agafar el relleu d’Antonio Gonzàlez
a mitja temporada, guanyant-se l’ascens en una dura promoció davant el
Badia del Vallès. Per als primers serà
l’estrena en aquesta categoria o qualsevol de nivell semblant al llarg de la
seva història. Per als cirerencs serà ja
5a temporada a 2a Catalana i sumant
les 15 temporades que havien jugat a
la 1a Territorial (categoria d’un nivell
equivalent a la 2a Catalana actual, ja
que per sobre hi havia la Preferent)
arribaran ja a la vintena.
Els punts negatius de la temporada
els han donat Cerdanyola AEiLL i Pla
d’en Boet que baixen a 4a Catalana,
després d’una temporada a la mateixa,
en el cas dels vermells, i de quatre consecutives, en el cas dels groc-i-blaus.
Això farà que la pròxima temporada
només hi hagi dos equips de la nostra ciutat a 3a, que seran La Llàntia i
Mataronesa. Per tant es passarà de
30 derbis local a només dos.

Classificació final: MOLINOS
76, CIRERA 70, Vilassar B 68, LA
LLÀNTIA 65, Santvicentí 64, Vilassar
Dalt 60, Arenys Mar 51, Cabrils 49,
MATARONESA 48, Llavaneres 47,
Lloreda 39, La Salut 36, Montsant
35, Premià Dalt 34, Masnou At. 33,
Fundació Montgat 33, CERDANYOLA
AEiLL 33, PLA D’EN BOET 25.
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La UD Molinos ha estat líder en 20
jornades del campionat , en la 12a i
després des de la jornada 15a fins a la
34a. L’equip blanc-i-blau ha tingut una
ratxa de 17 partits seguits imbatut, o
sigui tota una volta del campionat El
Cirera, afegint els dos de la promoció, ha acabat amb 13 jornades sense
perdre, i La Llàntia va tenir també una
ratxa espectacular amb 12 partits seguits guanyats.
Classificació de la “lliga dels derbi
mataronins”: La Llàntia 22, Cirera
22, Molinos 19, Mataronesa 13,
Cerdanyola 10 i Pla d’en Boet 0.

En la classificació obtinguda amb els
resultats dels derbis curiosament no és
el primer el campió de la lliga. El “campió dels derbis locals” és La Llàntia,
l’equip que ha entrant José Antonio
Ruiz. Té els mateixos punts que Cirera,
i també tenen el golaverage particular

empatat, però el general (comptant
només els resultats dels derbis mataronins) és millor per als verds.
Destacar el fet que Pla d’en Boet no ha
sumat ni un sol punt en els 10 derbis
que ha disputat aquesta temporada.

La Llàntia ha estat el millor
equip de la segona volta

Classificació 1a volta: MOLINOS 37,
Vilassar B 36, Vilassar Dalt 35, CIRERA
33, Santvicentí 32, Arenys Mar 28,
Llavaneres 27, Cabrils 25, LA LLÀNTIA
24, MATARONESA 24, Lloreda 24,
Premià Dalt 23, CERDANYOLA AEiLL
20, La Salut 17, PLA D’EN BOET 13,
MasnouAt. 13, Fundació Montgat 13,
Montsant 8.
Classificació 2a volta: LA LLÀNTIA
41, MOLINOS 39, CIRERA 37, Vilassar
B 33, Santvicentí 32, Montsant
27, Vilassar Dalt 25, Cabrils 24,
MATARONESA 24, Arenys Mar
23, Llavaneres 20, Masnou At. 20,
Fundació Montgat 20, La Salut 19,
Lloreda 15, CERDANYOLA AEiLL 13,
PLA D’EN BOET 12, Premià Dalt 11.

El Molinos va arribar a l’equador per
davant i a la segona volta encara ha
sumat més punts, però l’equip llantienc ha estat encara millor en el segon
tram del campionat, en la qual només
ha perdut dos partits.
Regularitat màxima en la Mataronesa
amb 6 victòries, 6 empats i 5 derrotes
en cada part del campionat.

26/6/19 18:15
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FUTBOL
El Molinos millor equip com
a local i com a visitant

Partit camp propi: MOLINOS 39,
Santvicentí 38, Vilassar B 37, CIRERA
35, Vilassar Dalt 34, LA LLÀNTIA
33, Cabrils 31, Arenys Mar 29,
Llavaneres 27, MATARONESA 24, La
Salut 21, PLA D’EN BOET 21, Premià
Dalt 20, Montsant 19, Lloreda 18,
MasnouAt. 18, Fundació Montgat 18,
CERDANYOLA AEiLL 10.
Partits camp contrari: MOLINOS 37,
CIRERA 35, LA LLÀNTIA 32, Vilassar
B 28, Vilassar Dalt 26, Santvicentí 26,
MATARONESA 24, CERDANYOLA
AEiLL 23, Arenys Mar 22, Lloreda 21,
Llavaneres 20, Cabrils 18, Montsant
16, La Salut 15, Masnou At. 15,
Fundació Montgat 15, Premià Dalt 14,
PLA D’EN BOET 4.

El Molinos ha estat el millor equip jugant com a local, seguit de prop pel
Santvicentí, que només ha perdut a
casa contra el campió. Pel que fa a
camp contrari, cal destacar que el podi
sencer és mataroní, amb 11 victòries
fora de casa tant de Molinos com de
Cirera, i 10 de La Llàntia.
Cal tornar a destacar la regularitat
arlequinada ja que la Mataronesa també ha fet 6 victòries, 6 empats i 5 derrotes a casa i el mateix balanç a fora.
Com es pot veure Cerdanyola ha estat el pitjor a casa i Pla d’en Boet el
pitjor a fora i això els ha portat cap a
4a Catalana.

La Llàntia ha estat l’equip
més golejador i Molinos
el menys golejat

Gols marcats: LA LLÀNTIA 89,
MOLINOS 86, Santvicentí 84,
MATARONESA 80, Vilassar B 74,
CIRERA 70, Vilassar Dalt 67, Cabrils
72, Arenys Mar 66, Llavaneres 47, La
Salut 54, PLA D’EN BOET 49, Premià
Dalt 47, Montsant 73, Lloreda 60,
Masnou At. 48, Fundació Montgat 55,
CERDANYOLA AEiLL 55.
Gols encaixats: MOLINOS 37,
CIRERA 42, Vilassar B 47, Santvicentí
51, Llavaneres 51, Vilassar Dalt 53,
LA LLÀNTIA 60, MATARONESA
61, Premià Dalt 63, Arenys Mar 69,
Lloreda 69, Cabrils 70, La Salut 74,
PLA D’EN BOET 78, Masnou At. 81,
CERDANYOLA AEiLL 84, Fundació
Montgat 86, Montsant 100.

Aquí també han destacat els equips
mataronins dominant les classificacions, amb La Llàntia com equip més golejador i Molinos com a menys golejat.

Aitor Rodríguez i Javi Bustos, destacats. | d.f.

Màxims golejadors
i menys golejats
El màxim golejador de la categoria ha
estat Alhagi Touré del Santvicentí amb
35 gols, seguit de dos jugadors de La
Llàntia, Ibu Baldeh, que n’ha marcat
22 i Said Dahbi, que n’ha fet 21.
Els màxims golejadors dels altres
equips mataronins han estat Aitor
Rodríguez de la Mataronesa amb 18,

Toni Martín i Javi Bustos del Molinos
amb 16, Izar Anes del Cirera amb 14,
Dan Delgado del Cerdanyola amb 13
i Carles Barris del Pla d’en Boet també amb 13.
Com a porters més destacats els dos
titulars dels equips que han pujat, Dani
Ramos del Molinos i Toni Rodríguez
del Cirera, que han estat els menys
golejats de la categoria.

AEiLL Cerdanyola i Pla d'en Boet jugaran a 4a Catalana. | d.ferrer
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Mataronesa i La Llàntia seguiran a 3a. | d.f.
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Aina Rabadan subcampiona d’Espanya sub18

Grans actuacions de les mataronines Aina Rabadan (FCB) i Marina Martínez (Laietània). | alba coll

La laietanenca Marina Martínez
va fregar el podi en els 1500 m
llisos
Els dies 22 i 23 de juny de 2019, a
Castellón, es va celebrar el Campionat
d’Espanya sub18 d’atletisme. La mataronina Aina Rabadan Coll (FC
Barcelona) va obtenir la medalla de
plata en salt d’alçada i no va poder revalidar el títol aconseguit l’any passat
a Gijón. Va quedar segona amb un salt
d’1.72 m, tot i patir una indisposició que

la va obligar a abandonar momentàniament la competició i que va impedir
que segurament hagués realitzat una
millor marca.
Per part del Centre Atlètic Laietània
quatre atletes van disputar aquest
campionat. Destacar la bona actuació
de Marina Martínez Ortuño, en la prova de 1.500 metres llisos i que a punt
va estar de pujar al podi. Finalment es
va haver de conformar amb la quarta
posició amb una marca de 4:36.87.

En la prova de salt en perxa Laia
Boixet Lladó va acabar en una meritòria 8a posició amb un salt de 3.36
m, mentre que en categoria masculina
Guillermo Barrachina Ortega va acabar en 15a posició amb una marca amb
4.06 m. Per últim, en la prova de 110
metres tanques el també laietanenc
Pol Altimira es va quedar a les semifinals després d’haver aconseguit en
la sèrie la seva millor marca personal
de 14.71.

10 medalles en els Campionats de Catalunya de base
salt d’alçada amb 1.57 m i Maria Pujol
(CAL) en salt en perxa amb 2.85 m. Per
part de Lluïsos Edith Godoy va fregar
el podi quedant en 4t lloc en els 300
m amb un temps de 42.67.

Ivan Molina campió sub-14 en marxa. | ll.m.

El CA Laietània en va obtenir sis
i el GA Lluïsos quatre
El passat cap de setmana es van disputar
els Campionats de Catalunya de base en
les categories sub16, sub14, sub12 i sub
10, i els clubs mataronins van obtenir
una bona collita de 10 medalles: 6 per
al CA Laietània i 4 per al GA Lluïsos.

