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DISPOSEM DE PISOS DE LLOGUER AMB OPCIÓ DE COMPRA

T1.04528  - Mataró. CENTRE HISTORIC. PIS TOT 
REFORMAT. 70M², 2 HAB, HIDROMASS. AA/CC., 
CALEFACCIO, PARKET, TSSA, QÜALITAT I DIS-
SENY!! : 320.000,00  €  (53.243.520 pts) 

T1.06611  - Mataró. CERDANYOLA - OBRA 
NOVA 35 M2, 2 HABITACIONS, I PARKING 
OPCIONAL.:  154.000,00 €  (25.623.444 pts) 

T1.06068  - Mataró. ROCAFONDA- PIS REFOR. 
70 M², 2 HABIT. EXT., CUINA OFFICE, BANY 
COMPLET, AA/CC, GRES ZONA TRANQUILA!!!:  
220.871,00  €  (36.749.842 pts) 

T1.04483  - Mataró. CERDANYOLA. DUPLEX D’ 
OBRA NOVA, 2HAB. + ESTUDI, TERRASSA I BAL-
CO, 2 BANYS , PARQUING OPCIONAL.... ENTREGA 
INMEDIATA!!!.  :  234.395,00  €  (39.000.046 pts) 

www.fi nquescastella.com

T1.04886  - Mataró. CENTRE. FANTASTICA 
PLANTA BAIXA D’ OBRA NOVA. 2 HAB., TSSA, 
AA/CC. BANY COMPL ACABATS I MATERIAL 1ª 
QUALITAT!!:  234.394,00€  (38.999.880 pts) 

T1.04771  - Mataró. PERAMAS.PIS 79M², 3 
HAB.(2 DOBL), PORTA PRINCIPAL BLIND., 
BALCO, PATI . ZONA TRANQUILA I BEN COMU-
NICADA!!.:  265.046,00  €  (44.099.944 pts) 

T01054  - Vilassar de Mar. PRECIÓS PIS 
D’OBRA NOVA AMB TERRASSA, 2 HAB., 
AA/CC, SOL TOT EL DIA. ACABATS DE 
LUXE :  216.364,00 €  (35.999.941 pts) 

T1.06706  - Mataró. PIS DE 3 HABITA-
CIONS, TERRAZO, XAPELLI, CALEFACCIO, 
AA.CC, ASCENSOR EN PROJECTE..  :  
196.350,00  €  (32.669.891 pts) 

T1.05026  - Mataró. DUPLEX REFORMAT 
155M², TERRASSA 70M2!! 4 HAB., 2 BANYS, 
BEN COMUNICADA!! MOLT LLUMINOS!.  :  
340.766,00  €  (56.698.692 pts) 

OBRA NOVA - FINANCEM L’OBRA NOVA AL 100%

T1.04311  - Mataró. ATIC-DUPLEX D’OB. NOVA 
75,17M2, 2 HABIT.+ ESTUDI TSSA, CUINA AME-
RIC. ,2 BANYS. ACAB.1º. ENTREGA 2008, PLA-
NOLS.!!!:  403.200,00  €  (67.086.835 pts) 

T1.06154  - Arenys de Munt. CENTRE. PIS 
D’OBRA NOVA  85 M2, 3 HAB + HAB RETADOR-
TRASTER, 2 BANYS, CUINA AMERIC., CALEF.... 
PARK. OPC..  :  306.000,00  €  (50.914.116 pts) 

T1.06378  - St Andreu Llavaneres. CENTRE.- PRE-
CIOSA PL. BAIXA D’OBRA NOVA 88M2. 3 HAB., 2 
BANYS, CUINA INDEPEND. SITUACIO IMMILLO-
RABLE..  :  260.000,00  €  (43.260.360 pts) 

PISOS  DE 2A MÀ EN VENDA

T1.06578  - Mataró. CERDANYOLA - 
PIS DE 63 M2, 2 HAB, GRES, ALUMINI, 
REFORMAT, FINCA DE POCS VEÏNS..  :  
156.000,00  €  (25.956.216 pts) 

T1.04982  - Mataró. ROCAFONDA. PIS DE 
85M², AMB 3 HABITACIONS, TERRES DE 
GRES, XAPELI.. ESTÀ EN MOLT BON ES-
TAT!.  :  201.940,00  €  (33.599.989 pts) 

T1.04144  - Mataró. CENTRE. 50M2, 2 HAB. 
MOLT LLUMINOS , ACABATS DE 1ª QUALITAT 
PARQUING I TRASTER, VINGUI A VEURE’L!!!:  
233.493,00  €  (38.849.966 pts) 

T1.05302  - Mataró. CERDANYOLA. APART. 
D’OB. NOVA, AMB 1 HAB. DOBL, ASCENSOR, 
AA/CC, PARKET, ENERGIA SOLAR, BALCO, I 
TRASTER.. :  150.000,00  €  (24.957.900 pts) 
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VISITI LA NOSTRA PÀGINA WEB: 
www.fi nquescastella.com

LLOGUEM EL SEU PIS EN UN DIA!

CASES EN VENDA

T7.01179  - Mataró. NAVE INDUSTRIAL EN 1A PLANTA, 
160 M2 + TERRAZA A NIVEL DE 70 M2; PL. PARKING IN-
CLUID. ATENCION!!!:  306.000,00  €  (50.914.116 pts)
T7.01284  - Mataró. LOCAL INDUSTRIAL EN PLANTA 
BAJA. 410 M2 - TODOS LOS SERVICIOS DE ALTA. EN-
TRADA FURGONES!!!:  315.531,00  €  (52.499.941 pts) 
T7.01235  - Mataró. NAU INDUSTRIAL D’OB.NOVA EN 
PL. BAIXA 370 M2 -OPORTUNITAT POSSIB. HIPOTECA A 
LLARG TERMINI!!!:  576.000,00  €  (95.838.336 pts)

LOCALS LLOGUER NAUS VENDA NAUS LLOGUER

T1.02748  - Mataró. CENTRO. DÚPLEX OBRA NUEVA  
55 M² + 2 TZAS 27.03M²!! suelo de gres, puertas de haya , 
ventanas climalit CALEFACCION. ZONA MUY COMUNICA-
DA  A UN PASO PAYA !!.  :  600,00  €  (99.832 pts)
T1.02922  - Mataró. PISO 70 M2., 3 HAB., 2 BAÑOS - 
CENTRICO Y ECONOMICO!!:  750,00  €  (124.790 pts) 
T1.04281  - Mataró. PISO SEMI-NUEVO DE 3 HAB., 2 
DOB, 1 BAÑO CON BAÑERA, 1 ASEO, CARP EXTERIOR 
ALUMINIO, CLIMALIT, AA CC FRIO Y CALOR, ..PATIO 44 
M2 - AMUEBLADO!!!.  :  800,00  €  (133.109 pts)
T1.01264  - Mataró. PZ. FIVALLER - PISO SEMIN. 55 M2, 
2 HAB. BALCON. LUMINOSO:  675,00€ (112.311 pts)
T1.02072  - Mataró. PLAZA FIVALLER. APART. 1 HAB. 
CON BALCÓN!! ACABADOS DA ALTO STANDING. ZONA 
INMEJORABLE!!.  :  550,00  €  (91.512 pts)
T1.02133  - Argentona. CENTRO PUEBLO. PISO DE 
90M², 4 HABS, BALCON, GALERIA, COCINA OFFICE, MUY 
BUENA SITUACION!!!.  :  650,00  €  (108.151 pts)
T1.02375  - Sant Andreu de Llavaneres. CENTRO. 
PISO DE 90M², 3 HABS, BALCON, TZA, CALEF. COMPLE-
TAMENTE REFORMADO!!!.  :  750,00  €  (124.790 pts)  
T1.02725  - Sant Andreu Llavaneres. APART. 2 HAB¡¡ 
COMPLET. AMUEBLADO!!.  :  600,00  €  (99.832 pts)
T1.02743  - Mataró. CALLE ARGENTONA. ¡ EN EXCLU-
SIVA! DÚPLEX DE OBRA NUEVA DE 65 M², TERRAZA Y 
BALCÓN!! ACABADOS DE MUY BUENA CALIDADI ZONA 
INMEJORABLE !!.  :  700,00  €  (116.470 pts)
T1.02903  - Mataró. CENTRO, 80m2, 2 HAB, 1 BAÑO, 
BALCÓN 10m2, TRASTERO Y PL. GARAGE - VISTAS IM-
PRESIONANTES AL MAR !!!!.  :  775,00€ (128.949 pts)

T1.03145  - Mataró. C/ARGENTONA PISO DE OBRA 
NUEVA. TERRAZA DE 33,55 M², PATIO DE 15,25 M², 2 HAB., 
2 BAÑOS, ACABADOS DE MUY BUENA CALIDAD, ZONA PRI-
VILEGIADA!!:  700,00  €  (116.470 pts)

T1.03193  - Mataró. CENTRO PISO OB. NUEVA 50M², 2 HAB, 
BALCON, AA/CC, ASCENSOR:  650,00  €  (108.151 pts)

T1.03300 - Mataró. CENTRO. GRAN PISO 85M², 3 HAB, LA-
VADERO., SAFAREIG, CALEF., ASC.: 750,00€ (124.790 pts) 

T1.02399  - Mataró. CENTRO. PISO 100M², 3 HABS, BAL-
CON, GALERIA. CENTRICO !!! :  850,00  €  (141.428 pts)

T1.02048  - Mataró. Z. PLAZA FIVELLER. PISO DE 75M² 
CON 2 HABITACIONES!!2 BAÑOS, COCINA EQUIPADA!!.  :  
620,00  €  (103.159 pts)  

T1.04869  - Mataró. DUPLEX DE 90M. 3 HAB. TODO AMUE-
BLADO Y  TZA 30 M2 !!! :  900,00  €  (149.747 pts)

T1.04909  - Mataró. CALLE ARGENTONA. LOFT 70 M2., 
1 HAB., BAÑO. REFORMADO Y SUPER CENTRICO !!!!.  :  
600,00  €  (99.832 pts)

T1.04240  - Mataró. CENTRO. PISO OB. NUEVA, 1 HAB., 
BAÑO, TZA 15M2. CENTRICO!:  900,00  €  (149.747 pts)

T1.04253  - Mataró. PISO OBRA NUEVA, 2 HAB. DOB. TODO 
EXTERIOR. PARKING OPC!!!:  720,00  €  (119.798 pts)

T1.04529  - Mataró. CERDAÑOLA. PL. BAJA 110² ENTRA-
DA INDEP.+ TZA SUP. 40M²!! 4 HAB, BAÑO REFORMADO, 
SUELOS  GRES, COCINA REFOR., CALEFACCIÓN. LLAME-
NOS!!!.  :  750,00  €  (124.790 pts)

T1.01995  - Mataró. CIRERA. PISO 75M2., 2 HAB., 2 BAÑOS, 
GALERIA , BALCON. MUEBLES!! :  700,00 €  (116.470 pts) 

T1.04260  - Mataró. LLANTIA. PISO  85 M2, 3 H. 1 BAÑO, 
PATIO  30 M2. PERFECTO:700,00€  (116.470 pts)

T1.01495  - Mataró. PERAMAS. PISO 90M², 4 HAB. (2 
DOB), 2 BAÑOS, COC OFFICE, GALERIA, BALCON, PATIO  
20M², ASCEN.! LUMINOSO!!:  900,00€  (149.747 pts)

T1.04734- Mataró. ROCAFONDA. MAGNIFICO PISO 60M²., 
TZA, 2 H., COC.OFF. Y PARK.: 650,00 € (108.151 pts) 

çT1.03010  - Mataró. CENTRO, MAGNIFICA PLANTA 
BAJA 70 M², DE NUEVA CONSTRUCCIÓN CON2 HABITAC. 
Y PATIO DE 16 M². POCOS VECINOS CON ACABADOS 1ª 
CALIDAD!! INFORMESE!!. 700,00  € (116.470 pts)

T1.04227  - Mataró. SEMICENTRO- PISO DE GRAN-
DES DIMENSIONES (110 M2), 4 HABIT.., 2 BAÑOS, ES 
UN 1º, AMUEBLADO Y CON ELECTRODOMESTICOS 
- OPORTUNIDAD !! Alquiler:  725,00 € (120.630 pts)