Dues plates en sub16
En la categoria sub16 van guanyar la
medalla de plata Clara Gifra (CAL) en
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Ivan Molina campió en sub14
En sub14 va arribar un dels dos títols
de la jornada. Va ser per a Iván Molina
(LL) que va guanyar l’or en els 3 km
marxa amb 16:28.66. També va pujar al
podi Max Ordoyo (LL) que va quedar
3r en els 3000 m llisos amb 10:24.05.
Bona actuació sub12 laietanenca
Molt bon l’actuació de l’equip laietanenc en sub12 on van aconseguir el
6è lloc per equips. Martina Gámez
va aconseguir l’or en 2 km marxa
amb 11:06.34. A més van guanyar tres
bronzes: Àlex Morente 3r en 2000 m

obstacles amb 7:01.45, Max Pérez en
60 m tanques amb 9.82 i Ariadna Casas
en llançament de pilota amb 26.03 m.
També van ser finalistes: Simó López
5è en 2000 m obstacles (7:07.25); Eric
Mañé 4t en alçada (1.33 m), Biel Estruch
8è en perxa (1.96 m) i Martina Gámez
8a en 60 m (9.12).
Per part del GA Lluïsos una medalla per a Laia Venteo que fou 3a en 2
km marxa (11:13.43) i dos posicions
de finalista per a Paula Lobato 4a en
alçada (1.27 m) i Pau Sànchez 5è en
alçada (1.27 m.)

Una medalla lluïsenca en sub 10
I en la categoria dels benjamins una medalla de bronze per a Natàlia Calvache
(LL) en 1 km marxa amb 5:33.55. Martina
Galeota va quedar finalista a la mateixa
prova en ser 7a amb 6:03.14.
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TRIATLÓ / T.TAULA

Actuació correcta dels dos equips del CN Mataró en el
Campionat d’Espanya de Clubs

L'equip femení del CN Mataró a Boiro . | cedida

L’equip femení haurà de lluitar
de valent per mantenir la
màxima categoria
El passat cap de setmana es va celebrar a la localitat gallega de Boiro
el Campionat d´Espanya de clubs,
puntuable per la Lliga Nacional de
Triatló 2019.
L’equip femení del Centre Natació
Mataró va disputar la prova en la 1a
divisió estatal femenina on estan lluitant per aconseguir la permanència
en la màxima divisió.
Per tant en una competició de màxim nivell amb els millors clubs nacionals femenins a la sortida. Finalment

van aconseguir una 13a posició que,
per les baixes que tenien en la seva
formació, es pot donar per bo.
Ara s’haurà de lluitar al màxim en
la jornada final de lliga, ja al mes d’octubre, per aconseguir l'objectiu de la
permanència en la màxima categoria estatal.
A nivell individual Clàudia Luna va
ser la més destacada acabant en 44a
posició amb un temps de 1:08:34, seguida de Aida Fàbrega (82a), Natàlia
Rodríguez (92a), Ivana Peralta (100a),
Joana Martínez (108a), Jèssica Brillas
(109a), Núria Bruguera (128a) i Alba
Pujol (129a).

Arnau Pons campió d’Espanya
juvenil de dobles
taula en l’especialitat de dobles fent
parella amb el figuerenc Sergi Grau
(TT L’Escala), que fa unes temporades
va formar part de l’equip del Quadis.
El campionat es va disputar durant la
setmana passada a Tarragona i van superar a la final a Alberto Lillo (Alicante),
que va ser el campió individual, i Marc
Gutiérrez (Murcia).
Va formar parella amb Sergi
L’Arnau Pons va arribar fins als setzens
Grau, un ex-Quadis
de final en la prova individual, caient
El jugador esparreguerí del Quadis CN precisament contra el seu company
Mataró Arnau Pons es va proclamar de dobles, en Sergi Grau, per 4-2. Van
campió d’Espanya juvenil de tennis competir-hi més de 100 participants.
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L’equip masculí no pot
aconseguir l’ascens a 2a
En categoria masculina després del
descens de l’any passat, es va competir
a 3a divisió, amb l’objectiu de lluitar
per recuperar la categoria, però amb
baixes d'última hora per lesions es va
complicar el somni. L’actitud va ser
sempre positiva i es va lluitar fins al
final aconseguint la 9a posició de 25
clubs que hi havia a la sortida, però
no es va poder arribar a les posicions
d’ascens.
El més destacat va ser Ivan Roca que
acabà 38è amb un temps de 1:01:35.
Després van arribar Oriol Bruguera
(55è), Kike Baraja (70è), Lluís López
(71è), José Luís Cano (78è), Robert de
Moya (101è), Guille Cortijo (124è), Marc
Aragonès (150è), Quim Nicolau (166è)
i Adrià de Moya (202è).
El pròxim any s’haurà de tornar a
intentar amb els joves que estan pujant i que ja tindran més experiència.

Dojo
C
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NATACIÓ / WP

El CN Mataró campió d'Espanya de clubs de natació
adaptada
disputarà a Londres.
En categoria femenina, Berta
Garcia va finalitzar tercera a la prova
dels 100m braça. La clau de la victòria
del CN Mataró va estar en les seves
victòries a les proves de relleus on va
aconseguir la medalla d’or a les proves
de 4x50 m lliures masculins i femenins, també al 4x50 m estils femení i
al 4x50 m lliures mixtos.

L'equip adaptat del CN Mataró celebrant un nou èxit. | cedida

Va aconseguir el títol a Tenerife
per una diferència mínima
El Centre Natació Mataró va guanyar, per una mínima diferència,
el Campionat d’Espanya de natació
per Clubs de Natació Adaptada que es
va disputar a les instal·lacions del CD
Midayu de Tenerife, per davant del CD
Aquatic Campanar i el CN Fidias.

Destacar, en categoria masculina, al
nedador Ariel Schrenck que va aconseguir la medalla d’or a la prova de
200m estils absolut amb un temps
de 2:28.96 i dues medalles de bronze,
a les proves de 100m lliures i 100m
papallona. Aquest nedador participarà pròximament en el Mundial WPS
(World Para Swimming) 2019 que es

Els protagonistes d'aquest
nou títol
Els protagonistes d’aquest títol estatal
van ser: Ariel Schrenk, Ivan Camps,
Mark Castro, Daniel Ferrer, Javier
Carcamo, Zach Wahington Young,
Edgar Sànchez, Jordi Gordillo, Marta
Colom, Laura Castillo, Anabelen
Sabariego, Berta Garcia, Roselena
Rubio. Amb Roger Cruañas i Pol Cantó
d’entrenadors. L’entrenadora mataronina Maria Folgado és la seleccionadora espanyola.

El brasiler Gustavo Guimaraes “Grummy”
torna al Quadis CN Mataró

El CNM va anunciar aquesta setmana el fitxatge a través de les xarxes socials. | @cnmataroCN

El Barça femení no va poder
amb un Olympique de Lió
superior (4-1)
Fa uns dies es va donar a conèixer el
nom del gran reforç del Quadis CN
Mataró de cara a la temporada vinent,
i que de fet és un retorn: el del brasiler Gustavo Guimaraes “Grummy”.
L’internacional brasiler va jugar a
l’equip que dirigeix Beto Fernàndez
la temporada 2016-17, sent el màxim

ETE-1580.indd 12

golejador de l’equip amb 62 gols al
llarg de tota la campanya, arribant a
marcar-ne 7 en un sol partit contra
el Molins.

L’equip juvenil femení cau a
quarts de final
L’equip juvenil femení de La Sirena
CN Mataró va disputar la fase final
del Campionat de Catalunya caient
en quarts de final davant del CE

Mediterrani per 6-12. Després van perdre contra Terrassa (9-13) i Catalunya
(4-14), per acabar en 8è lloc del campionat, el mateix que havia ocupat
a la lliga.
Aquest pròxim cap de setmana serà
el torn de l’equip juvenil masculí, que
va quedar 7è a la lliga i jugarà els quarts
de final en el campionat que es disputa
a Tarragona, amb el CN Barcelona, 2n
de la lliga, com a rival.

Els infantils afronten el
Campionat d’Espanya
Aquest cap de setmana (des del dijous
27 fins diumenge 30) els dos equips infantils del CN Mataró juguen a Màlaga
la fase final del Campionat d’Espanya
després d’haver quedat campiones
les noies i tercers els nois al campionat català.
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Cinemes
Les estrenes de la setmana

MUÑECO DIABÓLICO

LOS JAPÓN

TU MEJOR AMIGO

La Karen és una mare soltera que
busca el regal perfecte d'aniversari
per al seu fill. Finalment, compra
una joguina que creu que és la
idònia. Pocs dies després esbrinarà que el nino té una naturalesa
maligna.
Direcció: Lars Klevberg
Intèrprets: Aubrey Plaza, Gabriel Bateman, Brian Tyree Henry.
90 min

La vida d'en Paco i de la seva família canviarà de forma dràstica
quan, per una herència gens esperada, hagin d'anar a viure al palau
imperial del Japó. El xoc cultural
entre Orient i Occident donarà pas
a més d'una situació còmica.
Direcció: Álvaro Díaz Lorenzo
Intèrprets: Dani Rovira, María León.
90 min

Bailey és un gos que viu feliç a la
granja dels seus amos, l'Ethan i la
Hannah, on també viu la neta de
dos. Els problemes arribaran quan la
mare de la nena vulgui marxar a la
ciutat i trencar el vincle entre la nena
i l'animal.
Direcció: Gail Mancuso
Intèrprets: Dennis Quaid, Marg Helgenberger.
108 min

LOS MUERTOS NO MUEREN

LOS DÍAS QUE VENDRÁN

INSTINTO MATERNAL

A la pacífica localitat de Centerville,
els animals comencen a comportarse de manera estranya i les hores
de llum solar canvien de forma
impredictible. Mentre els científics intenten esbrinar què passa, els morts
s'aixecaran de les tombes.
Direcció: Jim Jarmusch
Intèrprets: Bill Murray, Adam Driver, Tilda
Swinton.
103 min

La Vir i en Lluís fa només un any
que surten junts quan descobreixen que esperen un nadó. Durant
nou mesos, l'espectador seguirà el
minut a minut d'un embaràs molt
real, el dels seus dos protagonistes:
David Verdaguer i Maria Rodríguez.
Direcció: Carlos Marques-Marcet
Intèrprets: David Verdaguer, Maria Rodríguez Soto.
94 min