T1.01496  - Mataró. SEMI-CENTRO. PISO DE 60 M2, 
2 HAB, AMUEBLADO, CON PARKING Y TRASTERO. VEN-
GA A VERLO!!!.  Alquiler:  720,00 € (119.798 pts)

T1.04222  - Mataró. VIA EUROPA. ATICO DE 60 M CON 
TERRAZA, 2 HAB., 1 BAÑO CON GARATGE INCL.- TODO 
AMUEBLADO !!!.  Alquiler:  900,00 € (149.747 pts)

T1.02345  - Sant Andreu de Llavaneres. CENTRO PUE-
BLO. PISO DE 105M², 4 HABS( 3 DOBLES),CHIMENEA, 
TERRAZA !!!.  Alquiler:  800,00  €  (133.109 pts)

T1.02654  - Mataró. SEMICENTRO. ESTUDIO  40M²  
PARK. ¡¡ NUEVO!!.  Alquiler:  660,00 € (109.815 pts)

T3.01941  - Mataró. PERRUQUERIA MONTADA!!!.  :  
300,00  €  (49.916 pts) 

T3.01961  - Mataró. LOCAL 70 M2.:  450,00 €(74.874 pts) 

T3.02010  - Mataró. LOCAL 80 M2 - IDEAL BOTIGA - 
MOLT BONA SITUACIO !!!.  :  700,00    (116.470 pts)

T3.02000  - Mataró. 100 M²,:  900,00  €  (149.747 pts)   
Traspaso:  40.000,00  € (6.655.440 pts)

VIVENDES DE LLOGUERVIVENDES DE LLOGUER

T2.01706  - Arenys de Munt. CASA 170M², 4 
HAB., GRES I PARQUET, AMPLI MENJ., PATI, 
BARBACOA I GTGE 2 COTXES!!MOLT COMU-
NICADA!!!:  441.744,00 € (73.500.017 pts) 

T5.01103  - Sant Andreu de Llavaneres. CASES 
OBRA NOVA DAVANT PORT BALIS ENTRE 
150,17 M2 A 273,55 M2, ALT STANDING. PREU A 
PARTIR DE....  :  533.000,00  €  (88.683.738 pts) 

T2.01703 - Dosrius. CANYAMARS. TORRE 230 
M², 4 H. (1 SUITTE), 2 BANYS, CALEF., GRES, 
MENJ. 40M², LLAR FOC, PARC. 500M² PÀR-
QUING!!:  454.365,00 €  (75.599.975 pts) 

T2.01729 - Argentona. CAN RAIMÍ. CASA PER 
A 2 FAMILIES. 2 PL. CADASC. ENTRADA INDEP. 
120M² CADA PL. PARC. 985M²!!! 7 HAB. 4 BANYS. 
TRUQUI’NS!!!:  492.228,00  €  (81.899.848 pts) 

T2.01783- Sant And. Llavaneres. PRECIOSA CA-
SA ADOS., REF!! 200M² + 110M² PATI 2 TSSES, 
PORXO, 4 HB, MENJ. LLAR  FOC, PK,TRAST PISC. 
ALT NIVELL!!:  525.000,00€ (87.352.650 pts) 

T2.01738  - Mataró. VISTA ALEGRE. CASA OBRA 
VISTA. 270M², 3 HAB., GARATGE , MARMOL I 
GRES, LLAR  FOC, ESTUDI, SOLARIUM, TSSA I 
BARBACOA!!:  567.956,00  €  (94.499.927 pts) 

T2.01721  - Dosrius. CAN MASSUET. MAGNÍFICA 
TORRE 260 M², 5 HAB. (4 DOB), 2 BANYS, MENJ, 
BODEGA,JARDÍ 1.000M² BARB.TSSA, PÀRQUING 
TRASTER. SOL!!: 599.510,00 €(99.750.071 pts) 

T2.01856  - Mataró. VISTA ALEGRE. CASA 
AD. 400M², 4 HAB. SOLARIUM, TSSA, BUH. 
SOTAN I PARK!! CALEF, GRES, PORTES DE 
ROURE.:  757.275,00 € (125.999.958 pts)

T7.01084  - Mataró. PERAMAS. NAU INDUSTRIAL 580M², 
INST. LLUM, MONTACARGAS:  1.500,00  €  (249.579 pts)
T7.01014  - Mataró. PLA D´EN BOET. LOCAL 750 M2. 2ª 
PL., INST. AIGUA I LLUM:  2.625,00  €  (436.763 pts)
T7.01141  - Mataró. ROCAFONDA, NAU IND. SEMI-NO-
VA 605M², MOLL  CÀRREGA, ENTRADA PR. CÀRREGA I 
DESCÀRREGA, DIÀFANA,:  3.500,00  €  (582.351 pts)
T7.01277  - Mataró. JUTJATS - NAU 1000 M2. P.B.+ AL-
TELL. SERVEIS. DESCAR.!!: 3.500,00€ (582.351 pts)



En dies de Santes, és bo recordar antics 
costums d’altres èpoques en la diada 
de Juliana i Semproniana. Aquesta fo-
tografi a és del 27 de juliol de l’any 45. 
Les dues nenes que apareixen, Anna 
Maria Saltó (a l’esquerra) i Maria Rosa 
Llagostera (a la dreta), participaven en 
la processó de la festa major de Mataró. 
Tenien set o vuit anys i representaven el 
martiri de Les Santes. De fet, a la desfi -
lada hi participaven diverses nenes que 
representaven diferents escenes de Ju-
liana i Semproniana. “Segons l’escena 
que representaven vestien d’un color o 
un altre”, explica Maria Rosa Llagoste-
ra, la propietària de la imatge.

Les nenes que representaven el mar-
tiri anaven vestides de color vermell i 
verd, amb sandàlies i un mocador al 
cap. “Anàvem encadenades l’una amb 
l’altra”, diu Llagostera.

Però a banda de la roba i els com-
plements, calia fer un bon paper. 
“Representava que ens anaven a matar, 
havíem d’estar molt serioses a la pro-

cessó”, recorda Maria Rosa Llagostera. 
Tants anys després, encara recorda com 
anaven vestides algunes de les altres es-
cenes de la processó de Les Santes: “Les 
de la glòria anaven blanques i portaven 
puntes de color d’or, unes corones molt 
boniques i les palmes daurades”, asse-
gura la propietària de la instantània. Així 
mateix, les Santes de la penitència por-
taven una creu, les de la puresa un colom 
i les de la justícia unes balances.    

La imatge d’aquestes dues nenes 
vestides del martiri de les Santes va ser 
presa al portal de Maria Rosa Llagoste-
ra. “Ens vestíem a casa i ens dirigíem al 
Fossar Xic, darrere de Santa Maria, punt 
de trobada per començar la processó”, 
relata Llagostera.

Nostàlgies
En aquells temps la processó era molt 
típica, molts l’enyoren. “La trobo a faltar 
perquè era una cosa tradicional i reli-
giosa en honor a Les Santes”, asegura 
Llagostera.

de fa 25 anys

de fa 15 anys

de fa 5 anys

El martiri de Les Santes
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LA FRASELA FRASE

Sobre Can Fàbregas: 
“L’Ajuntament  va vendre 
una cosa que no tenia!”

XAVIER SAFONT-TRIA, REGIDOR DE LA CUP

davantde

Glòria a les Santes!

La seva besàvia havia nascut a Mataró l’any 1902. Es deia Juliana i estava empa-
rentada amb una d’aquelles famílies riques mataronines, malgrat ser de la branca 
pobra. El seu besavi era el fi ll petit d’una família de Maià de Moncalt, a la Garrot-
xa. Es deia Lluc. En morir els seus pares, l’única herència que li va tocar va ser una 
vaca. Va decidir vendre-se-la i, amb els diners, pagar-se un bitllet a Barcelona, on 
es podria guanyar la vida.

De camí cap a Barcelona, va aturar-se a Mataró, una petita ciutat mediterrània on 
tothom trobava feina: pionera en la indústria del tèxtil, un fi ll de la ciutat hi havia 
fet el primer ferrocarril de l’Estat. A en Lluc, la ciutat li va agradar, i, sobretot, va 
conèixer la Juliana. La història és fàcil d’imaginar: pocs anys més tard tenien dos 
fi lls per alimentar. La Juliana, però, mor d’una malaltia estranya, deixant en Lluc 
en una ciutat estranya, una ciutat d’acollida i acollidora.

A Mataró s’hi casa la seva àvia i hi neix la seva mare. S’hi casa la seva mare i hi 
neix ella, la fi lla gran de tres germans. Enamorada d’aquesta ciutat on un dia van 
anar a parar tots els seus avantpassats amb un objectiu comú: treballar i tirar 
endavant la família. Perquè Mataró s’ha defi nit sempre com una ciutat de tèxtil: 
plena del fum de les fàbriques, de treballadors amb les mans brutes, una ciutat no 
prou maca per atraure turistes, ni prou rica per atraure barcelonins. Sovint, quan 
es lleva i camina cap a l’estació, pensa que Mataró és lletja, és buida, és grisa. Que 
Mataró està mal edifi cada i cada cop hi ha més gent que se l’estima menys.

Però aquesta trista ciutat canvia una vegada l’any i durant cinc dies. Santa Juliana 
i Santa Semproniana baixen de la Glòria per omplir Mataró de festa, d’alegria, 
de somriures, de bogeria, de rauxa. Aquest fet supranatural i extraordinari passa 
cada 25 de juliol a quarts de vuit del vespre, quan els nens i les nenes mataronins 
somriuen en veure l’home més atractiu que hi ha al Sistema Solar, ambaixador 
mataroní, gegant de la ciutat. És inexplicable, però així és com ho sent ella cada 
fi nal de juliol, cada principi d’estiu.

Del 25 de juliol al 30 al matí Mataró es transfor-
ma convertint-se en la millor ciutat del país. 
Hi sereu per veure-ho?

Núria Radó i Trilla

Biòloga

Shantel va repartir gots amb vodka al públic que dijous va anar al Clap a veure 
el seu concert del Cruïlla.

T’agrada el programa 
de Les Santes d’enguany?

L’ENQUESTAL’ENQUESTA

DESTACAT CASTIGAT
Foto curiosa

davantde



avui estrenem!

OFICINES D’EL TOT MATARÓ: CARRER D’EN XAMMAR, 11 | EL 25 DE JULIOL OBRIM DE 9 A 15H

...i entre TOTS els que vinguin i els 
que s’apuntin via web sortejarem 

1 iPod i 2 àlbums fotogràfi cs

Tenim 100 SAMARRETES pels primers 
que vinguin divendres 25 de juliol 
a El Tot Mataró, més REGALS pels següents...

Subscriu-te i guanya! 
a www.totmataro.cat/estrena 

quin

quinquin

Vine i estrena!
samarreta i regals



totmataro.cat
Estrenem una nova web

La revista El Tot Mataró i Maresme té 
des d’avui, 25 de juliol, una nova pàgina 
web a la xarxa. Amb la mateixa adreça 
de sempre, www.totmataro.cat, la publi-
cació ha renovat totalment el seu portal 
per tal de poder oferir la informació 
amb molta més qualitat i adaptar-la als 
nous progressos que ens proporciona la 
tecnologia.

Més claredat en els continguts
La nova pàgina web ha primat, entre 
d’altres coses, una major claredat a l’hora 
de trobar i visualitzar les notícies i la 
informació. Per això, els continguts es 
classifi quen ara d’una manera molt més 
intuïtiva amb l’objectiu d’oferir el màxim 
d’informació però sense saturar el lector. 
Mesures com l’augment del tamany de la 
lletra o una clara aposta per les imatges 
ajudaran encara més a aconseguir aquest 
objectiu. La presència d’un mapa de la 
web és també en aquest sentit una eina 
clau que ajudarà al lector a moure’s i 
navegar pel portal sabent en tot moment 
com i on trobar els continguts que són 
dels seu interès. 

Encara més a prop teu
Un dels altres eixos vertebradors de la 
nova pàgina a internet és la proximitat 
amb el lector, que passa a ser ara un in-
terlocutor real i amb molta més capacitat 

La revista El Tot Mataró i 
Maresme renova la seva pàgina 
a internet

‹

d’interaccionar. Tot plegat s’aconsegueix 
amb molta més facilitat d’escriure co-
mentaris a les notícies, expressar les 
opinions o enviar les notícies a d’altres 
lectors. La possibilitat d’escoltar els 
usuaris arriba també gràcies a d’altres 
eines com l’enquesta o el fòrum, espais 
que ja existien però que ara han estat 
renovats i millorats. Finalment, cal re-
marcar la possibilitat de posar-se en 
contacte directament amb la redacció, 
una mesura que pretén conèixer directa-
ment els consells, les queixes o qualsevol 
aportació dels que diàriament llegeixen 
les notícies des del portal.

“El Tot” al dia
La revista ha decidit amb aquest nou 
canvi apostar per les noves tecnologies 
i avantatges que ens ofereix la xarxa ac-

NOVA IMATNOVA IMATGE

I si d’estrenes es tracta no només te-
nim una nova web sinó que des d’avui, 
la revista i el portal d’El Tot Mataró 
i  Maresme compta amb un nou lo-
gotip. La nova imatge és una revisió 
de l’històric logotip de la publica-
ció, i tot i que segueix la seva línia de 
sempre, aporta una nova visió molt 
més dinàmica i moderna. Tot plegat 
s’aconsegueix amb una nova tipogra-
fi a i un disseny totalment renovat.



tualment. Així, i com una de les novetats 
principals de la nova pàgina, la nova web 
incorpora la possibilitat d’acompanyar les 
notícies amb recursos audiovisuals com 
els vídeos, a través del canal youtube. Des 
d’un concert fi ns a una roda de premsa, 
podran ser ara vistos també a través de 
les imatges reals dels fets ampliant així 
les possibilitats d’informar-se.

Però les novetats no acaben aquí. Els 
lectors i els subscriptors podran rebre des 
d’avui les notícies al seu correu electrò-
nic diàriament amb un format molt més 
lleuger i fàcil de visualitzar. A part, per 
qui desitgi conservar les notícies i la 
informació del seu interès, tindrà des 
d’ara la possibilitat de visualitzar i poder 
guardar els arxius i la revista completa 
en format pdf. 

El primer pas d’un llarg camí
La nova web, que des del passat di-
lluns 21 ja funciona en fase de proves, 

s’estrena ofi cialment avui, dia 25 de 
juliol, coincidint amb l’arribada de la 
Festa Major de les Santes. Aquest és 
només un primer pas d’un projecte que 
anirà creixent mica en mica. Durant les 
vacances, la pàgina baixarà la seva acti-
vitat però continuarà al dia de l’activitat 
estiuenca seguint de prop entre d’altres 
el festival Shakespeare, les festes 
d’Argentona, i evidentment, la Festa 
Major de les Santes. A fi nals d’agost, el 
“totmataro.cat” tornarà amb més força 
que mai i seguirà amb moltes sorpreses 
i millores per tal de perfeccionar del tot 
la pàgina i fer-la el màxim d’amena i 
pròxima als usuaris. 

Tots estrenem
La revista El Tot Mataró i Maresme vol 
compartir aquesta gran estrena amb 
tots els seus lectors i per això, avui 
divendres dia 25, hi ha preparades 
moltes sorpreses, regals i concursos 

per tots els que s’acostin a la redacció 
o facin ús de la web. Les 100 primeres 
persones que vinguin a l’ofi cina (de 9h 
a 15h) rebran gratis una samarreta de 
disseny i entraran al sorteig d’un repro-
ductor iPod i 2 àlbums fotogràfi cs. I si 
no et pots acostar a les nostres ofi cines 
no pateixis, pel sol fet de subscriure’t 
a les notícies entraràs també al sorteig 
dels nostres premis.

Una feina en equip
La web ha estat desenvolupada per 
l’enginyer tècnic en informàtica de gestió 
per la UPC, José Luis Antúnez (Mindeos.
net). En l’elaboració de la nova pàgina 
hi ha participat també l’encarregat de 
disseny de la revista, Jordi Aliberas. Ells, 
seguint la idea inicial de l’equip de la re-
vista, han estat els encarregats de plasmar 
sobre aquest nou i ambiciós projecte d’El 
Tot Mataró i Maresme.

REDACCIÓ



La seu de la CUP 
i de Maulets pateix 
un atac violent

Aquest és el segon atac que 
rep el casal des del 2000
‹

Aquest diu-
menge passat 
el Casal Fèlix 
Cucurull si-
tuat al carrer 
Amàlia, seu 
social de la 
C U P  i  d e 
l’organització 
de joves Mau-
lets, va patir 
un atac vandàlic. Els autors d’aquest 
atac primer van intentar forçar el pany 
de la persiana i en veure que no podien 
entrar, van decidir fer diverses pintades 
de caire falangista i feixista a les parets 
del casal independentista.

La CUP considera aquesta acte com 
“un atac feixista”, i segons els grup in-
dependentista és fruit de l’augment del 
“sentiment espanyolista”, que segons 
ells ja es va deixar veure en la celebració 
del títol de la selecció espanyola de fut-
bol, on un grup de persones va produir 
diversos actes violents per la ciutat. S’ha 
de recordar que aquest no és el primer 
acte violent que pateix el local, ja que 
el febrer del 2000 l’antic casal Fèlix 
Cucurull ja va patir un intent frustrat 
d’incendi de la seu quan hi havia tres 
persones a dins. REDACCIÓ

El proper dia 29 de juliol l’Ajuntament 
de Mataró té previst començar la primera 
fase de les obres de reforma del mercat 
de la Plaça de Cuba. La previsió és que 
els treballs no s’allarguin més de 41 dies, 
i que el dia 12 de setembre el renovat 
mercat pugui obrir les portes. Durant tot 
aquest temps, el mercat de la fruita dels 
dissabtes,i el de la roba dels dijous es 
traslladarà de forma provisional al solar 
situat entre els carrers Llauder, Lluís Ga-
llifa i Javier Castaños.

Durant aquests més de quaranta dies 
es farà el canvi de la coberta del mercat, 

la renovació del sistema de sanejament 
i fontaneria, i la instal·lació provisional 
del subministrament d’aigua, gas i llum. 
Un cop acabada aquesta primera fase de 
les obres, i ja amb els comerços oberts al 
públic, els comerciants i clients hauran 
de conviure amb la segona fase de les 
obres que durarà 18 mesos.

Comencen les obres 
de la Plaça de Cuba

Les obres començaran el 29 de 
juliol i acabaran el 12 de setembre

REDACCIÓ

Els populars no veuen bé 
el trasllat de l’excap de policia

El PP dubta que sigui legal la 
recol·locació de l’excap suspès 
de feina per conduir begut

‹

Els regidors del PP de Mataró s’han 
adreçat al secretari municipal de 
l’Ajuntament perquè informi de la lega-
litat de la recol·locació de l’excap de la 
Policia Local, Joan Francesc Giménez 
Cernuda, a l’empresa municipal Gintra 
després d’haver estat suspès de feina 

durant un any per haver-lo enxampat con-
duint begut. Els populars posen en dubte 
aquest canvi de lloc de treball basant-se 
en l’article 90 de l’estatut dels treballa-
dors públics que, entre d’altres, diu que 
tota suspensió superior a sis mesos ‘supo-
sa la pèrdua del lloc de treball’. Cernuda 
deixa de ser cap de la Policia per voluntat 
pròpia, ja que la sanció que li va impo-
sar l’alcalde li permetia reincorporar-se 
el febrer del 2009. REDACCIÓ

‹

ARXIUComença la transformació de la Plaça



Júlia Martínez 

Estudiant

Ricard García 

Santero

No és cap sorpresa que si per alguna cosa 
ens caracteritzem els mataronins, és per 
la nostra tossuderia i rigiditat a l’hora de 
canviar les coses. El programa de San-
tes és tan sols una mostra més d’aquest 
tarannà que tan bé s’adequa al nostre 
sobrenom de capgrossos. No és pas in-
signifi cant el fet que a la nostra ciutat, 
els dies de festes es puguin recordar 
tant sols amb el número: “la nit del 25, 
el sarau del 27...”, i és que amb la data 
ja suposem un seguit d’actes i activitats 
que pensem que res ni ningú pot canviar, 
perquè tota la vida s’ha fet així. Sincera-
ment penso que tot plegat només porta 
a un extrem de conservadorisme.

Explorant alternatives 
No és que jo sàpiga quins actes 
s’haurien de canviar i  quins no, 
però evidentment considero que 
es podrien introduir moltes noves 
alternatives sense tenir por. És se-
gurament veritat que els primers 
anys potser no funcionarien, però en 
aquesta vida cap acte neix consolidat 
i és precisament el pas dels anys el 
que decideix si mereix o no la pena 
seguir-los fent. Donem, doncs, una 
oportunitat als actes que encara es-
tan per néixer.

‘En aquesta vida cap acte 
neix consolidat’

EL MATEIX DE CADA ANY

‘És una de les festes més 
arriscades dels últims anys’

MOLT ARRISCAT

Sóc mataroní de tota la vida i crec que 
enguany, la Festa Major és una de les més 
arriscades dels últims anys. Començant pel 
mateix cartell i la samarreta, de Martí An-
son, la festa respira en aquesta ocasió un 
caràcter diferent que trenca amb algunes 
de les coses que any rere any alguns es 
resistien a canviar. Tenim a més a més, la 
sort de comptar amb un Cruïlla que inclou 
els concerts dins aquest programa com-
pensant una cartellera musical que, com 
sabem, mai és massa rica. 

Però sens dubte la festa passarà el seu 
examen durant la nit més boja de les festes, 
la del 25. S’ha desplegat tot un dispositiu 
per tal de fer que aquesta festa arribi, i 
amb total seguretat, a tothom que en vul-
gui gaudir. Molts han posat el seu gra de 
polèmica a fets com que es sonoritzi el 
desvetllament, però lluny d’això, el fet és 
que per primera vegada algú s’ha decidit 
a posar una mica d’ordre en un acte que 
s’estava descontrolant massa. 

Consolidant la nostra festa 
És cert que potser no és un programa de 
grans novetats mediàtiques, però sí que 
hi ha molts petits canvis que ajudaran, 
segur, a consolidar la nostra festa i fer 
que el programa pugui anar creixent 
any rere any.

PROGRAMA DE SANTES
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És l’hora de l’afi ció: són Les Santes  

Mataró somriu. Perquè estem al juliol i 
perquè avui és dia 25, perquè demà és 
dia 26, demà passat dia 27 i el dilluns i el 
dimarts seran els millors de l’any per ser 
28 i 29. Han arribat Les Santes després 
d’un any esperant-les i la ciutat surt al 
carrer per celebrar que han tornat els mi-
llors dies de l’any, aquells en què Mataró 
aparca polèmiques, grisors i passa a fer 
festa, conquerir el carrer i celebrar que 
un any més hi som, i bé, i millor, perquè 
són Santes i perquè són nostres.

Les del 2008 tenen al·licients per no 
ser unes Santes qualsevol. El gruix de 
dies forts coincideixen en cap de set-
mana i això fa que totes les previsi ons 
apuntin a una festa massiva, potser més 
que mai. Per això s’hi han buscat antídots 
des de dues bandes. Al Desvetllament, 
l’acte estrella i el més vigilat per totes 
bandes, se li ha buscat una virgueria de 
sonorització perquè tothom senti bé El 
Bequetero i el pugui cantar amb devoció. 
Per altra banda l’Escapada tindrà més foc 
que mai, més colles convidades que mai 
i acabarà al Parc Central. Tot en vistes a 
la gentada que hi pugui venir.

L’èxit d’una samarreta
Però, a banda, per aquestes Santes li ve 
que ni pintat el cartell d’enguany. Ja fa 
setmanes que tothom en va poder dir la 
seva de la samarreta pintada de Martí 
Ansón que s’ha revelat com un complet 
èxit, un fenomen de masses que ja en el 
primer cap de setmana de Festa va tintar 
de groc-i-negre, els colors de la ciutat. 
L’èxit d’Ansón, més enllà del cartell, la 
samarreta o que se t’estampi el nom és 
la pròpia intenció amb la que l’artista va 
visualitzar l’obra. 