L'Alice i la Céline són dues amigues
que tenen una relació especial. Viuen
als suburbis de Brussel·les amb els
seus fills i marits com si fossin una
sola família. Tot s'espatllarà quan el
nen d'una d'elles mori de forma tràgica en un accident.
Direcció: Olivier Masset-Depasse
Intèrprets: Veerle Baetens, Anne Coesens,
Mehdi Nebbou.
97 min

Tot Cinemes 1875.indd 3
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Les
estrenes
de Cinemes
la setmana
Els Horaris
dels

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

Los Japón

Els dies que vindran

12:15 18:20 20:30 22:40 00:50

Muñeco diabólico

12:15 16:00 18:00

Tu mejor amigo

12:15 15:50 18:10

Los muertos no mueren

Los Japón

16:15 18:10 20:30 22:30
16:00 18:30 20:30 22:30

Tu mejor amigo
Toy Story 4

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

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

Toy Story 4

12:15 12:30 16:00 16:25 17:00 18:15
18:45 19:20 20:30 21:10 21:40 22:45 01:00
[VOSE] 12:30
[En català] 12:10 16:10

Godzilla: Rey de los monstruos
Men in Black
X-Men: Fénix oscura
Aladdín

[Català] 16:00

Godzilla: Rey de los monstruos

20:00 22:30

La influencia

18:00

La biblioteca de los libros rechazados
Men in Black

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

X-Men: Fénix oscura

22:40

12:00 16:15 19:00 21:45 00:30

Rocketman

20:20

12:00 16:30 19:00 21:30 00:00

Aladdín

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

12:00 16:30 21:30 00:00
[excepte dl.-dm.] 19:00
12:20 16:15 19:00 21:45 00:30

Vengadores: Endgame

23:25

Rembrant (Documental)

[dl.-dm.] 19:00

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

Cinema Foment

Aladdín

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

Profesor en Greolandia

Tot Cinemes 1875.indd 4

18:00 20:00 (1 juliol)

17:00 19:00 (28 i 29 juny)
17:00 (30 juny)
18:00 (1 juliol)
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
A banda de a "Los muertos
no mueren", en quin altre film
havien treballat junts Adam
Driver i Jim Jarmusch?

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

Rebost literari
Crítica de 'Tolkien', de Dome Karukoski
El finès Dome Karukoski s'estrena de ple en el cinema nord-americà amb un 'biopic' de l'escriptor britànic J.R.R. Tolkien. Però
més que una pel·lícula biogràfica,
'Tolkien' és un film que reflecteix com la vida i l'experiència
del jove Tolkien acaben conformant l'imaginari de la seva rica
obra literària.
Tolkien és un nen orfe que serà
acollit per una família rica, cosa
que li permetrà accedir als estudis
universitaris. Precisament la seva
etapa d'estudiant resulta troncal,
ja que troba una colla d'amics
amb qui forma una fraternitat,
la Barrovian Society, en honor

Tot Cinemes 1875.indd 5

del saló de te on es reuneixen.
Aquesta confraria, però, es veurà
truncada per l'esclat de la Gran
Guerra, una tragèdia col·lectiva
que trasbalsarà la vida de l'escriptor. La seva participació en
el front europeu, a les trinxeres
de la batalla del Somme, afavorirà
una percepció del front de guerra
mediatitzada pel seu estat febril
i on tot resulta sinistre i dantesc.
El film també és el retrat d'una
vida marcada fortament per la
seva història d'amor intermitent
amb Edith Brath, una amant de
l'òpera que conviu amb ell dins
la mateixa família d'acollida. | J.
Millaret /AMIC

Resposta del núm. 1873
Insecure
Guanyadors:
• Imma Pinós Pujol
• Antonio Sanchez Martinez

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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Els batuts: un dolç
recurs
Alimentació: Redacció

"Hem de menjar 5 peces de fruita i hortalisses al
dia". Els experts no deixen de repetir i predicar la importància de consumir aquests aliments en les quantitats adequades. L'OMS (Organització Mundial de la
Salut) i la FAO (Organització de les Nacions Unides per
a l'Agricultura i l'Alimentació) recomanen ingerir 400
grams de fruita i verdures per prevenir malalties cròniques com cardiopaties, càncer, diabetis o obesitat,
i obtenir molts altres beneficis.
Però si ens parem a pensar en els àpats que fem, les
hores que ens deixa la feina i si tenim en compte que
la fruita s'ha de menjar separada dels plats i no com
a postres, com s'ha fet tradicionalment, ens queden
poques opcions per combinar.
Una manera diferent de consumir aquestes racions
diàriament és en forma de batut. Ara que per fi ha arribat el bon temps, són una opció ideal i que ve molt
de gust. D'aquesta manera, consumirem la quantitat
necessària d'aquests aliments de manera fàcil i ràpida i combatrem les altres temperatures amb una
beguda refrescant.

Les fruites, millor d'una en una
A l'hora de fer els batuts, és recomanable fer-los d'una
sola fruita. El que hem d'intentar, sobretot, i més en el
cas d'estómacs delicats, és no barrejar-ne de dolces i
d'àcides. D'altra banda, es pot combinar la fruita amb
verdures o amb altres aliments com llavors, begudes
vegetals o herbes aromàtiques. A l'hora de fer les combinacions, és important tenir en compte les propietats
dels aliments perquè no ens afectin negativament.

Tot a Taula 1 i 2 1875.indd 2
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Aplicació

TooGoodToGo
TooGoodToGo és una aplicació per demanar
menjar que té com a objectiu evitar el malbaratament. Els "residus alimentaris" són, en realitat,
menjar que està en perfecte estat comestible i
que les botigues i els restaurants han de llençar
al final del dia. Aquí entra, per exemple, el que
no s'ha venut en pastisseries o el que ha preparat un restaurant i no s'ha servit. Demanant
el sopar amb aquesta app, tindràs el menjar a
meitat de preu i ajudaràs a fer que no es llenci.

48

LA RECEPTA
DE
BATUT DE CIVADA
i PLÀTAN
Només necessitaràs dos minuts per preparar un batut
de civada i plàtan deliciós i nutritiu. Molt energètic i ric en
fòsfor i potassi, és ideal per prendre abans o després de
practicar esport. I, per descomptat, també és perfecte a
l’hora d’esmorzar o berenar.

Ingredients:
• 1 got de beguda de civada amb calci
• 1 plàtan
• 1cullerada de cacau en pols
• 1cullerada de flocs de civada
• Canyella en pols

Elaboració:
1. Col·loca a la batedora la beguda de civada, el plàtan, el
cacau i els flocs de civada.
2. Bat els ingredients durant 30 segons, fins que la barreja
tingui una textura cremosa.
3. Aboca el batut en un got alt i tira-hi canyella en pols.

Recepta patrocinada per:

Tot a Taula 1 i 2 1875.indd 3
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CONCURS

ucronic

#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

clownhappyflower

guanya
el premi de
LA VACA ASADA
"Coulant"

Tot a Taula Instagram 1875.indd 2

guanya
el premi de
ESPINALER
"Coca de Red Velvet de formatge"

luxegraupix

guanya
el premi de
PEIX AND CHIPS
"Coca de xocolata"

26/6/19 13:53
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marinaspain

Aquesta setmana
5 premis més!
Opta a premis als establiments
coŀlaboradors:

guanya
el premi de
TUBAU

C/ Nou de la Mercè, 4
938289524

"Coca de San Juan"

ainarodri

Rda. Jacint Verdaguer, 31
931437755

C/ Sant Francesc d'Assís, 12
937907939

Via Europa, 17
931136029

guanya
el premi
CA LA TUR A
"Kringles de revetlla"

Tot a Taula Instagram 1875.indd 3

C/ Llauder, 99
633789852
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L’açaí, el 'brunch'
més de moda
En els últims anys, l'açaí s'ha convertit
en un aliment de moda, sobretot per
als joves i els amants del menjar sa. Us
descobrim què és i quines propietats té.
Gastronomia: AMIC

Si aneu a fer un 'brunch', veureu que s’ha posat
molt de moda anar a prendre un 'bowl' d’açaí (també
anomenat margalló del Brasil). Potser ja l’has vist a
Instagram, a pàgines de salut o restaurants orgànics,
però no és només un plat visualment desitjable, sinó
que és extremadament sa.
L’açaí és un fruit provinent de la selva amazònica de
Brasil, semblant a un nabiu, però més gran i amb moltes més propietats. És ric en vitamina A, B, C i E, àcids
grassos omega-3, 6 i 9, aminoàcids, calci, fòsfor i conté
una bona quantitat de fibra i és pobre en sucres. Conté
molts antioxidants i aporta proteïnes, vitamines i molts
minerals, com ferro, zinc, magnesi i potassi. Per tant,
és el que s’anomena un superaliment.
I amb totes aquestes propietats, quins beneficis ens

Tot a Taula 5 i 6 1875.indd 2

Ric en antioxidants, ajuda a rejovenir la pell,
desintoxicar el cos i reforçar
el sistema immunològic.
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sistema immunològic. A més, ajuda a mantenir el nostre
cos saludable, millorar la funció digestiva i a normalitzar
els nivells de colesterol. El simple fet d'eliminar les toxines
del nostre cos, ajuda a eliminar greix, cremar els greixos
saturats i accelerar el metabolisme cremant calories.

El famós 'açaí bowl'
En els últims temps, aquests 'bowls' s’han fet especialment famosos. Podem dir que és un dels esmorzars
més saludables. Consisteix en pols o suc d’açaí (pots
trobar-lo en botigues orgàniques o online), barrejat amb
llet, granola o civada i fruita congelada. El més important
és la consistència. Quan ho tinguis tot barrejat, a sobre
hi pots posar la fruita que més t’agradi sense congelar,
la més habitual és el plàtan.

aporta aquesta fruita? Per començar, contribueix a fer que
el nostre cos estigui actiu i ple d’energia. A més és una fruita
que ajuda a disminuir la gana. Els antioxidants que conté
ajuden a rejovenir la pell, desintoxicar el cos i reforçar el

Tot a Taula 5 i 6 1875.indd 3
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Les platges del Maresme s’adhereixen a Biosphere
Aquest 2019 hi ha un total de 10 platges del Maresme adherides al compromís
de sostenibilitat turística Biosphere
Turisme sostenible: Redacció

Biosphere té com a prioritat la
sostenibilitat turística, és a dir, trobar l'equilibri a llarg termini entre
les dimensions econòmiques, socioculturals i mediambientals d'una
destinació turística.
Per adherir-se al compromís
Biosphere cal complir una sèrie de
requisits basats en els principis de
sostenibilitat i millora contínua i oferint un model de turisme no agressiu,
que satisfaci les necessitats actuals
dels clients i els usuaris, sense comprometre les generacions futures.
Al Maresme, el certificat es coordina a través del Consorci de Promoció
Turística i amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona i la Cambra
de Comerç.
A finals del 2018, van renovar la
seva adhesió a Biosphere les platges
de Garbí, les Roques i la Platja Gran

Empenta 1875.indd 2

a Calella, la platja de la Riera i la
dels Pescadors a Pineda de Mar, i la
platja de Llevant a Santa Susanna. A
més, es van distingir també les platges les Barques, l’Estació i el Balís,
a Sant Andreu de Llavaneres, i la
platja de Sant Vicenç, a Sant Vicenç
de Montalt.
Platges distingides amb
Bandera Blava el 2019
A més, de les 97 platges catalanes
que aquest any han rebut la distinció de Bandera Blava, 10 són del
Maresme. Es tracta d'un distintiu
internacional atorgat anualment
per la Fundació Europea d'Educació
Ambiental que reconeix les platges i
els ports que compleixen unes condicions ambientals i d’instal·lacions
específiques. Entre altres coses, les
platges han de mostrar informació
sobre els ecosistemes i les àrees
sensibles de la costa, han d'oferir

un mínim de cinc activitats d'educació ambiental, han de tenir una
excel·lent qualitat de l'aigua, hi ha
d'haver papereres i instal·lacions de
reciclatge, un nombre adequat de
socorristes i/o equip de socorrisme
disponible a la platja, i instal·lacions
sanitàries adequades i netes amb el
sanejament controlat.
Al Maresme, s'ha distingit la platja del Centre i la platja de l'Astillero a Malgrat de Mar; la platja dels
Pescadors i la platja de la Riera, a
Pineda de Mar; la platja de Garbí,
a Calella; la platja de les Barques, a
Sant Pol de Mar; la platja de Canet
de Mar; la platja dels Tres Micos,
a Caldes d’Estrac, i les platges del
Masnou i d’Ocata, al Masnou.
També han rebut la distinció
els ports del CN Arenys de Mar,
CN El Balís (a Sant Andreu de
Llavaneres), Consorci Port Mataró
i Port Masnou.| Red.
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Participants de la 22a Assemblea General Ordinària de l’AMIC.

Cedida

L'AMIC creix fins als 355 associats i supera els
2 milions d'euros d'ingressos
El Tot Mataró torna a tenir representació a la junta de govern amb
M. Carme Rodríguez com a vicepresidenta segona
Comunicació: Redacció

Més de cent vint associats van assistir a la trobada anual que fa l’associació AMIC, de la qual forma part el
Tot Mataró, per fer balanç del darrer
any, explicar els nous objectius i debatre els reptes de futur. L’espai escollit per fer la 22a Assemblea General
Ordinària de l’AMIC va ser l’Hotel
Ciutat de Granollers.
En les memòries presentades, es va
informar que el nombre d’associats en
un any ha passat de 305 a 355 mitjans.
Els ingressos també han augmentat:
s’han doblat en els últims tres anys i

Empenta 1875.indd 3

s'ha aconseguit superar els dos milions d’euros. Dels 355 associats, 145
són mitjans en paper i 210 són mitjans
digitals, xifres que no deixen de créixer des del 2014. A més, del total de
mitjans de l’AMIC, 204 estan auditats
per OJD, PGD o OJDinteractiva, un
fet únic a l’Estat espanyol.
D’altra banda, es va efectuar l’elecció de la junta de govern de l’AMIC,
de la qual Ramon Grau va tornar a ser
escollit president. La resta de la junta
la completen el vicepresident primer,
Pau Brunet (Regió 7); la vicepresidenta segona, M. Carme Rodríguez
(El Tot Mataró); el tresorer, Ramon

Torrents (Contrapunt); el secretari,
Mateu Ros (Capgròs); el secretari
general de l’AMIC, Josep Ritort, i
els vocals David Arias (La Guia de
Reus), Esther Barta (Territoris.cat),
Isabel Serrano (20 Minutos), Joan
Antó (Diari Més Ebre), Joan Camp
(Racó Català), Lluís Rovira (Revista
Cambrils) i Alejandro Ladrón de
Guevara (València Extra). Tots repeteixen excepte l'últim, que s’incorpora en representació dels editors associats del País Valencià amb
l’objectiu de donar visibilitat i utilitat
als mitjans de tots els territoris on
l’AMIC té presència. | Red.
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La FAGEM busca les millors
empreses del Maresme

Edició anterior dels Premis FAGEM.

Arriba la Setmana
de l'Emprenedoria
al Maresme

Cedida

Aquest any celebra la 18a edició.

Cedida

El termini de presentació de les candidatures per als
X Premis FAGEM estarà obert fins al 15 de setembre

Tindrà lloc de l'1 al 5 de
juliol

La Federació d’Associacions i
Gremis Empresarials del Maresme
(FAGEM) ha obert el termini de
candidatures per optar als premis
a les millors iniciatives empresarials sorgides i amb seu a la comarca,
amb l'objectiu de donar visibilitat
pública al teixit empresarial del
Maresme.
La desena edició arriba amb una
novetat: un nou reconeixement a la
transformació digital. Per primera
vegada, la FAGEM vol reconèixer
l'esforç i el compromís de les empreses tradicionals que aposten per
digitalitzar processos.
A part d'aquest agraïment, hi ha
també les dues mencions especials.
Una al jove empresari (menor de 41
anys), que vol valorar la tasca dels
emprenedors que amb el seu esforç
i dedicació aconsegueixen engegar
nous projectes empresarials. I una
altra a la dona empresària, un reconeixement impulsat l'any passat per
premiar el talent femení i les dones
empresàries líders de projectes al
nostre territori.
Durant la nit de l'empresariat la
FAGEM també fa un reconeixement
a l’empresa que més ha contribuït a
l'associacionisme empresarial homenatjant l'empresari o empresària

La Setmana de l'Emprenedoria
al Maresme, que aquest any arriba
a la 18a edició, oferirà tot un seguit
de càpsules formatives perquè les
persones que tenen un petit negoci, o s'estan plantejant de posar-lo
en marxa, puguin ampliar coneixements en temes com la fiscalitat, la
gestió del temps, el màrqueting i la
comunicació digital o la reinversió
en l'empresa.
De dilluns a divendres, de 9.30
a 14 h, hi ha programats tallers de
temàtiques molt diverses: des de
projectes d'innovació social, emprendre en femení o 'mindfulness'
per a l'emprenedor, fins a com invertir els estalvis que genera el negoci,
com portar la comunicació digital
o saber els drets i les obligacions
fiscals de l'empresari.
L'esdeveniment és una iniciativa
impulsada pel Consell Comarcal per
facilitar que els emprenedors puguin
conèixer tendències i eines que els
facilitin la gestió del dia a dia del
seu negoci i la millora dels canals
de venda dels seus productes. A la
vegada, és un bon espai per promoure i fomentar la interrelació entre
professionals que poden arribar a
crear dinàmiques de col·laboració
empresarial. | Red.
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maresmenc que suposi un actiu per
a la comarca.
Per últim, s'entregarà el premi
FAGEM l'empresa que durant el 2018
i, en general, durant els últims anys,
s'hagi distingit per la seva trajectòria
empresarial i per la seva contribució
al desenvolupament socioeconòmic
del territori. Es valorarà la innovació
en el sector d’activitat, la viabilitat
del projecte i la creació de llocs de
treball com a conseqüència directa
del projecte.

Terminis
Es poden presentar
candidatures fins al
15 de setembre; els
guanyadors se sabran
el 3 d'octubre
Els candidats poden enviar les seves candidatures a través del web de
la FAGEM fins al pròxim 15 de setembre. Un jurat, format pels membres
del consell executiu de la FAGEM,
triarà tres finalistes per categoria
i els guanyadors es coneixeran en
el marc de la Nit de l'Empresariat,
que enguany se celebrarà el pròxim
3 d'octubre. | Red.
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L'espai de l'economia social

Els alumnes guardonats.

Cedida

La Pepa Maca 2019.

Cedida

Mataró als premis RED

Torna l’Ajut Pepa Maca!

Les escoles GEM i Pia Santa Anna s'emporten premi

La Pepa Maca és un ajut de suport a la creació de noves
cooperatives compromeses amb la transformació social

Els premis Revista Escolar Digital
(RED), impulsats pel mitjà per a adolescents Junior Report, han celebrat
la seva primera edició i Mataró hi ha
tingut un paper destacat. L'Escola GEM
es va endur el reconeixement al millor
projecte realitzat en grup, mentre que
l'Escola Pia Santa Anna va rebre una
menció especial a la millor fotografia.
El projecte Revista Escolar Digital
(RED) és una xarxa de diaris escolars dirigits, redactats i gestionats per
alumnes de secundària i batxillerat.
Cada setmana publica notícies, actualitat, entrevistes i articles amb els
estudiants com a protagonistes. Té
el suport i la tutorització d'un equip
de periodistes professionals perquè
els estudiants aprofitin al màxim
l'experiència.
Durant aquest curs acadèmic
2018-2019, hi han participat vuit
centres de Catalunya, els quals han
llançat les seves capçaleres digitals en
el marc del projecte Revista Escolar
Digital (RED), gestionades per més
de 300 estudiants.
Els guardonats van rebre material informàtic, formació específica i
experiències lúdiques per gaudir en
família. | Red.