Va dir que volia una samarreta que 
identifi qués Les Santes amb una afi ció, 
la de tots aquells que omplen actes amb 
passió, dormen molt i poc però passen 
llargues estones al carrer, al costat d’un 
gegant, un ball o un espectacle, per-
què toca i perquè són Santes. L’afi ció 
santera troba aquest any en l’enginyosa 

samarreta el millor dels aliats, perquè la 
identifi ca per una banda i per l’altra des-
personalitza la festa. És de tots i entre 
tots, recuperant aquell vell lema, se n’ha 
de fer encara més Festa Major.

Una festa consolidada
L’efemèride de l’any la marquen els 25 
anys des de la màgica invenció de la 

La Festa Major del 2008 arriba 
amb la samarreta, la sonorització 
del Desvetllament i el circ 
d’estrelles  

‹

CUGAT COMAS
XÈNIA SOLA

Nit Boja, aquest dia 25 màgic que atrau 
a Mataró forasters i concentra com mai 
el jovent. 

No deixa de ser un símbol inequívoc de 
la salut de ferro que té aquella estructura 
festiva, per molts del tot interioritzada, 
que lliga dies amb actes i que conforma 
un esquelet festiu de primer ordre. Les 
Santes són una festa per tot Mataró i aquí 
sí que hi ha camp per córrer en properes 
edicions. La Festa ha de néixer d’aquest 
esquelet elogiat però pot engreixar-se si 
al darrera hi ha voluntat política que la 
festa sigui realment major.

Fluixera musical
Posats a analitzar d’entrada, Les Santes 
2008 es presenten fl uixes en l’aspecte 
musical. El punt mediàtic que marcarà 
Amaral no pot compensar un sol concert 
gran pel Sarau –on hi haurà els mítics 
rumberos mataronins Ai Ai Ai– i una certa 
desolació en la resta del programa on poc 
hi ha, a banda de l’oasi de Can Marchal. 
Musicalment Les Santes no són una Festa 
Major o ho han deixat de ser. Falta invertir 
aquesta tendència.

De tot i per a tothom
Perquè criticar ara aquell aspecte del 
programa també passa a ser esport na-
cional a la capital del Maresme. Al costat 
de les barres del Parc s’hi farà petar la 
xerrada mentre es combusteix nit a base 
de destil·lats, cava, el nou còctel Sempro-
niana o la mítica Juliana de Requisits. Els 
més petits o les campanes despertaran els 
pares ben aviat per alguna de les seves 
activitats, els esportistes tenen cursa, mi-
lla o el que calgui i no falten sardanes, 
competicions o actes minoritaris.

Són Les Santes i no cal descobrir-les 
a ningú. Sols queda desitjar que, com 
diu l’Alcalde cada any a la crida, hi hagi 
prou seny i prou rauxa com per viure-les 
sense problemes. Ja se sap que a Mataró 
això del Cap d’Any al desembre és rela-
tiu, que els anys van de Santes a Santes 
i que els santeros i santeres, pel sol fet 
de posar avui el comptador enrere a 0 ja 
estan comptant. Que tothom tingui una 
gran Festa Major i un bon any nou fi ns 
l’edició del 2009. I felicitats, hem aguan-
tat un altre any.





L’itinerari del dia

18h, Pati de l’antic Hospital
Concert de banda
20h, Ajuntament
Crida de Festa Major

Nit Boja
23:30h, des de l’Ajuntament
Desvetllament Bellugós
24h, Plaça de Santa Anna
Convidada de la Família 
Robafaves
Amb el grup Xarop de Canya.

1:30h, des de l’Ajuntament
Escapada a Negra Nit
Amb la Momerota, el Drac de Montor-
nès, la Polseguera d’Argentona, el Drac, el 
Drac de Ripoll, les Diablesses i els diables 
de la Barceloneta, de Reus, de Premià, de 
la Llàntia, els Basilisc i els Ducs del foc de 
Torroella de Montgrí.

tot seguit, Parc Central 
Tabalada
tot seguit, Parc Central
La Ruixada

La Nit Boja fa 25 anys 
sonoritzant el Desvetllament  

No descobrim res a ningú si es diu que 
el 25 de juliol, al punt de dos quarts de 
dotze de la nit i davant de l’Ajuntament 
de Mataró els qui hi hi ha allà estan en 
el millor moment i en el millor lloc del 
món. Comença el Desvetllament Bellu-
gós, acte estrella i bandera de la Festa 
Major de Mataró i que enguany fa un 
quart de segle, consolidat i entronitzat 
més enllà d’aquesta comarca.

Els darrers anys ha estat un acte que 
s’ha massifi cat fi ns al punt de perillar i 
per això aquest 2008 per primer cop se 
sonoritzarà el Desvetllament perquè el 
Bequetero, himne ofi ciós de Les Santes, 
soni lliure com mai. A partir d’aquí el ce-
rimonial és el conegut, la mitja hora més 
genial de l’any, l’ajupir-se, el comptar a 
15, l’arribar a Santa Anna, una hora de 
ball i mitja horeta més amunt. És el pri-
mer ingredient d’una recepta genial que 
segueix amb l’Escapada i la Ruixada.

L’Escapada, fi ns el Parc
L’Escapada a Negra Nit presenta com a 
gran novetat el recorregut que fi nalitza 
al Parc Central per les mínimes obres 

que s’estan fent darrera l’Ajuntament. 
Un cop al Parc i tots ben calents pel foc 
res millor que la tabalada que no serà 
pujada per acabar d’esperar l’aigua de 
la Ruixada que s’iniciarà, com sempre, 
als acords dels Blues Brothers.

Molta menys aigua es tirarà aquest any 
per la Ruixada tot i que s’assegura que 
la gent quedarà xopa. La conscienciació 
per l’estalvi d’aquest bé no ha escapat 
a Les Santes.

Hi ha preocupació per la 
massifi cació de la millor nit i 
l’Escapada acaba al Parc

XÈNIA SOLA

CUGAT COMAS

La Cita 

Nit Boja
Des de dos quarts de dotze fi ns 
a la matinada. Diversos indrets. 

25
DIVENDRES
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La banda 

i els avis 
És intimista però alta-
ment recomanable anar al concert 
que a l’antic Hospital fa l’Agrupació 
Musical del Maresme, a mitja tarda. 
Un repertori nou cada any i divertit 
a càrrec dels qui després es cansaran 
de tant de tocar el Bequetero.

Seguretat 
garantida

L’Escapada a Negra Nit és 
un dels correfocs més espectaculars i 
massius de Catalunya i alhora un dels 
més ben organitzats i segurs. Un im-
pressionant nombre de gent al darrera, 
entre colles i serveis garanteixen que tot 
vagi bé.

L’Orgue, 
també

Ja fa anys que l’Orgue 
monumental de Santa Maria tam-
bé s’afegeix a la Festa Major amb un 
concert. Serà aquest mateix diven-
dres a les 9 i l’oferirà Ray Cornils, 
un intèrpret de prestigi internacional 
vingut dels Estats Units.

La Crida a la Festa Major, 
quan la cosa va de debò  

Per molt que els darrers anys s’ha conso-
lidat això del primer cap de setmana de 
festes, de Gegantada i castells, a ningú 
escapa que Les Santes, les de debò, co-
mencen l’endemà de les Havaneres, el 
dia 25. Per si fos poc, i heretant la vella 
estructura, es manté la Crida a la Festa 
Major, l’antic pregó que ara és una dormi-
da d’allò més seguida en la que els nervis 
i la il·lusió van de la mà entre milers i 
milers de persones que es concentren al 

petit espai de davant de l’Ajuntament. La 
traca ens dirà que això va de debò.

L’inici protocolari de 
les hostilitats amb fi gures 
i pantalla gegant

CUGAT COMAS

Els fi raires i el circ arriben per quedar-se  

Una de les grans novetats d’aquestes 
Santes és el circ que entra a programa 
amb tot el pes. El mateix dia 25 arribarà 
al nou Parc el ‘Festa, circ i fi raires’, una 
mena de fi ra del circ i l’espectacle que 
s’instal·larà a l’antiga manera per ani-
mar amb espectacles, serveis de barra i 
gresca fi ns tard, els qui així ho vulguin 
els dies 25, 26, 27 i 28.

‘Festa, circ i fi raires’ prendrà el 
Nou Parc fi ns el dia 28

X.S.

X.S.

CUG.

Apunts de Santes

2

1

3

La Cita 

Crida de Festa Major  
A les 8 de la tarda, 
davant de l’Ajuntament. 

La Cita 

Festa, circ i fi raires  

A partir de les 6 de la tarda 
i fi ns la matinada del dia 28.



L’itinerari del dia

14h, Santa Maria
Barram i Repicada
18h, Parc Nou
Festa, circ i fi raires
18:30h des de la Plaça dels Corrals
Postal de Gegants
20:15, des de l’Ajuntament 
Correguspira
21:30, Camp de futbol d’Enric Pujol 
Concert d’Amaral
22h, Plaça de Santa Anna
Ballada de sardanes
22h Teatre Monumental
‘Òscar, una maleta...’
22h Pati de Can Marchal
Tactequeté
23h Plaça de la Brisa
Ball a la Brisa
24h a la Plaça de l’Ajuntament
Concert de Marrinxa
24h Parc Central
Ball de Festa Major

El “dia abans” toca ballar 
al concert, al Parc o on sigui  

El dia 26 de julilol viu eclipsat pels com-
panys del davant i del darrera. Tothom 
es lleva tard després de la Nit Boja i per 
altra banda és, en mentalitat festiva i 
jove, un dia encarat a la nit, la vigília 
de la Diada pròpia de les Santes patro-
nes. Com mana la tradició de totes les 
festes majors que es fan i es desfan, la 
nit abans del dia gran de la festa toca el 
que se’n diu “empalmar” i això és arribar 
despert al dia següent, en aquest cas a  
les matinades.

El menú per aquesta nit d’ànim i festa 
presenta músiques per a tots els gustos i 
en diferents espais. De balls pròpiament 
dits hi ha el de Marrinxa a la Plaça de 
l’Ajuntament amb Titani de grup estre-
lla, el de la Brisa amb la Big Band del 
Maresme i el majúscul i on acaba to-
thom, el de Festa Major al Parc Central 
aquest any amb la Tribu de Santi Arisa 
i l’Oquestra De noche. 

Són tres propostes diferents però que 
es complementen a la perfecció a l’hora 
de gastar hores fi ns que s’iniciï el dia 
de Les Santes. Abans de ballar si es vol 
també es pot degustar música: a Can 

Marchal, lloc de peregrinació i culte, on 
tocarà Tactqueté amb Amine i Hamza 
M’Raihi.

Amaral, el nom del concert
El grup aragonès de pop-rock Amaral, 
per la seva banda, presentarà al camp de 
futbol de Cerdanyola el seu darrer disc, 
Gato Negro-Dragón Rojo en el gran con-
cert d’aquestes Santes 2008. 

Amaral a Cerdanyola, ball 
a la Brisa, Can Marchal, el de 
Marrinxa i el ball de Festa Major

XÈNIA SOLA

CUGAT COMAS

La Cita 

Ball de Festa Major
A partir de les 12 de la nit al Parc 
Central. 

26
DISSABTE

estrenem per 
Santes!!
Vine el dia 
25 de juliol 
a El Tot 
Mataró a buscar 
la teva samarreta!

Si no ets dels 100 primers, 
també tenim un regal per a tu!
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Joan Pera 

en essència 
L’actor mataroní Joan 
Pera és el principal protagonista 
de ‘Òscar. Una maleta, dues maletes, 
tres maletes’, juntament amb Mont 
Plans i Lloll Beltran. Una comèdia es-
bojarrada on s’hi veurà Pera 100 %.

Les Sardanes 
a Santa Anna

De Sardanes n’hi ha dife-
rents dies de Santes però 
ni tant sols les de la platja, amb la xin-
driada inclosa, tenen la pàtina de la 
ballada que es fa el dia 26 a la Plaça de 
Santa Anna, de nit i amb un ambient 
immillorable.

La Barram 
despertador 

El dia 26 llevar-se és 
dur però dolç a la vegada. S’acostuma 
a fer al punt de les dues del migdia 
quan des de Santa Maria es fa la Bar-
ram i Repicada, a la que se sumen 
totes les campanes de Mataró.

El Correguspira creix 
i ja és tota una Escapada en petit  

El primer any que es va plantejar la 
possibilitat de fer un correfoc infantil hi 
ha qui va dir que potser no quallaria a 
Mataró. Ja en fa 6 d’anys que es fa i el 
Correguspira ja és un dels grans actes de 
la Festa Major de Les Santes. Centenars 
de nenes i nenes, tota la mainada amb 
la parentela inclosa inundarà el centre 
de la ciutat, i més sent dissabte, amb 
ganes de reviure el foc del dia abans però 
a petita escala.

Amb la Momeroteta i el Dragalió 
d’amfi trions i colles convidades, el Cor-
reguspira d’aquest any promet.

El correfoc infantil tindrà més 
foc i colles i ja és un dels grans 
actes de Santes

CUGAT COMAS

La Postal de Gegants per passar la tarda  

Tot i que normalment se celebrava el dia 
28, la Postal de Gegants aquest any ocu-
pa la primera hora de la tarda del 26 per 
així poder convidar una de les colles ge-
ganteres amb més nivell, la de Manresa. 
Vindran els Gegants, Gegantons, l’Hereu 
i la Pubilla i tres parelles de Nans de la 
capital del Bages.

‘Els gegants de Manresa són 
els convidats

X.S.

X.S.

CUGAT

Apunts de Santes

2

1

3

La Cita 

Correguspira  
A un quart de 9 de la tarda, 
Des de davant de l’Ajuntament. 

La Cita 

Postal de Gegants  

A dos quarts de 7 de la tarda 
des de la Plaça dels Corrals.



L’itinerari del dia

07h, des de diversos indrets
Matinades
09h, Santa Maria
Toc d’ofi ci
09:30h, des de l’Ajuntament
Anada a l’ofi ci
10h, Santa Maria
Missa de Les Santes
Ofi ci solemne a les santes patrones.

13h, des de Santa Maria
Desfi lada
18h, des de l’Ajuntament
La Passada
Passeig de les comparses de la ciutat.

19:30h, Parc Central
Concert de Festa Major
23h, Passeig Marítim
Castell de Focs
després dels focs, al Passeig Marítim
Sarau
Amb els concerts de Ai, ai, ai, Gertrudis, 
dr. Batonga i l’Escenari Obert. Sardanes i 
xindriada. I l’espectacle K@osmos.

El Castell de Focs 
la revenja de la Tomás  

La nit del 27, la de Les Santes, la de 
tot Mataró. Milers i milers de persones 
baixen a la platja a veure un dels més 
grans espectacles pirotècnics de tot el 
país, la mar respira calma i està farcida 
d’embarcacions i al punt de les onze de 
la nit i després dels avisos comença el 
gran espectacle de la Festa Major, aquell 
que agrada a tothom.

Els focs d’aquest 2008 són altre cop  
per la Pirotecnia Tomás que duen anys 
lluint-se però que vénen aquest any amb 
ganes de revenja. 

Es recordarà i molt com l’any passat 
la climatologia va deslluir en gran me-
sura el Castell de Focs perquè no bufava 
el vent i tot era fum i poc color. La To-
más, que aquell dia va plantejar un gran 
castell de focs, vol la revenja ja i a tota 
costa, i aquest any posarà tota la carn 
a la graella.

Sarau de rumba
Quan acabi “l’arrebato fi nal” i es tirin els 
tres petards d’avís fi nal voldrà dir que ja 
és hora que comenci el Sarau que en-
guany canvia ubicacions com la de les 

Sardanes i la xíndria, repeteix l’aposta 
local de l’Escenari Obert però musi-
calment fa la gran aposta per la rumba 
amb dos grups, Gertrudis i els històrics 
i mataronins Ai Ai Ai.

Però la gran aposta d’aquest Sarau és 
la dansa aèrea de Kosmos, que durarà 
més de 45 minuts d’espectacle penjat a 
metres i metres d’alçada. Promet ser un 
espectacle d’antologia per ser recordat 
i qui avisa...

El Sarau aposta per la dansa 
aèria i per la rumba amb accent 
mataroní

XÈNIA SOLA

CUGAT COMAS

La Cita 

Castell de focs i Sarau
A partir de les 11 de la nit, al Pas-
seig Marítim. 

27
DIUMENGE
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Més 

escenari 
Obert 

Ja fa temps que la quota de música 
local de la Festa Major de Les Santes 
la solventa aquest invent que es diu 
Escenari Obert i que consisteix en 
grups de casa que s’alternen a baix a 
mar. Acabarà el dia 27.

Avisen les 
campanes

Tot i que la Barram sigui el 26, les 
campanes tenen més interés que mai el 
dia 27, ja que avisen quan s’ha d’anar a 
Ofi ci, quan se surt i la novena. Serveixen 
per avisar de tot el que passa al voltant 
de la festa en el seu dia gran.

La Xíndria 
sardanista

L’any que ve Mataró 
serà ciutat pubilla de les s a r -
danes però segurament gran part de 
l’afi ció que hi ha a la ciutat per aques-
ta dansa prové del fet que el dia 27, a 
mig Sarau, al costat de les sardanes s’hi 
ven una xíndria boníssima.

La Missa fa 160 anys 
i ho celebra amb 4 directors  

L’habitual Missa de Glòria cantada durant 
lOfi ci Solemne en honor a Santa Juliana i 
Santa Semproniana tindrà aquest 2008 
encara més importància de l’habitual. Ja 
no serà que sigui l’obra musical més cele-
brada de l’any sinó que dues efemèrides 
han propiciat que enlloc d’un siguin els 
4 directors de la terna que normalment 
rota els que s’encarreguin de parts dife-
rents de l’obra. 
Es fa pel Mil·lenari de Santa Maria i per-

què la Missa de Les Santes fa 160 anys. 
A celebrar-ho.

També es fa pel Mil·lenari de 
Santa Maria amb tota la terna 
d’habituals

CUGAT COMAS

Les fi gures de Mataró fan hores extres  

Els grans protagonistes de tot el dia 27, 
matí, migdia, tarda i vespre, són les fi -
gures de Mataró que multipliquen força 
per ballar a totes hores perquè és el dia 
de Les Santes. La Passada, la proces-
só laica de la tarda, és el seu acte més 
important i quan més gent les pot veure 
i gaudir. També hi surten Capgrossos i 
cavallets.

‘La Passada és l’acte més 
massiu, la processó laica

X.S.

X.S.

CUG.

Apunts de Santes

2

1

3

La Cita 

Missa de Les Santes  
A les 10 del matí 
a Santa Maria 

La Cita 

La Passada  

A partir de les 6 de la tarda 
des de l’Ajuntament.



L’itinerari del dia

09:30h, Parc Central
XXX Cursa Popular
11h, Des de l’Ajuntament
Anada a la Residència
11:30h, Residència de Sant Josep
Ballada de sardanes
18h, Parc Nou
Festa, circ i fi raires
18h, diversos indrents
La Revolta dels Nans
20h, Passeig del Callao
Concert de Gòspel
21h, des de l’Ajuntament
El ball de dracs
22h, Can Marchal
Raynald Colom Quintet
23h, Plaça de Santa Anna
Requisits de Festa Major
tot seguit  davant l’Ajuntament
No n’hi ha prou!
després, davant l’Ajuntament
La Principal de la Nit

El No n’hi ha prou 
es vol consolidar enguany  

L’any passat la gran novetat de Les 
Santes va ser el No n’hi ha prou, un 
acte en el que les fi gures sortien de 
l’Ajuntament i ballaven alegres seguint 
la gresca del Ball de Requisits. Ho feien 
al so de la cobla La Principal de la Nit i 
el primer any ja va ser tot un èxit, amb 
molta gent saltant i ballant davant de 
l’Ajuntament.

Aquest any, el segon No n’hi ha prou! 
vol aprofundir en el camí seguit l’any 
passat i per això potenciarà la sonortiza-
ció de la cobla, hi haurà més ritmes en 
els balls barrejats entre fi gures i, a més 
s’estrenarà una coreografi a de totes les 
fi gures a l’inici i al fi nal de l’acte que 
pretén arrodonir l’acte i aconseguir que 
la gent en participi més.

L’objectiu, que la gent balli
L’objectiu de l’acte estrella de la nit del 
28 és que la gent se’l faci propi. No hi 
ha tanques que separin la gent de les 
fi gures, i la música és animada. Per so-
lemnitats ja hi haurà la dormida fi nal, 
el No n’hi ha prou! hi és perquè la gent 
balli amb les fi gures i salti, és l’objectiu 

i s’ha d’aconseguir que els santeros i 
santeres se’l facin seu.

I després, la cobla segueix
Després del No n’hi ha prou!, la Principal 
de la Nit seguirà tocant perquè la nit no 
acabi en sec. No deixa de ser un pedaç, 
però, per una nit en què falta la fi gura 
d’un concert que remati la nit. Per San-
tes toca festa i fi ns tard, però millor una 
cobla que res.

El ball nocturn de les fi gures 
estrena melodies i coreografi es 
perquè la gent balli més

XÈNIA SOLA

CUGAT COMAS

La Cita 

No n’hi ha prou
En acabar el Ball de Requisits, da-
vant de l’Ajuntament.

28
DILLUNS
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La classe 

neutra 
El segon punt teatrero 
de la Festa Major el posarà la com-
panyia Fénix que encapçala Jordi 
Pons i que escenificarà la Classe 
Neutra, una versió lliure de la cèlebre 
Auca del Senyor Esteve.

El Gòspel, 
que no falti

Després de l’èxit de l’any passat 
al Sarau no hi podia faltar al programa 
d’enguany una quota de Gòspel, quan 
és un tipus de música que, de la mà del 
cor local Gòspel Sons, s’ha popularitzat 
molt. El grup tocarà a El Callao.

Ball de 
Dracs 

Després del Festeig 
del Drac i de l’any passat el Bateig 
del Dragalió un nou acte del dia 
28 amb les dues fi gures de prota-
gonistes. És el ball de Dracs amb 
els seus homòlegs de Granollers de 
convidats.

Els Requisits, un ball de tota la vida 
a la Plaça de Santa Anna  

La nit del 28 és més familiar i casolana 
que la resta. Hi ha el ball de Requisits 
que és com els de tota la vida, amb val-
sos, tangos i fandangos, i que aquest any 
canvia la tradicional ubicació de la Plaça 
de l’Ajuntament per la Plaça de Santa 
Anna. Com sempre hi haurà La Principal 
de la Bisbal per amenitzar la vetllada.

Els Requisits tenen el gran al·licient de 
la Juliana, la beguda de recepta secreta 
que sempre s’acaba tot i que cada any 

se’n fa més. Per Sant Cugat toca juliana, 
és tradició.

Les ínfi mes obres de Can 
Cruzate desplacen un dels actes 
més estimats, per la Juliana

CUGAT COMAS

La Cursa Popular, que mai falti  

El matí del dia 28 el protagonitza sobretot 
la Cursa Popular de Les Santes, una prova 
atlètica popular que no ha faltat a la cita 
amb el programa els darrers 30 anys. Una 
cursa de distància important però que la 
pot fer gent de totes les edats que s’inicia 
i s’acaba al Parc Nou on al fi nal hi ha la 
dutxa refrescant i els cèlebres préssecs.

‘Arriba a la trentena edició 
la prova atlètica popular per 
excel·lència

X.S.

X.S.

CUGAT COMAS

Apunts de Santes

2

1

3

La Cita 

Requisits de Festa Major  
A les onze de la nit, 
A la Plaça de Santa Anna 

La Cita 

Cursa Popular  

A les 9:30, des del Parc Central amb 
sortida i acabada allà.



L’itinerari del dia

12h, Nou Parc Central
Xeringada
19h, Residència Sant Josep
Ball de Vesprada
Amb l’orquestra Orgue de Gats.

19:15h, des de l’Ajuntament
Anem a tancar
22h, Plaça de Can Marchal
Concert
Amb el grup El Pont d’Arcalís i Les Vio-
lines.

23:50h, Nou Parc Central, espai fi ral
Tronada Fi de Festa
La tronada canvia d’ubicació perquè pu-
gui ser vista per més gent i millor. De la 
mà de la Pirotècnia Tomás.