Economia social: Redacció
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Pepeta Agramunt i Costa, popularment coneguda com a ‘Pepa Maca’,
fou una coneguda treballadora del
sector tèxtil i sindicalista de la CNT
que va liderar destacades vagues a
Mataró el 1946 i el 1947, en defensa
del cobrament íntegre del salari acordat amb la patronal: els quinze duros.
La Pepa Maca tenia grans dots
d’oradora i era considerada una dona
valenta, amb conviccions obreristes i
fidel als seus ideals. L’Ajut Pepa Maca
pretén honorar la memòria d’aquest
compromís amb la transformació social mitjançant la cooperació a través
del foment de mesures o programes
de suport a la creació de noves cooperatives compromeses amb aquesta
transformació.
Aquesta convocatòria inclou un
únic ajut, dotat amb 3.000€, més una
oferta formativa i d’acompanyament
per a la constitució de la cooperativa.
Aquesta dotació es destina a cobrir
tres aspectes vinculats a la creació
de noves cooperatives i als aspectes
centrals per vetllar pel seu correcte
funcionament: assessorament tècnic i
formatiu per al desenvolupament del

projecte econòmic, constitució de la
cooperativa i dotació de capital social. A més, aquest any, com a novetat,
també hi haurà un atorgament per
la Menció al Treball de Recerca de
Batxillerat i Cicles Formatius.
La convocatòria es promou des de
Coop Maresme (l’Ateneu Cooperatiu
del Maresme), un ecosistema territorial
de col·laboració entre el sector públic,
cooperatiu i comunitari que fomenta
la cooperació, l’acompanyament, la
formació, la diagnosi i la difusió de
projectes de l’economia cooperativa, social i solidària de la comarca
del Maresme. Coop Maresme és un
espai que aglutina recursos i serveis
per a l’economia social i solidària i el
cooperativisme al territori per impulsar-ne la consolidació.
Consulta tota la informació
sobre l’Ajut Pepa Maca 2019 a
Coopmaresme.cat/pepamaca2019
o amb el hashtag #PepaMaca2019.
| Red.
Informació de contacte
www.coopmaresme.cat
twitter.com/coopmaresme
facebook.com/coopmaresme
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ECONÒMICS
COMPRA·VENDA
AUDI A4 FULL EQUIP. Culata nueva,
motor repasado. Vehículo en buen
estado. 3.700€. Tel. 601.320.320
COMPRO comics, álbumes de fútbol,
Playmobil, Scalextric, Geyperman,
Madelman, muñecas, Tente, Rico,
Paya y antigüedades en general.
679.736.491
TRASPASOS LLOGERS
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
NECESSITA SOLDADOR TIG XAPA
1mm amb experiència 3 anys. Zona
Mataró. Contactar per whatsapp
652.075.127
SE PRECISA OFICIALA de repunte y
owerlock. 696.491.197
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
BUSCO TRABAJO DE pintor, paleta o
jardinero. 632.391.891
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza,
cuidado mayores, niños. Por horas o
interina. 664.584.038 Experiencia.
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza,
plancha, cuidado de niños.
632.043.115
BUSCO FEINA NETEJA. 652.097.975
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza,
cuidado mayores por las tardes.
698.805.540
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TREBALL
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
Experiencia. 631.185.734
CHICA BUSCA TRABAJO de canguro
o limpieza. Con coche. 642.241.812
BUSCO TRABAJO limpieza, canguro.
Tardes. 671.386.385 /630.795.526
MATRIMONIO CUBANO SE ofrece para
cuidar personas mayores, enfermos.
Ambos con estudios de medicina.
627.335.831
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
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
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
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES,
albañilería, electricidad, fontanería,
gas, pintura. Económico 670.232.977
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CERDANYOLA: Estanco Indiano:
Carrer Roselló, 4
VIA EUROPA: Llibreria papereria
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2

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
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
MUDANZAS, MONTAJE, desmontaje
de muebles. 20€/hora. 698.645.233
/610.627.821 WhatsApp
L A M P I STA , FO N TA N E R Í A ,
ELECTRICIDAD. 676.320.742
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones. Agua,
gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
PINTOR PROFESIONAL. ECONÓMICO.
Presupuesto sin compromiso.
657.186.735
PALETA 697.685.580
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Econòmics
PROFESSIONALS
JARDINERO PROFESIONAL. Poda,
mantenimientos en general. Cesped
artificial, etc... 657.186.735
INSTAL·LADOR AUTORITZAT.
Electricitat, Aigua, Gas, Calefacció.
669.067.869. info@rtornay.es
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA,
responsabilidad, limpieza. Excelentes
acabados. Telf. 629.988.598
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141
PINTOR Experiencia y Seriedad.
Conozca nuestros trabajos en www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel.
672.802.951
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
JAVI 70 AÑOS, buena posición.
Pasivo, deseo chico activo. Máximo 48
años. Atlético, moreno. 682.462.579
14 CHICAS SIEMPRE 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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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)

En aquests dies, pots veure't qüestio-

El trànsit del Sol per la Casa III, im-

E Mercuri en aspecte tens a Urà, in-

nant l'autoritat per diferents motius.

pulsa la creativitat. Sents que tens

clina a renovar idees. Ja no valen

El trànsit de Mart oposició Plutó, aju-

més eines per enfrontar converses

alguns patrons antics de pensament.

da a la introspecció i a clarificar cap

difícils i pots interessar-te per l'estudi

Interès en lectures relatives a temes

on vols anar.

de noves matèries.

misteriosos i alternatius.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Opció de renovar el cercle d'amis-

Mercuri entra al teu signe i propor-

Mercuri inicia trànsit per la teva Casa

tats. Si més no, amb la Lluna i Urà al

ciona una actitud més dinàmica. Si

XII, el sector més ocult. Això pot in-

sector XI, poden ser dies de molta

habitualment ets una persona reser-

clinar que necessitis guardar un as

activitat grupal. Sigui per amistat, o

vada, durant unes quantes setmanes

sota la màniga, per tal de gestionar

per objectius comuns.

pots mostrar-te més comunicatiu.

un assumpte delicat.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Tens un viatge en ment, i és possible

Si tens una relació de parella, pot pas-

El Sol transita per la teva Casa VIII

que ja et trobis preparant les teves

sar per una etapa de canvis, amb el

i posa el focus en qüestions delica-

vacances. Amb Venus transitant per

trànsit d'Urà per la Casa VII, recolzat

des i pots viure una etapa d'obligada

la Casa IX, l'amor podria sorgir en el

pel Sol. Podries viure situacions que

gestió de pors. Venus per la VII, porta

mitjà acadèmic.

ja creies superades.

nous contactes.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Pots experimentar una etapa que no

La quadratura de Mercuri a Urà, pot

Júpiter en trànsit pel teu Mig Cel,

et donen treva. Surts d'una i en co-

fer que experimentis dificultats per

inclina a cercar nous reptes profes-

mença una altra. Tot plegat, col·labora

fer-te entendre. Especialment, pel

sionals, més enllà del teu entorn ha-

en el teu aprenentatge. Segueixen les

que fa a amb la parella. S'activa un

bitual. Però tot plegat, pot demanar

oportunitats laborals.

període de col·laboracions.

que clarifiquis objectius.

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

125.000

€
Pis al centre de Mataró:
2
Pis de 45m al carrer Unió, amb 1 habitació i sortida a terrassa de 6m2,
saló de 14m2, cuina equipada i bany complet amb plat de dutxa.
Totes les estades són exteriors amb porta i finestres d’alumini.
C. Pujol 43, Mataró · T 653 820 539 · hola@homeus.cat · www.homeus.cat

HORÒSCOP 1875 ok.indd 1

26/6/19 17:52

Llar
Un toc de disseny
Hi ha petits canvis que donen grans
resultats. Per això en la secció de llar
d'aquesta setmana parlem sobre el parquet, et recomanem perfils d'Instagram
perquè t'hi inspiris i et descobrim unes
cadires molt especials.

El terra és una part de la casa en què no pensem gaire, però és primordial en el conjunt de la llar. Segons
el material que hi tinguem, donarà un toc o un altre a
l'ambient. Una gran idea és posar-hi parquet. Per a la
resta de la casa, sobretot pel que fa al mobiliari i la decoració, hem triat quatre perfils d'Instagram inspiradors,
en els quals podreu trobar moltes idees. Per acabar, fem
un apunt a les set cadires d'autor més conegudes. El
disseny pot conquerir cada racó de la casa!

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

AIRE CONDICIONAT INVERTER
Instal·lació inclosa*

670€

3.000 Frig.

CALDERA DE CONDENSACIÓ
Instal·lació inclosa

1.365€

25KW

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

C. DEL PARC 48, MATARÓ · T 93 796 18 80 · www.integralia.cat
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Instal·lar parquet
i tarima flotant
Estàs pensant a canviar el terra de casa
teva? El fet de posar parquet a casa fa
que la qualitat de l'habitatge augmenti,
aporta un aire natural a l'espai i, a més,
la fusta no passa de moda. Et donem
algunes pistes sobre els tipus de terra
que pots posar i, si t'animes a fer un
canvi, et recomanem visitar un especialista perquè t'orienti en cada cas i et
proporcioni una instal·lació òptima.

El parquet tradicional
El mètode tradicional d’instal·lació consisteix a collocar làmines massisses clavades sobre uns llistons
de fusta que es col·loquen entre les làmines de fusta
i el terra. Després d’instal·lar sobre el paviment una
capa de material aïllant es cargolen o enganxen els
llistons. Es col·loca la primera làmina a 5 mm de la
paret i es fixa al llistó amb un clau de cap perdut. La
resta de taulers s’uneixen entre si amb les juntes collocades de forma alterna. Una vegada col·locats tots
els taulers, només queda polir i ganivetar la superfície
i tenyir-la o envernissar-la.
Parquet encolat
Està format per petits taulers geomètrics, adossats
uns als altres i subjectes al suport amb cola. El terra
ha de ser regular. Les làmines es col·loquen amb les
vores juntes i es pressionen. El parquet es comença
a col·locar al centre de l’estança. Quan la superfície
està anivellada i neta s’estén la cola de forma uniforme. Les peces en contacte amb les parets han de
quedar a uns 5 mm.
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Sistema flotant
Les làmines encadellades no s’enganxen ni es claven a
terra, sinó que “suren” sobre la base aïllant, per la qual
cosa la superfície ha de ser llisa i regular. Una vegada
col·locada la capa aïllant, se segueix amb la primera làmina, a 8 mm de la paret, i s’eliminen les llengüetes dels
costats longitudinals i transversals situats en direcció a
aquesta. Per col·locar la resta de làmines, cal encaixar
les peces mascle a 45 º en la ranura de la làmina anterior i pressionar cap a la part interior i inferior. | AMIC