24h, Parc Central 
Espetec fi nal
El darrer ball de la Festa Major, amb dues 
de les orquestres habituals: la Cimarrón 
i la Girasol.

tot seguit, de del Parc Central
L’albada
Xaranga a càrrec de Los Labradores.

El gran fi nal de Les Santes: 
Mascletà i Espectec Final  

S’acaben Les Santes però no hi ha espai 
ni moments per a la tristesa. Per això ja 
tindrem el dia 30. El dia 29 és d’acabar 
de cremar els vaixells i un bon lloc per 
acabar les forces festives que ens que-
den és el Parc Central. El darrer ball 
es diu Espetec fi nal i a ben segur que 
enguany serà explosiu de la mà de dues 
bandes que asseguren festa. 

Són les preferides de la concurrència 
mataronina, les més habituals i acla-
mades. Estem parlant de dos clàssics: 
la Girasol i la Cimarrón. Dos grups di-
ferents però que, complementant-se, 
poden brindar el millor Especte Final en 
molts anys a la ciutat: s’accepten apos-
tes sobre quanta gent arriba a l’Albada. 
La Girasol és experimentada en la mú-
sica patxanguera catalana, de clàssics 
versionats a temes de rock català. La 
Cimarrón toca tecles més nacionals i 
internacionals. El que s’ha dit, aquest 
Espectec promet i molt.

Abans la Mascletà
Tronada de fi  de festa és el nom que 

rep la mascletà que dispararà a deu mi-
nuts de la mitjanit la pròpia Pirotecnia 
Tomás. Un rebombori fi nal que servirà 
perquè Mataró retroni en el seu darrer 
dia de festa.

Enguany la Tronada baixa al recinte 
fi ral del Parc Nou perquè més gent en 
pugui gaudir en proximitat. Allà resso-
narà més i ens recordarà a tots que la 
cosa s’ha acabat. Però que toca anar 
al Parc.

El darrer ball promet 
emocions de les fortes de la 
mà de dos clàssics: Cimarrón i 
Girasol

XÈNIA SOLA

CUGAT COMAS

La Cita 

Tronada i Espectec Final
A partir de tres quarts i 5 de dotze, 
al Parc Nou i al Parc  Central. 

29
DIMARTS
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L’Albada 

dels malalts 
La darrera fuetada de la 
festa, deixa l’estampa dels ma lalts 
que, de bon matí del ja dia 30 de 
juliol, jorn fatídic, es neguen a que la 
cosa acabi. Acabat l’Espetec Final es 
baixa fi ns a Santa Anna on potser et 
donaran xocolata.

Folk català a 
Can Marchal

Els darrer dels concerts de Can 
Marchal duu el segell del millor folk 
català de la mà dels grups El Pont 
d’Arcalís i Les Violines. Serà el darrer 
dia de música en aquest Pati cèntric on 
els fi dels saben que hi trobaran qualitat 
musical i a petita escala. Segell de deno-
minació d’origen.

I fi ns el 
2009

I això ja estarà. Esta- rem 
tots i totes tristois durant uns dies, 
marxarem de vacances i pensarem 
en el 2009. Les Santes seran unes 
més de les nostres vides i Mataró 
tornarà a començar el seu any natu-
ral fi ns la Festa Major del 2009.

L’Anem a Tancar o dir-li adéu a en 
Robafaves i companyia  

Les fi gures se’n tornen a descansar des-
prés de dies de festa i balls a tothora. 
L’Anem a tancar també és un clàssic en 
el qual mentre les fi gures tornen a Can 
Marfà per descansar-hi durant un llarg 
any, la gent, en la part fi nal del recorre-
gut, pot provar-les.

La gràcia serà encendre una forca de 
diablessa, aixecar la Momerota o el Drac 
o intentar fer ballar un gegant. També és 
el dia en què molts nens i nenes donen 

els xumets a la seva fi gura preferida per-
què s’han fet grans.

Les fi gures tornen a Can 
Marfà per passar-hi tot l’any fi ns 
el 2009

CUGAT COMAS

La Xeringada remullar-se per acabar  

Què millor que començar el darrer dia 
de Festa Major que amb una guerra 
d’aigües, menuts contra menuts, ganà-
pies contra ganàpies, al Parc Nou. És la 
Xeringada, un altre clàssic, que ocupa-
rà el migdia del 29 amb les estampes 
més simpàtiques i gamberres de totes 
les Santes. Si a la nit fa xafogor, al matí 
ens remullem.

‘Al Parc Nou hi haurà la 
guerra d’aigua més simpàtica

X.S.

X.S.

CUG.

Apunts de Santes

2

1

3

La Cita 

Anem a Tancar  
A un quart de 8 de la tarda, 
des de l’Ajuntament. 

La Cita 

Xeringades  

A partir de les 12 del migdia 
al costat de l’Espai Firal.



Depilació facial i corporal per a l’home i la dona

Eliminació progressiva, segura i efi caç del pèl no desitjat

Depilació mèdica làser

Eliminació de varius
amb Làser Gémini

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

Làser per a:
Eliminació de berrugues, cuperosi, 
aranyes vasculars, taques...

Tractament del dolor
artrosi, dolors articulars...

Rejoveniment facial

Farciment, Mesolifting, «relleno»
d’arrugues i llavis

Dietes obesitat, hipertensió, diabetis

Mesoteràpia infi ltracions per a la cel·lulitis

Peelings salicílic i despigmentant

Crioesclerosis de varius

centresd’aplicacionslàser

medicina interna / cirurgia làser

dr. Pere Pérez Peña

HORES CONVINGUDES

Camí de la Geganta 119, entl. 3a. Tel: 93 796 43 57 - 08302 MATARÓ

Comtat D’Urgell 10, 1er 2a.Tel: 93 796 43 57 - 25700 LA SEU D’URGELL

e-mail: perezpena@terra.es
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A partir de les 09.00
/ Poliesportiu municipal
Teresa Maria Roca
Torneig de futbol sala base Les Santes

A partir de les 18.00 h
/ Parc Central
Festa, circ i fi raires

18.00 h / Pati de l’antic
Hospital de Sant Jaume
i Santa Magdalena
Concert de Banda

19.45 h / Des de diversos
indrets de la ciutat
Cap a la Crida

20.00 h / Ajuntament
Crida de Festa Major

21.00 h
/ Basílica de Santa Maria
Concert d’orgue

NIT BOJA

23.30 h / Des de l’Ajuntament

PROGRAMACIÓ D’ACTES - LES SANTES 2008 -

Desvetllament bellugós

24.00 h / Plaça de Santa Anna
Convidada de la Família Robafaves

Tot seguit / Des de l’Ajuntament
fi ns al Parc Central
Escapada a negra nit

Tot seguit / Parc Central
Tabalada

Tot seguit / Parc Central
La Ruixada

11.00 h / Passeig del Callao
Sessió oberta de tai-txi

12.00 h
/ Pati de Les Esmandies
Concert vermut

12.00 h / La Riera entre
el c. d’Argentona i
la Muralla de la Presó

Concert de Barram

A partir de les 13.00 h
/ Poliesportiu municipal
Teresa Maria Roca
III Torneig 24 h d’hoquei sala Les San-
tes

14.00 h / Des del
campanar de Santa Maria
Barram i repicada

A partir de les 16.30 h
/ Passeig del Callao
II Torneig de partides ràpides d’escacs

18.00 h / Saló de Sessions
de l’Ajuntament
Recepció ofi cial de les Julianes i les 
Sempronianes

A partir de les 18.00 h
/ Parc Central
Festa, circ i fi raires

18.30 h / Des de la
plaça dels Corrals
Postal de Gegants

19.30 h / Pati de
les Caputxines
Concert coral

20.15 h / Des de l’Ajuntament
Correguspira

21.30 h / Camp de futbol
d’Enric Pujol (Cerdanyola)
Concert Amaral

A partir de les 22.00 h
/ Seu del Grup Cosmos
El cel de Les Santes a través del tele-
scopi

22.00 h / Plaça de Santa Anna
Ballada de sardanes

22.00 h / Teatre Monumental
Teatre Òscar. Una maleta, dues maletes, 
tres maletes

22.00 h / Pati de Can Marchal
Concert Tactequeté amb Amine i Ham-
za M’Raihi

23.00 h / Plaça de la Brisa
Ball a la brisa

24.00 h
/ Plaça de l’Ajuntament
Concert de Marrinxa

24.00 h / Parc Central
Ball de Festa Major



07.00 h
/ Des de diversos indrets
Matinades

09.00 h
/ Basílica de Santa Maria
Toc d’Ofi ci

09.30 h / Can Canyameres
XIII Tirada de Les Santes

09.30 h / Des de l’Ajuntament
Anada a Ofi ci

10.00 h
/ Basílica de Santa Maria
Missa de Les Santes

12.00 h / Carrer d’en Pujol
Ballada de sardanes

13.00 h / Des de la
plaça de Santa Maria
Desfi lada

17.30 h / Seu del
Club Billar Mataró
Trofeu Les Santes de billar

A partir de les 18.00 h
/ Parc Central
Festa, circ i fi raires

18.00 h / Des de l’Ajuntament
La Passada

19.30 h / Parc Central
Concert de Festa Major

A partir de les 20.00 h
/ Passeig Marítim
Escenari Obert

23.00 h / Passeig Marítim
Castell de focs

SARAU

Acabats els focs / Al llarg
del Passeig Marítim
Escenari del davant
del Centre Natació Mataró
Concerts Ai, ai, ai
+ Gertrudis
+ Dr. Batonga

Platja del Varador, darrere
de l’Escola Universitària
del Maresme
Espectacle K@osmos

Escenari entre el Cargol
i el pas de Sant Agustí
Escenari Obert

Escenari del fi nal del
Passeig del Callao
Sardanes i xindriada

09.30 h / Des del Parc Central
XXX Cursa Popular Les Santes

11.00 h / Des de l’Ajuntament
Anada a la Residència Sant Josep

11.30 h
/ Residència Sant Josep
Ballada de sardanes

A partir de les 18.00 h
/ Parc Central
Festa, circ i fi raires

18.00 h / Plaça Gran, plaça
Xica i plaça del Beat Salvador
La revolta dels Nans

19.00 h / Teatre Monumental
Teatre La classe neutra

19.15 h

/ Residència Sant Josep
Concert de sardanes

20.00 h / Passeig del Callao
Concert de gospel

21.00 h / Des de l’Ajuntament
El ball de dracs

22.00 h / Pati de Can Marchal
Concert Raynald
Colom Quintet

23.00 h / Plaça de Sta Anna
Requisits de Festa Major

Tot seguit
/ Davant de l’Ajuntament
No n’hi ha prou!

12.00 h / Parc Central
Xeringada

18.00 h / Biblioteca
Pública Pompeu Fabra
Meravellosament meravellós

19.00 h
/ Residència Sant Josep
Ball de vesprada

19.15 h / Des de l’Ajuntament
Anem a tancar

22.00 h / Pati de Can Marchal
Concert El Pont
d’Arcalís i Les Violines

23.50 h / Parc Central
Tronada de fi  de festa

24.00 h / Parc Central
Espetec fi nal

Tot seguit / Des del Parc Central
fi ns a la pl. de Sta Anna
L’albada





Música        
Divendres 25 de juliol. Concert: CONCERT D'ORGUE. 
Concert dins del XXVIII Cicle d’orgues de 
Catalunya, a càrrec de Ray Cornils, reconegut 
intèrpret de Portland, Maine (EUA).

A les 21h a la Basílica de Santa Maria.

Divendres 25 de juliol. Concert: FAST3. Concert 
d'aquest trio de funk i jazz del Regne Unit.

A les 23,30h a lasal del Varador.

Dissabte 26 de juliol. Concert: AFTERCALL. Concert 
d’electrònica amb tocs de rock.

A les 19,30h a la Comuna de l'Art (Camí Ral, 351).

Dissabte 26 de juliol. Concert: AMARAL. En ple 
moment d’èxit per la presentació del seu nou 
disc, el duet que uneix música i poesia en 
moltes de les seves creacions arriba a Mataró 
per oferir el millor dels seus directes.

A les 21,30h al Camp de Futbol de Cerdanyola. 
Preu: 28€.

PEARE. A partir de la immensa galeria de 
personatges femenins que desfi len per les 
obres de Shakespeare, Art Trànsit Dansa ha 
creat un espectacle intimista.

A les 22h. a Masia Can Ribot (Veïnat de Mata, 33). 
Preu: 16€, 26€ amb sopar inclòs.

Divendres 1 d'agost. Teatre: PEINES D’AMOUR 
PERDUES. Obra de la Cia. L’instant d’une 
Résonance, dura 3 hores amb una pausa de 
45 minuts per sopar. En francès subtitulat 
al català.

A les 21,30h. a Masia Can Ribot.                        
 Preu: 30€ amb sopar inclòs.

Dissabte 2 d'agost. Circ: XESPIR…!. Un  recull 
dels millors números del repertori de Tortell 
Poltrona.

A les 18h. a Masia Can Ribot.                             
 Preu: 6€ espectacle familiar.

Dissabte 2 d'agost. Teatre: BURGHER KING LEAR. 
Adaptació del King Lear de Shakespeare de 
João Garcia Miguel, en portugués i anglès 
subtitulat al català.

A les 21,30h. a Masia Can Ribot.                             
 Preu: 16€, 26€ amb sopar inclòs.

Diumenge 3 d'agost. Teatre: EL REI LEAR. Aquesta 
és una obra gran, brutal; els personatges, tots, 
meravellosos; la història és preciosa. Dirigida 
per Oriol Broggi.

A les 21h. a Masia Can Ribot.                             
 Preu: 20€, 30€ amb sopar inclòs.

Dissabte 26 de juliol. Concert: GRUF. Formació de 
Mataró que basa les seves actuacions en el 
boogaloo i en una bona dosi d'improvització.

A les 00h a lasal del Varador.

Teatre i dansa
Dissabte 26 de juliol. Teatre: ÒSCAR. UNA MALE-
TA, DUES MALETES, TRES MALETES. L’exitosa 
comèdia esbojarrada arriba a Mataró. De 
Claude Magnier, amb direcció d’Abel Folk. 
Amb Joan Pera i Mont Plans.

A les 22h. al Teatre Monumental.                       
Preu: 24€ platea; 21€ amfi teatre.

Dilluns 28 de juliol. Teatre: LA CLASSE NEUTRA. 
Versió lliure de la novel·la “L’auca del senyor 
Esteve” de Santiago Rusiñol. A càrrec de Fènix 
Teatre, i dirigit per Jordi Pons.

A les 19h. al Teatre Monumental.                       
Preu: 13€ platea; 11€ amfi teatre.

Festival Shakespeare
Dimecres 30 de juliol. Música: SONNETS. Selecció 
d'una vintena de sonets de Shakespeare 
cantats per Norah Krief.

A les 21h. Masia Can Ribot (Veïnat de Mata, 33).
Preu: 20€.

Dijous 31 de juliol. Música: THE CONCORD OF 
SWEET SOUNDS. The music of Shakespeare’s 
England in fi ve Acts; interpretada per Xavier 
Sabata i Laberintos Ingeniosos.

A les 20h. a l'Ermita de Sant Simó. Preu: 20€.

Dijous 31 de juliol. Dansa: LES DONES I SHAKES-

elmésdestacatFesta Popular

Festa Major de Mataró

Els actes més populars i celebrats de Les Santes es concen-
tren, com és lògic, en els dies clàssics de la Festa Major. El 
tret de sortida el dóna la Crida, que deixa pas a la Nit Boja, 
un dels actes més multitudinaris. Segueixen circ, gegants, 
teatre, Ball de Festa Major, Matinades, la Missa, la Passada, 
els Focs, el Sarau a la platja, la Cursa, els Requisits, el No 
n'hi ha prou!, la xeringada i l'Espetec Final, entre molts 
altres actes que omplen aquests dies d'activitat. 

A diversos indrets de la ciutat, més            
informació en altres pàgines de la revista.

Les Santes 2008

Del divendres 25 al dimarts 29 de juliol.

Imatge del vistós logotip de la Festa Major d'aquest any.

guia



CENTRE SANT BRU. Cursos de Ioga, Ioga 
Kundalini i Qui Gong Tai Chi. Horaris de matí, 
tarda i vespre.

Informació i inscripcions: 938424789 (Jaume) i 
937903478 (Mª Àngela). Carrer de Sant Bru, 10.

CURSOS PERMANENTS FUNDACIÓ HOSPITAL. 
Taller de Relaxació: dimarts o dijous de 19,45 
a 21h. · Taller de Ioga: dilluns i dimecres de 
18,30 a 19,30h. · Taller de Tai-Txí: dimarts i 
dijous de 18,30 a 19,30h. Dilluns i dimecres 
de 19,30 a 20,30h.

Informació a la Fundació Hospital (Sant Pelegrí, 3). 
Telf: 93.741.91.60 

Rutes i visites guiades  
Dissabtes 26 de juliol, 2, 9, 16, 23 i 30 d‘agost. LA 
RUTA DEL MAR. Aquesta ruta permet descobrir 
la vinculació de Mataró amb el mar: la seva 
història marítima i naviliera, l’entorn natural 
de la costa, les transformacions del litoral i 
indrets i personatges històrics relacionats 
amb el mar.

A les 19h a l'Ermita de Sant Simó.

Dimarts 29 de juliol, 5, 12, 19 i 26 d’agost. CA 
L’ARENAS, CENTRE D’ART DEL MUSEU DE 
MATARÓ. Visita guiada a l’equipament cul-
tural especialitzat en art i la seva difusió, i 
visitar l’exposició de la col·lecció Tràveling 
circular.

A les 19h. a Ca l'Arenas (c/ d'Argentona, 64).

Dijous 31 de juliol, 7, 14, 21 i 28 d’agost . CLOS 
ARQUEOLÒGIC DE TORRE LLAUDER. La vil·la 
romana de Torre Llauder forma part del territori 
de la ciutat romana d’Iluro. La visita guiada 
recorre les restes de les seves dependències 
senyorials.

A les 19h. a la Vil·la romana de Torre Llauder.

Dimecres 30 de juliol i 6, 13, 20 i 27 d’agost . RUTA 
MODERNISTA A MATARÓ. Ruta urbana pels 
edifi cis més signifi catius del modernisme ma-
taroní en una síntesi històrica de l’època.

A les 19h. a l'Ajuntament de Mataró.

Divendres 1, 8, 22, i 29 d’agost . VISITA A LA BASÍLI-
CA DE SANTA MARIA I CONJUNT DELS DOLORS.
La més gran representació de la religiositat 
a Mataró del període del Barroc.

Punt de trobada: A les 19h al Museu de Santa 
Maria (c/ de Beata Maria, 3). 

MÉS INFORMACIÓ: www.portalmataro.com/agenda
Enviar informació a mataro@totmataro.cat 

o a les nostres ofi cines: c/ d'en Xammar, 11. 
08301 Mataró o bé al fax 93.755.41.06

Varis           
Fins al 15 d'octubre. I PREMI LITERARI HELENA 
JUBANY. L'associació cultural Helena Jubany 
i Lorente convoca el I premi Helena Jubany 
de narració curta o recull de contes.

Més informació a helena.jubany.cat/associacio.

Excursions 
AGRUPACIÓ CIENTÍFICO EXCURSIONISTA DE MA-
TARÓ. El Carreró, 29. Telf: 93.755.08.37.

· Diumenge 20 de juliol:  Sortida col·lectiva a la 
Costa Brava. Camí de Ronda des de Begur a Calella 

de Palafrugell. Prèvia inscripció, de dilluns a dijous 
de 19 a 21h a les ofi cines de l'Agrupació.

Infantil        
Dimarts 29 de juliol. L'HORA DEL CONTE A 
L'ESTIU: "Meravellosament meravellós". Recull 
d’històries breus acompanyades de música, 
llum, color i alegria a càrrec de Cesc Serrat.

A les 18h a la Biblioteca Pública Pompeu Fabra.

Dimarts 5 d'agost. L'HORA DEL CONTE A L'ESTIU: 
"Espavilats i coques". Rondalles, contes i his-
tòries que tots tenim la il·lusió d’escoltar.

A les 18h a la Biblioteca Pública Pompeu Fabra.

Dimarts 12 d'agost. L'HORA DEL CONTE A L'ESTIU: 
"La història d’un nan". A càrrec de Núria 
Clemares.

A les 18h a la Biblioteca Pública Pompeu Fabra.

Dimarts 19 d'agost.  L'HORA DEL CONTE A L'ESTIU: 
"La carraca; Titelles i cançons". A càrrec de la 
companyia 3⁄4 de 15.

A les 18h a la Biblioteca Pública Pompeu Fabra.

Dimarts 26 d'agost. L'HORA DEL CONTE A L'ESTIU: 
"Contes d’aigua dolça i salada". A càrrec 
d’Assumpta Mercader, de L’espina de la 
sardina.

A les 18h a la Biblioteca Pública Pompeu Fabra.

Dijous 24 de juliol. ELS DIJOUS A LA BIBLIO: "El 
jardí subterrani". Conte de Cho Sunkyung.

A les 17,30h a la Biblioteca Caixa Laietana             

Festes i fi res   
De divendres 18 a dimecres 30 de juliol. LES SANTES 
2008, FESTA MAJOR DE MATARÓ. Els dies 
festius més esperats per gran part dels mata-
ronins arriben amb un allau d'activitats de tota 
mena omplen els dies i les nits mataronines. 
Per més detalls de tots els actes que no es 
troben en les pàgines de la guia cultural, 
podeu consultar altres pàgines de la revista, 
la revista de la setmana vinent i la web de Les 
Santes: cultura.mataro.cat/santes/.

A més de 30 ubicacions per tota la ciutat.

Del 23 al 31 d’agost. FESTA DEL CARRER DE SANT 
RAMON. 
· DISSABTE 23: A les 17h, cercavila de gegants.

· DIJOUS 28: A les 22h al CEIP Joan Coromines, 

cinema a la fresca: "Un plan brillante".

· DIVENDRES 29: A les 20h, gran festa infantil
amb el grup Munchis; a les 22,45h, pregó i 

inauguració oficial de la Serenata; a les 23h, 

cantada d’havaneres amb els grups Vol de 

gavines i Morralla.

· DISSABTE 30: A les 12h, jocs infantils; a les 

18h,  animació  infantil amb el grup Plàstics; a 

les 19,30h,  ballada de sardanes amb la cobla 

Costa Daurada; a les 12 de la nit, gran ball amb 

l’orquestra Show Trexs Musical.

Organitza: Serenata del Carrer de Sant Ramon

Cursos i tallers 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE MATARÓ CENTRE. 
Cursos oberts a inscripció: d'iniciació al Reiki, 
de Kundalini-ioga i de Patchwork.

Informació i inscripcions: 937906151.                 
 Carrer Gravina, 6 interior (Casa de la Palmera).



CA L'ARENAS CENTRE D'ART del Museu de Mataró. 
c/ Argentona, 64. Mataró.

· Tràveling Circular. Exposició  emmarcada 
dins del tema "Roda el món". 

Exposició de la col·lecció. Fins al 14 de setembre.
· Jordi Arenas. L'entorn. El "grup dels dissabtes". 
Mostra de pintura de paisatges.

Al Menjador. Fins al 28 de setembre.  
· Josep Novellas. Pompeia, Guadix, Austràlia. 
Mostra d’obres fruit del seus viatges. 

A la Sala 1. Fins al 28 de setembre. 
· Cecilia Postiglioni. Exposició de l’artista 
argentina Cecilia Postiglioni.

A la Sala 2. Fins al 28 de setembre. 
· El viatge transversal. Exposició amb la 
participació dels artistes proposats per les 
ciutats participants de Transversal, Xarxa 
d’activitats culturals.

A la Galeria. Fins al 28 de setembre. 
· Quaderns de viatge. Mostra de quaderns de 
viatge comissariada per Miquel Bardagil. 
Amb Josep Maria Martín, Erich Weiss i Arno 
Nollen.

Al Soterrani. Fins al 28 de setembre.

BIBLIOTECA POMPEU FABRA. Pl. Occitània, s/n.
· Viatgers al tren! Vinyetes sobre rails. Expo-
sició que repassa la presència dels trens en 
els còmics.

De l'1 al 30 d'agost. 