Més enllà de l'estètica
El parquet és un material viu i càlid que, a més d'embellir a casa nostra, és molt resistent i té propietats
isotèrmiques i aïllants. Per això, també ens ajudarà
a reduir la factura de la llum o del gas. A part, és
l'elecció més respectuosa amb el medi ambient, ja
que tant en la seva fabricació com instal·lació es
gasta menys energia que en la d'altres materials. A
més de tot això, és reciclable.
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Troba inspiració a les
xarxes socials
Quan volem decorar casa nostra ens hem
de prendre un temps per decidir bé el
que volem: quin estil volem donar a la
casa?, quins colors volem que predominin?, quins teixits preferim? Hi ha un munt
de preguntes que cal respondre. Per això,
abans de llançar-te a recórrer botigues
i grans superfícies, et recomanem que
busquis inspiració per ordenar les idees.
Més enllà de les tradicionals revistes, les
xarxes socials són avui dia una gran eina
per a molts àmbits, i la decoració no podia ser menys!
@maiglesa

Cansat de la decoració de casa teva? Posa fil a
l'agulla! El perfil @maiglesa, una florista amant de la
decoració, comparteix els racons del seu àtic d’estil
mediterrani. El que fa més interessant el compte, més
enllà del gust i l'estil decoratiu, és que contínuament
està canviant objectes i mobiliari per aconseguir diferents ambients. I això ho aconsegueix de manera fàcil
i econòmica, en la majoria de casos reciclant allò que
ja té i canviant-ho de lloc. Hi trobaràs moltes idees per
actualitzar casa teva i donar-hi un aire nou.

Fotografia de
@maiglesa
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Fotografia de
@thedesignchaser
Amb més de 200.000 seguidors al seu compte, la
interiorista Michelle Halford comparteix interiors
creatius, inspiradors i d’últimes tendències, centrats
en un estil de disseny escandinau, seguint la línia del
seu blog creat el 2012.
A més, també comparteix el seu treball amb l’interior de la seva pròpia casa. Un estil minimalista,
però cuidat i elegant alhora, s’apodera del perfil de
@thedesignchaser, on predominen els tons marrons,
grisos i negres.
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Fotografia de
@dwellmagazine

Sense seguir un estil únic, @apartmenttherapy comparteix imatges altres perfils i comptes que vulguin
ser publicats. Decoracions a tot color o amb tons
neutres, modernes, 'retro' o 'boho', amb estampats
o llisos... Un espai on podem descobrir nous estils i
d'on podem treure moltes idees per posar en pràctica a casa nostra.
El compte, sota el nom de 'teràpia d'apartaments'
i amb 2 milions de seguidors, té l'objectiu d'"ajudar
tothom a viure una vida sana i feliç a casa seva."

Un perfil ple d’estil i personalitat que comparteix cases modernes per demostrar que també poden ser
acollidores i confortables. Es tracta del perfil de la revista 'Dwell', on es combina decoració i arquitectura.
Per això, també hi trobareu cases inspiradores i tota
mena d'apartaments, des de pisos nous i moderns
fins a edificis antics restaurats mantenint i aprofitant
l’encant de parets i bigues originals.
També hi trobaràs cases de somni, probablement poc
realistes per a molts, però que et fascinaran pels seus
paisatges i la seva arquitectura: des de petites casetes
de fusta enmig d'un bosc o una casa de vidre enmig
d'un llac, a magnífiques cases victorianes.

Fotografia de
@apartmenttherapy
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Set cadires de
disseny famoses
Hi ha cadires de disseny que al llarg
de la història han estat tota una
inspiració en el món de la decoració.
Aquestes són algunes de les cadires
d’autor més conegudes.
Cadira Tólix
Va ser creada per un artesà francès, Xavier Pauchard,
el 1927, a qui se li havia encomanat la tasca de fer
mobles en acer. El seu disseny és simple i compacte.
L'interès actual per la decoració vintage i industrial ha fet que el disseny tornés a estar de moda,
i avui dia podem trobar-la a molts restaurants o
llars. Combina molt bé amb fusta.
Cadira Panton
Fabricada en una sola peça en forma de 'S', no es
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Cadires 'Eames Plastic Chair' de colors.

pot distingir on comencen els peus o el respatller. Va ser
creada pel dissenyador danès Verner Panton a la dècada dels 60 i va ser la primera cadira de plàstic modelat.

Cadira Bertoia
Disseny peculiar dels anys 50 que es compon d’una
estructura d’acer, elaborada amb varetes metàl·liques,
que crea un acabat en malla. Normalment se li afegeix
un coixí, per fer-la més còmoda. Són adequades tant
per a espais interiors com exteriors.
Cadira Barcelona
Probablement la més coneguda perquè la trobem a
Barcelona, al Pavelló Alemany, construït per a l'Exposició
Internacional de Barcelona del 1929. És una obra clàssica de disseny de mobiliari modern del segle XX, creada
per Ludwig Mies van der Rohe i Lilly Reich. Posseeix
una estructura d’acer inoxidable polit, amb coixins de
pell de porc al seient i a l'esquena. Harmoniosa i elegant, està inspirada en la cadira curul (Sella curulis),
que era la cadira de l'estat a l'antiga Roma.
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Cadira Tulip
Per resoldre l’inconvenient de les
múltiples potes de les cadires habituals, en el disseny d'aquesta cadira es va optar per utilitzar una sola
pota central amb una base rodona.
Presenta un disseny retrofuturista,
és a dir, representa la visió de com
seria el disseny del futur als anys
50 i 60. Va ser creada pel finlandès
Eero Saarinen.
Cadira número 7
Va ser creada sota el nom de cadira
model 3107, però se la coneix com a
número 7 per la seva forma. Consta
d’unes potes d’acer tubular cromat,
amb seient i respatller en una sola
peça fabricada de fusta laminada
corba. Dissenyada per Arne Jacobsen
el 1955, és una variació de la cadira
Ant, del mateix autor.
Cadira Eames Plastic Chair
Va ser una de les primeres cadires de
plàstic fabricada industrialment i té
una estructura de fusta o metàl·lica
que la suporta. La forma en una sola
peça de seient i respatller s’adapta
molt bé a la forma del cos. Va ser un
disseny de Charles i Ray Eames pel
concurs Low-Cost Furniture Design”,
organitzat pel MoMA de Nova York
el 1950. | AMIC/Red.

PROFESSIONALS EN SERVEIS

llum . aigua . gas
calefacció . air e c.

TEL. 93 756 87 76
WWW.GRUPB.COM
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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 €
2P GRESS ARGENTONA 1875.indd 2

35%
DE DESCUENTO

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

Oferta válida hasta el 30 juliol de 2019

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

www.gress.es

26/6/19 11:40

OFERTA EN
MAMPARAS
Frontal ducha, tipo corredera.

195

*

€

Oferta válida hasta el 30 juliol de 2019

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

IVA NO INCLUIDO, EN TODOS LOS PRECIOS

• Cristal templado 6mm.
• 3 años, garantía total.
• Incluye tratamiento antical.
• Plazo medio de entrega, 48h.

Desde

Disponible también
serigrafiada

Sistema de guía
desmontable, para
fácil limpieza

* Montaje no incluido

2P GRESS ARGENTONA 1875.indd 3
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www.totmataro.cat/argentona

"El càntir és un element totalment actual"
El reconegut dissenyador Miquel Milà és l’artífex del càntir d’enguany, una creació
adaptada als nous temps però alhora fidel a la tradició

Cultura: Berta Seijo

Tot i que al principi la proposta no li va fer gaire el pes, Miquel
Milà va acceptar crear el càntir que
aquest any protagonitza la fira de
l’Argillà d’Argentona. Sortosament,
el dissenyador barceloní va prendre aquesta decisió, ja que a hores d’ara es declara un fan convençut d’aquest artefacte fet amb
ceràmica.
Premiat amb múltiples guardons
que reconeixen la seva carrera en
el món del disseny industrial, com
el Premi Nacional de Disseny o
el Compasso d’Oro, Milà segueix
treballant sense descans al taller
de casa seva.
Com i per què va arrencar
la seva trajectòria com a dissenyador industrial?

Tot Argentona 1, 2 i 3 1875.indd 2

Per recomanació del meu germà
vaig començar a estudiar la carrera
d’arquitectura, tot i que no la vaig
acabar mai. Gràcies als estudis
vaig tenir l’oportunitat de conèixer tots els arquitectes de l’època, amb molts dels quals encara
conservo el contacte, però estava
cansat d’exàmens i per això ho vaig
deixar. Jo volia treballar i el consell
del soci del meu germà, Federico
Correa, em va empènyer a perseguir el meu objectiu.
Quin va ser el següent pas?
Llavors va ser quan vaig començar
a col·laborar amb l’estudi d’arquitectura de Correa i del meu germà,
Alfonso Milà, en el disseny d’interiors. Va ser tot un descobriment i
una gran escola que em va ensenyar a estimar el disseny. A poc a
poc, em vaig anar encaminant cap

El disseny industrial
és una disciplina que
et permet ser més
lliure i és per això
que m'apassiona"
Miquel Milà

al disseny industrial, una disciplina molt més lliure.
Del disseny industrial a donar forma al càntir oficial de
l’Argillà 2019…
Al principi, quan m’ho va proposar en Quim Larrea, no ho tenia
gaire clar. Arrossegava una mena
d’indiferència que tenim tots els
dissenyadors cap a un objecte com
aquest. Però ara estic entusiasmat
i encantat d’haver dit que sí. He
comprovat que el càntir és un element totalment actual i intentaré
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fer tot el que calgui perquè la gent
el torni a utilitzar com a substitut
de les fastigoses ampolles de plàstic que ens envolten.
Una opció ben sostenible.
El disseny està pensat perquè el
càntir pugui guardar-se a la nevera, sigui fàcil de portar i molt
útil. És per això que és estret i lleuger. Evidentment, el càntir s’ha
d’adaptar a les noves necessitats
de la gent; no vivim de la mateixa
manera ara que fa 30 anys.
El càntir ha estat una bona
manera de continuar donant
corda a la seva passió per
l’artesania?
I tant. D’entrada tinc tendència a
ser un entusiasta de l’artesania,
perquè crec que és l’origen de qualsevol disseny. De fet, soc mestre
artesà i no paro d’elaborar noves
creacions al meu taller. A punt de
fer 89 anys, continuo conservant la
inquietud, l’amor per la meva feina
i el sentit de l’humor, que també és

un altre aspecte important.
Vostè també va ser un dels
creadors de l’ADI-FAD, una associació que es dedica a promocionar el disseny industrial
fet a casa a l’estranger. Tenen
èxit les creacions espanyoles
a la resta de països del món?
Sí que agraden, i actualment encara
més. En el meu cas, per exemple,
els dissenys que vaig fer fa seixanta anys es venen i s’exporten ara
més que abans, sobretot als Estats
Units. Això em dona una gran satisfacció, especialment al final de

la meva carrera, i m’anima a seguir
treballant.
Amb la seva experiència,
quin consell acostuma a donar
als joves dissenyadors?
L’època que viuen aquests nois i noies
és ben diferent de la que vaig viure
jo. En temps de postguerra no hi
havia res i tot estava per inventar.
Això va ser un gran avantatge per a
mi. Per aquest motiu, quan els alumnes m’han demanat consell sempre els he dit el mateix: estimeu
la vostra professió i treballeu amb
passió. | B.S.

Argillà 2019
La Fira Internacional de Ceràmica
tindrà lloc a Argentona del 5 al
7 de juliol.
Durant la presentació de l'Argillà
2019, es va anunciar que l'esdeveniment aplegarà 75 ceramistes
d'arreu del món i diverses activitats, com ara tallers de ceràmica
al torn o la decoració d'un càntir
gegant.

FIRA TALLERS CONCURSOS
EXPOSICIONS ACTIVITATS
INFANTILS

MOSTRA DE CINEMA
País convidat:

PORTUGAL

VENDA DEL

CÀNTIR DE L’ANY

Tota la informació a www.argillaargentona.cat
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La Garrinada escalfa motors
amb caps de cartell confirmats

Les Ginesteres
celebra la seva festa
major

Oques Grasses.

Cartell de l'edició d'enguany.

Cedida

Cedida

Oques Grasses, Ebri Knight i Tremenda Jauria posaran la
música a aquesta festa popular que se celebra del 4 al 6
d'agost a Argentona

Entre avui i diumenge,
la urbanització acollirà
diverses activitats

La Garrinada ultima els detalls
per aterrar de nou a Argentona.
L'organització de la festa ja ha confirmat els caps de cartell que posaran música a tres dies de celebració
popular en què es commemora el
vintè aniversari de l'esdeveniment.
Oques Grasses són un dels grups
més esperats. Els osonencs actuaran
a la vila el dia 5 en el marc d'una gira
que aquest estiu els portarà a festivals com el BioRitme, el Canet Rock
o l'Acampada Jove. Ho faran per presentar 'Fans del sol' (Halley Records,
2019), un disc acabat de sortir del
forn que inclou temes com "Serem
ocells, "Sta guai" o "In the night".
D'altra banda, els maresmencs
Ebri Knight també seran a La
Garrinada d'enguany, concretament el dia 4. El grup va estrenar
nou treball a l'abril: 'La voz dormida' (Maldito Records, 2019), un treball que suposa el seu retorn i que
ve ple de reminiscències literàries
i homenatges a autors com Miguel
Hernández o Federico García Lorca.
L'altre cap de cartell és Tremenda
Jauria, formació que vindrà acompanyada del rock combatiu de
Mafalda. Els madrilenys són reconeguts en l'escena musical per fusionar

Tret de sortida a la Festa Major
de Les Ginesteres. Entre avui i diumenge, la urbanització acollirà diverses activitats perquè els veïns i
veïnes puguin gaudir de la cultura,
la música i l'esport.
La celebració arrencarà avui al
vespre, amb el pregó de festa major, que donarà pas a un sopar de
carmanyola i a una nit amb banda
sonora dels anys vuitanta.
Demà dissabte, el veïnat haurà
de matinar per assistir al torneig
de futbol sala que es jugarà a la
pista de la zona esportiva de Les
Ginesteres, al torneig de frontó o
al de petanca. Les inscripcions per
apuntar-s'hi ja estan obertes. El
mateix dia, i després de jocs d'aigua
i una festa de l'escuma, el veïnat
compartirà dinar, amb una paella
a l'arbrat de la zona esportiva. A la
tarda, la gimcana i els jocs de taula
seran la prèvia d'un sopar i de la
música de festa major.
Per últim, diumenge, des de ben
d'hora, aquells que ho vulguin es
posaran en marxa des del cim del
veïnat, una ruta que acabarà amb
una gegantada a la zona esportiva,
un taller de relaxació, una xeringada i un final de festa. | Red.
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diversos estils com el punk, el rap o
la música electrònica.
La resta de noms del cartell són
Tribade, Baby Peach, La Otra & Las
Locas del Co, Dj Hochi, PD Domingo
el Gran, l'orquestra La Gran Porca,
Inna Babylon i Miquel del Roig,
que amenitzarà la gran caipirinyada popular.
La Garrinada també acollirà
diverses activitats entre les quals
s'inclouen un torneig de bàsquet
solidari, una tarda infantil amb cercavila popular, el Garridub i el sopar
popular de dilluns 5 a la nit. | Red.
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VALORACIONS
GRATUÏTES
La xarxa més gran de Mataró amb 3

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

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

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

300.000€

T

Llavaneres / URBANITZACIÓ (Ref. 322037) Pis
de 140m² totalment reformat. Consta de 4 hab., 2
banys complets. Menjador amb cuina americana
de 50m² i sortida a una gran terrassa de més de 25
m². Z. comunitària amb tres piscines, parc i camp
de futbol. Proper a serveis de transport públic.

325.000€

T

OFICINA PERAMÁS: Miquel Biada, 79 · T. 937 378 028 · ba510@tecnocasa.es
VIA EUROPA (Ref. 745896).
Plaça d’aparcament inclosa. 90 metres
distribuïts en 3 dormitoris, saló amb
sortida a balcó, cuina i 2 banys complets.
Aire condicionat i reformat.

220.000€

T

RONDA O’DONEL (Ref. 322601)
322601).
Segon pis amb ascensor. 120 metres,
cuina office independent, 4 dormitoris,
2 banys complets, 2 balconades, aire
condicionat i reformat.

199.000€

T

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

8438

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

99.000€

T

ROCA BLANCA (Ref.316840). OBRA
SEMINOVA. 85 metres, cuina office independent, 3 dormitoris (un amb suite), bany
complet i safareig. Calefacció aire condicionat
i finestres d’alumini.

204.000€

T

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

*HIPOTECA AL

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

100%

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

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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Continuen les festes majors a la comarca per
Sant Pere
Premià de Dalt s'omple d'activitats durant el cap de setmana, mentre que Canet de
Mar allarga l'agenda fins a mitjans de juliol
Festes: Redacció

Pels volts de Sant Pere, diversos
municipis com Premià de Dalt, Canet
de Mar i el Masnou, d'on el sant és
patró, celebren la seva festa major.
Cap de setmana intens a
Premià de Dalt
El pregó de dijous al vespre (21.30
h a la plaça de la Vila) anuncia l'arribada de la Festa Major de Premià
de Dalt, que té planejades activitats
ﬁns al diumenge 30.
Divendres a la tarda serà el torn
dels espectacles, amb teatre, circ,
contes per a adults i concerts de bandes en directe. Escenaris diferents
per a totes les edats i gustos, des de
les 17.30 ﬁns a les 23.30 h.
Dissabte al matí (11 h) serà quan
els infants podran deixar-se anar i

Tot Maresme 1875.indd 2

gaudir del 'Roda, corre i mulla't', que
inclou el Biciparc La Poma, la gran
cursa Iron Kids i la festa de l'escuma
amb música.
A la tarda es farà la cercavila (18 h,
de Sant Jaume a la plaça de la Fàbrica).
Tot seguit, l'exhibició dels gegants
tancarà l'activitat i donarà pas al tradicional correbars. Al vespre (20 h, a
la Carpa del Parc Felicià Xarrié), el
concert de festa major donarà pas a
una llarga nit de festa i diversió.

El castell de focs
acomiadarà la
Festa Major de
Premià de Dalt
L'últim dia no es farà pas curt. El diumenge hi haurà la V Festa del Motor,
amb el circuit de 4x4 (tota la jornada
al polígon industrial Buvisa), el pícnic

amb màgia (14.30 h) i la trobada de
guerrers ibers i romans (18.30 h) al
Parc Felicià Xarrié, la guerra de bombardes (19 h a Can Verboom) i, per
acabar, el correfoc pel municipi, que
culminarà en un magníﬁc castell de
focs a la plaça de la Vila.
La llarga festa de Canet de Mar
A Canet de Mar tenen tantes ganes
de festa que allarguen el programa
des del 14 de juny ﬁns al 27 de juliol.
Igual que a Premià de Dalt, però,
el pregó serà pels volts de Sant Pere,
exactament el divendres 28 (20.15 h
al carrer Ample). Tot seguit, l'òpera i
la festa jove tancaran la nit.
Dissabte, diada de Sant Pere i Sant
Pau, hi haurà un munt d'activitats
per a tots els gustos i edats: tornejos (Club Botxes Canet M.M i Club
d’Escacs Canet), vermut popular
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(plaça Macià), concert de festa major
(19 h a Vil·la Flora), proclamació de
l'hereu i la pubilla (21.15 h a la riera Sant Domènec) i més festa i ball
(23.30 h a Vil·la Flora i a les 24 h al
passeig Marítim).
Diumenge al matí continuen
els tornejos i l'exposició Motos
Clàssiques (9 h, a la riera Sant
Domènec). I a la tarda hi haurà ball
de gegants (18 h, a la plaça de l'Església) i actuació castellera (20 h, al
carrer Ample).
Dels pròxims dies destaca la XVIII
Cantada d’Havaneres, el 5 de juliol
(22 h al passeig Marítim), el correfoc i la festa posterior (el 13 de
juliol), la 7a Mostra de Dansa del
Maresme, el 19 de juliol (21 h, a la plaça Universitat) o la XXIII Musclada
Popular, el 20 de juliol (18 h, a la riera
de Sant Domènec). | Red.
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Festa Major de Canet de Mar.
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Albert Pla és un dels artistes convidats al festival.

Jairo Vargas

El Festival Poesia i + torna al Maresme
Del 4 al 14 de juliol, la comarca esdevé punt de trobada de poetes reconeguts
en l'escena catalana i d'autors singulars que donaran a conèixer la seva obra
Cultura: Redacció

Ja queda menys perquè el Maresme
aculli una de les cites més esperades
pels aficionats a la poesia. Del 4 al
14 de juliol, la comarca celebra la
14a edició del Festival Poesia i +,
una cita creada a Caldes d'Estrac
que s'ha anat estenent a altres municipis com Canet de Mar, Mataró,
Sant Andreu de Llavaneres, Alella,
Arenys de Mar i Dosrius. L'objectiu
de l'esdeveniment és reivindicar la

força i la vigència de la paraula en
espais singulars del Maresme i amb
un aforament reduït.

Pascal Comelade i Enric Casasses
(dijous 4) o l'escriptora Anna Pantinat
(dissabte 6).

Per a tots els gustos
Aquest any, els artistes convidats destaquen, com sempre, per la diversitat
d'estils. Està confirmada la presència
del cantautor Albert Pla (diumenge 7), de l'actriu Sílvia Bel (dissabte 13), l'artista polifacètic Rodrigo
Cuevas (diumenge 14), Pau Riba i
l'Orchestra Fireluche (dissabte 6),

Cita clau
Es tracta del festival de poesia més
important fora de Barcelona. A més
a més, l'edició del cartell d'aquest any
està firmat per la il·lustradora Cristina
Dora. La imatge d'aquesta 14a edició
ret així homenatge als tatuatges, amb
un lema molt encertat: "+ poesia si
us plau". | Red.

Mataró també s'hi suma
El 5 de juliol Mataró repetirà com
una de les seus de la programació
del Festival Poesia i +. A partir de
les 18.30 h el municipi convidarà els
espectadors a gaudir d’un passeig a
través de diferents disciplines artístiques. Les activitats són gratuïtes i començaran a la Casa Coll i Regàs amb
Pía Sommer i l’artista mataroní J.M.
Calleja. Després, l’acció es traslladarà
al pati de Ca l’Arenas per escoltar
Ivette Nadal i Caïm Riba, preàmbul
del final de festival a la Biblioteca
Pompeu Fabra, on es podrà gaudir
de Seward, Javier Gallego “Crudo”
i Pau Vallvé.
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T. 937 965 148

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

ES HORA DE SER
P
CON NOSOT ROPIETARI@!

5365

Ref. 4513
T
ZONA
CERDANYOLA:

PISO DE GRANDES DIMENSIONES EN
COMUNIDAD REDUCIDA: 114m2, 3 hab.
dobl, baño con ducha y aseo, cocina
oﬁce roble y galeria,parquet, calef., tras€ tero en terrado comunit. (C.E. EN TRÁMITE)

164.000
Ref. 4528

T

ZONA Mª
AUXILIADORA

R
TU HIPOTECOASAPUEDES!
L 100%

Ref. 3217
T
ZONA
ROCAFONDA:

PRIMER PISO CON TERRAZA DE 35M2:
De 3 hab. (antes 4), baño con bañera, salón comedor con chimenea, cocina de roble
con despensa, trastero en patio, calefacción,
€ solo 3 vecinos (C.E. EN TRÁMITE).

167.000

PISOS
NUEVOS ACABADOS
1ª CALIDAD

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

DES

145.000€

Ref. 4526
T
Z. SORRALL:
A:

AHOR

PISOGRANDES DIMENSIONES CONASCEN
SOR: 4 hab. 2 dobl, baño y aseo reformado,

cocina oficce formica blanca, galeria, salón
comedor con balcón exterior, calefacción.
€ (C.E. EN TRÁMITE) (ANTES 189.000€)

179.000

Ref. 7079
ZONA
LA LLANTIA:

T

comunidad reducida, 3 hab. 1 doble, baño
completo, salón comedor con balcón exterior, exteriores de aluminio, calefacción.
€ (C.E. EN TRÁMITE).

210.000

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

PISO SEMI NUEVO CON ASCENSOR: En

937 965 148
26/6/19 15:51

www.totmataro.cat/perfil

Perfils

Jordi Pujol,

una vellesa en marxa

Gisela Ferrer

A en Jordi sempre li ha agradat fer esport. Des
de jovenet, amb 15 o 16 anys, va començar a jugar a futbol amb les penyes de Mataró. També va
jugar a 'balonmano', "allò que ara en diuen handbol", comenta, a l'equip sota la tutela del Frente de
Juventudes. També participava en els jocs escolars i
va fer d'entrenador de dos equips de futbol.
Ara, la seva principal afició és caminar. "Per anar
bé, he de sortir a fer dues caminades llargues a la
setmana. Si no, ja ho trobo a faltar. El cos m’ho demana, ni que sigui fer 10 km", explica en Jordi. El
més sorprenent de tot això és que en Jordi té ni més
ni menys que 87 anys, i només en fa 3 que va començar a fer tants quilòmetres. "Quan va faltar la
meva esposa, em vaig dedicar a caminar", apunta.
A vegades, surt de Mataró i camina fins a Sant Pol

o Calella, hi dina i torna en tren. Però fins i tot ha anat
de Girona fins a Montserrat a peu, seguint el camí de
Sant Jaume, per etapes de 20-22 km. Confessa que el
tram que més va costar-li va ser de Collbató fins a dalt
de Montserrat, "però ho vam fer", sentencia orgullós.
El que més li agrada dels seus recorreguts és la
natura i els paisatges que troba. "La muntanya és
fantàstica; és una llàstima que molts no la respectin".

Una vida a Mataró
En Jordi va néixer a Tortosa, però els seus pares van venir a la ciutat quan ell tenia entre 4 i 5 anys, després del
desastre provocat pel desbordament de l'Ebre el 1937.
Després de treballar a diferents llocs, a la dècada
dels 70, va muntar el Bar Stadium al passeig Carles
Padrós amb la seva dona, on va estar-se 31 anys,
fins a la jubilació.

No se'n perd ni una
El camí de Sant Jaume des de Sarrià amb la seva filla Anna
Maria, caminades per Andorra i les caminades que fan contra el
càncer. "Les faig totes", assegura entusiasta. Diu que prefereix
caminar sol, però moltes vegades les caminades són també un
moment per compartir estones amb les seves filles i els seus
nets. Fins i tot ells se'n fan creus, de la seva forma: "Caram, com
tira l'avi", comenten.

Daniel Ferrer

APUNTS
Defineix-te: obert i sincer
Un destí: l'arribada a Montserrat
Un lloc de Mataró: el nucli antic
Un objectiu: el camí de ronda
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4
MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66

(cant. el Torrent, 57)

[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Eixample

212.000 €

MATARÓ - Parc Central

259.500 €

EN EXCLUSIVA, PIS AMB MOLTS BONS ACABATS!

BONIC PIS TOTALMENT EXTERIOR!

De 111m², 3 habitacions, 1 bany, 1 servei, cuina oﬃce, saló-menjador, balcó, calefacció, traster, ascensor, etc... A prop tot tipus de
comerços i serveis. Per a entrar-hi a viure!!! T 151581

90m², 3 habitacions, bany, servei, cuina reformada i equipada, saló-menjador, 2 terrasses, aa/cc, terres parquet nous, tancaments
d’alumini, garatge, ascensor... Zona molt tranquil·la!!! T 151045

[EN
TRÀMIT]

MATARÓ - Centre

269.000 €

PIS MOLT BEN SITUAT AMB TERRASSA DE 50M2!
Consta de 85m², 3 habitacions, 1 bany, servei, cuina americana, saló-menjador, galeria, aa/cc, calefacció, garatge... Immillorable situació!!! T 151592

ARENYS DE MUNT - Urbanitz.

360.000 €

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

ARENYS DE MAR - Poble

180.000 €

CASA A 4 VENTS AMB JARDÍ I PISCINA PRIVADA!

GRAN LOCAL COMERCIAL EN MOLT BONES CONDICIONS!

170m², parcel·la 900m², 3 habit., 2 banys, cuina americana, saló,
balcó, aa/cc, calefacció, traster, garatge... Vistes mar i muntanya.
8 minuts en cotxe del centre. Zona tranquil·la!!! T 420344

Local en planta baixa diàfan i llum exterior. 230m2, servei cortesia
i subministraments. Accés a vehicles. Possibilitats: comercial,
taller, magatzem, pàrquing, serveis... Façana de 5mts!!! T 350159
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al

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

MATARÓ - Centre

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

93 757 83 83

715 €

PIS MOLT BEN SITUAT AMB TOT TIPUS DE SERVEIS!
80m², 3 habitacions, bany, cuina independent tipus oﬃce, salómenjador, balcó, galeria... Ben comunicat amb els comerços i
serveis de la localitat. Molt lluminós!!! T 109644

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

ST. V. MONTALT - Urbanitz.

2.500 €

PIS REFORMAT AMB GRAN TERRASSA DE 25M2!
120m², 4 habit., 3 banys complets, cuina oﬃce, saló, aa/cc, terrassa, etc... Zona comunitària enjardinada amb piscina i parc
infantil! A la zona de Can Pi i envoltat de natura!!! T 410116
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MATARÓ - Rocafonda

720 €

PIS COMPLETAMENT REFORMAT IMPECABLE!
De 67m², 3 habitacions, 1 bany, cuina oﬃce, saló-menjador,
calefacció, instal·lació elèctrica nova, etc... Distribució senzilla
i pràctica. Estat Impecable!!! T 151546

MATARÓ - Eixample

1.100 €

GRAN PISMOLT LLUMINÓS IDEAL FAMÍLIES!
230m², 6 habit, 2 banys, cuina americana, saló-menjador, ascensor, etc... Ideal famílies nombroses! Pocs minuts de la zona més
cèntrica de la localitat amb comerços i serveis!! T 102764

ARENYS DE MUNT - Políg.

1.800 €

NAU INDUSTRIAL TOTALMENT DIÀFANA EN DUES PLANTES!
478 m2, bany, zona d’oficines, sistema d’alarmes i d’incendis... Es
distribueix en dues plantes, la planta baixa consta de 363m2 i la
de l’altell consta de 115m2. Preu molt competitiu!!! T 701476
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