ESPAI CAPGRÒS. c/ Sant Benet, 16-18. Mataró.
·Paloma Rodríguez. Carme Fageda. Eva Casado. 
Exposició de pintura.

Fins el 27 d'agost.

MUSEU DEL CÀNTIR. Plaça de l'Església, 9. Ar-
gentona.

· Arcadi Blasco. Ceràmiques. Obra recent del 
prestigiós ceramista alacantí.  

Del 3 d'agost al 14 de setembre.

GALERIA LOLET COMAS. c/ Sant Benet, cantonada 
Sant Joaquim. Mataró.

· Penadés. Exposició de pintura.
Fins al 5 de setembre.

ESPAI HARTMANN. c/ Carrasco i Formiguera, 48. 
Pol. Ind.Pla d’En Boet II. Mataró.

· Camllonch 2. Exposició col·lectiva del taller 
de Campllonch, diversos estils i tècniques.

Fins al 27 d'agost.

SALA D'EXPOSICIONS DE CAN PALAUET. c/ d'en 
Palau, 32. Mataró.

· Albert Ràfols Casamada / Maria Girona. Obra 
de la col·lecció de la Fundació Privada Car-
men i Lluís Bassat.

Fins al 28 de setembre.

COMUNA DE L'ART. Camí Ral, 351. Mataró.
· Retrats en acrílic. Exposició d’il·lustracions 
de la mà de Noeces.

                                Fins al 31 de juliol.
· Factoría del color. Exposició de grafi ts de Ryn 
Patri, àlies de Jonathan Garcia.

                     Inaguració dissabte 2 a les 18,30h. 
De l'1 al 31 d'agost.

MUSEU DE MATARÓ.  El Carreró, 17. Mataró. 
· Art religiós del Museu de Mataró. Mostra de 
pintura religiosa.

Fins al 7 de setembre.

ATENEU CAIXA LAIETANA. c/ Bonaire, 3-5. Mataró.
· Joves artistes seleccionats a la Col·lectiva 
Sant Lluc 2007. Mostra col·lectiva, plataforma 
de llançament per a joves artistes.

                    Fins al 31 de juliol.
· Llums de Santes. Exposició de fotografi es 
d'Isaac Benito.

Fins al 31 de juliol.   

SALA D’EXPOSICIONS CAIXA LAIETANA. Plaça de 
Santa Anna, 1-4, 1r pis.

· El casament. 33 quadres de gran format de 
26 artistes diferents entorn del casament. 

Fins al 31 de juliol. 

MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA. c/ Beata Maria, 
núm. 3. Mataró. 

· Documentació, plànols i projectes de Santa 
Maria. Exposició amb motiu del mil·lenari 
de Santa Maria. 

Fins al 31 d'agost. 

Pintura elmésdestacat

Del 2 d'agost al 4 de setembre

En el marc de la Festa Major de Sant Domè-
nech i de la Fira del Càntir d'Argentona, el 
pintor Gregorio F. Monreal ens ofereix una 
mostra de la seva obra pictòrica. Inaguració 
el dissabte 2 d'agost a les 20h. Obert tots 
els dies de la setmana de 9h. a 21h.

Gregorio F. Monreal

L'Artgent, espai d'Art i Cultura, C. 
Mataró-Argent. Km. 2,4, Argentona.Fragment d'una obra de l'artista.





ACTIVITATS DE LA 
UGT SINDICATO DE 
JUBILADOS Y Pensio-
nistas del Maresme. 
Pl. de les Tereses, 
17. 93.755.14.17.

• AGOST:  • 3 d'agost gran dia a Tossa de Mar • 
Del 10 al 15 a Navarra • Del 17 al 23 a Astúries • 
El 24 Solsona i pantà de Sant Ponç • El 28 visita 
a Andorra.

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN LA GATASSA. c/ Díaz 
Conde, s/n. Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Ball, cada dimecres a les 16,30h.

ACTIVITATS AL CASAL DE GENT GRAN JAUME 
TERRADAS. c/Argentona, 59 int. 93.757.99. 
52 o 93.798.99.57. Mataró. 
• BALL, diumenges de 17 a 20h, al local Iris (c/ 
Bonaire).• Cada diumenge del mes, melé de petanca 
a les pistes del Casal. 

ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN DEL PARC. 
c/Corregiment, 28.  93.757.13.17. 
• BALL: cada diumenge, música en directe. • Ca-
minades Matinals: cada dimarts, sortida des del 
Casal a les 9h. • Bingo, cada divendres a les 17h. 
• Petanca, de dilluns a divendres, matí i tarda. • 
CURSOS: Informàtica, Català, Puntes de Coixí, Balls 
de Saló, Artesania Tèxtil, Dibuix i Pintura, Relaxació, 
Manualitats i Modisteria.

 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DEL 
MARESME UDP. Plaça del Forn del Vidre nº 1. 
a93.790.36.72 Mataró.
• Excursions: • 28 d'agost esmorzar a Vallirana, 
visita a Montserrat i dinar a Castelldefels • Penúltim 
dissabte de cada mes, Sopar-Ball a les 20,30h al 
local social. • Cada dimarts i divendres, exercicis de 
relaxació. • Cada dilluns, classes de ganxet i mitja. 
• Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, petanca.• 
Cada dijous, bingo. • Taller gratuït de pintar Man-
dales i targetes. 

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN PLA D'EN BOET. 
c/Juan Sebastián El Cano, 6. Mataró.
• Ball, cada diumenge de 17h a 20h. Música en 
viu. • Un dijous al mes a les 17h, cafè-tertúlia, 
amb la projecció d'una pel·lícula. • Grup artístic 
"La Tardor": es busquen persones que vulguin 
col·laborar. Interessats trucar al telèfon 93.796.10.90 
o 635.99.76.61. 

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE ROCAFONDA/PA-
LAU. c/ Colombia, 55. Mataró. 
Activitats i serveis per als socis: • Taller de Manua-
litats. Cursos: Informàtica i català. • Tornejos de 
Petanca, cartes, dòmino i billar. • Dijous Bingo. • Ball 
en viu: cada 15 dies. Es forma una coral, fan falta veus 
masculines. Informació al telf 93.169.51.66.

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE CIRERA. c/ 
Frederic Mistral, 8. Mataró.
• Cursos:  Gimnàs - Yoga  - Informàtica - Ball

Trasplantament 
  de cabell 

Entre les diferents tècniques quirúr-
giques per tractar la calvície, la que 
ens permet actualment obtenir millors 
resultats estètics es l’autotrasplantament 
del cabell mitjançant els microempelts 
i miniiempelts. Els resultats són molt 
satisfactoris i l’aspecte és totalment 
natural.

L’autotrasplantament capil·lar consis-
teix en obtenir fol·licles pilosos de les 
zones del cap on el cabell no cau (zones 
posteriors, clatell) i trasplantar-lo a les 
zones problema.

El microempelt conté un o dos cabells 
i s’utilitza per donar un aspecte natural 
a la primera línia i les entrades; el mi-
croinjert compta de tres a sis cabells i 
serveix per donar gruix en àrees central 
i coroneta.

Es poden trasplantar de 500 a 5.000 
cabells depenent, entre altres factors, de 
l’àrea a cobrir i del gruix del cabell que 
tingui la zona donadora.
Es sufi cient una sola intervenció?
S’ha de respectar una distància mínima 
entre la col·locació dels empelts per no 
perjudicar el seu creixement, per tant és 
recomanable programar, almenys, dos 
sessions per obtenir el millor resultat 
en gruixària. Per una segona intervenció, 
s’haurà d’esperar un mínim de sis mesos 
per no lesionar el cabell trasplantat.
Com és la intervenció?
La intervenció es realitza en quiròfan, 
sota anestèsia local, com la realitza 
un dentista. El postoperatori pot ser 
lleugerament incòmode. Als deu dies 
s’extreuen els punts de sutura que 
s’han col·locat en la zona donadora, 
on quedarà una cicatriu lineal, quasi 
invisible i amagada entre el cabell. En 
la zona receptora, quedaran unes petites 
crostes que cauran desprès del novè dia 
de la intervenció. Els dies posteriors a 
la intervenció, hauran de tenir-se les 
cures que s’indicaran referent a higiene 
i cures locals.
Com es comporta el cabell trasplantat?
Passats uns tres mesos de la intervenció, 
el cabell inicia el seu creixement actuant 
de la mateixa manera que el cabell no 
trasplantat, creixerà igual i no haurà de 
tenir cures especials.

DRA. ANGELES XALABARDER

CENTRO CLÍNICO MIR-MIR

E-MAIL: INFO@CCMIR-MIR.COM
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La màgia d’una plaça invencible

Tot i que la nomenclatura li atribueixi la 
màgia al que és pròpiament l’actuació de 
3 de 9, 4 de 9 i 5 de 8, possiblement i 
fent crònica de la diada castellera de Les 
Santes, els mags aquí són els Capgros-
sos i l’encanteri el posa la seva plaça. La 
gran diada de l’any blau es va solventar 
amb tots els objectius descarregats, en 
una matinal de glòria pels de la camisa 
blava que van explorar fi ns al límit els 
poders de les Santes patrones i els seus 
fi dels a plaça. Les coses pel seu nom, 
sense l’efecte d’una plaça que xiscla 
com cap les descàrregues de la seva co-
lla, diumenge passat algun castell dels 
Capgrossos, com el 4, hauria anat a terra. 
Però per alguna cosa eren Santes i érem 
a Mataró. La màgia blava és sàvia però 
també mística.

Els Capgrossos van atacar d’entrada un 
5 de 8 un pèl lent i patidor de nervi a la 
baixada. En la segona van enfrontar-se a 
un 3 de 9 amb folre, tercer del curs, de 
difícil avaluació doncs fa alhora allò del 
progressa adequadament i el necessita 
millorar. Remenat però ferm, el tercer 
de l’any i els primers moments d’eufòria 
a plaça on hi havia una gentada que po-
ques, poquíssimes places de Catalunya 
tenen o poden tenir. Però la droga dura 
venia en tercera ronda i una colla con-
vençuda de fer el 4 de 9 amb folre. Va 
patir de bon inici i la plaça va socórrer 
amb crits el que la gravetat volia desfer. 
La carregada va ser dura però la baixada 
va ser d’epopeia. Amb els castellers en 
posicions impossibles, el folre forçat al 
màxim i l’estructura brandant més que 

mai. Un 4 de 9 que es va descarregar per 
la màgia intrínseca de l’emplaçament, la 
colla, i les Santes i que passa amb rècord 
propi, per com de límit va ser, a la història 
recent dels castells.

Malastrugança verda
Si Les Santes van emparar els castellers 
maresmencs en el seu dia més granat, no 
es van enrecordar d’uns Castellers de Vila-
franca que van proposar-se massa, vistos 
els que eren, i que, sobretot, els va faltar 
sort i encert. La sortida era temible però 
el colossal 4 de 9 amb folre i agulla, mai 
vist a Mataró, es va haver de desmuntar 
abans que fos una ruïna. En repetició, 
a sobre, “sols” van carregar el 3 de 9. 
Un 4 de 8 amb agulla en segona ronda i 
toc de corneta per la tercera on el 2 de 
9 amb folre i manilles també els va fer 
fi ga, quan s’acostava l’enxaneta a dalt. Un 
cop fortíssim adolorit per un peu tendre i 
la constatació que, malgrat el pilar de 7 
amb folre fi nal, no era el dia dels grans 
de grans al món casteller. La tercera colla, 
els Marrecs de Salt, van fer castells de 7 i 
mig amb tot l’encert i amb un 3 de 7 per 
sota com a castell més mediàtic.

I ara, l’ambició
Les conclusions de la diada pertoquen 
als responsables dels Capgrossos però 
apunten diferents seleccions. Es va 
constatar que la Tripleta és bon sostre 
per al moment però, també, que hi ha 
camí per còrrer abans i a la gamma extra 
dels castells. Ahir va anar bé per veure 
el que costa un castell de 9 i la burrada 
que no deixen de ser els supercastells. 
Però, també, va servir a tota una colla per 
començar a salivar pensant en la glòria 
castellera suprema. 

Els Capgrossos descarreguen 
la Tripleta en un altre dia màgic 
de la Plaça de Santa Anna

‹

REDACCIÓ
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Bona acollida del 
trasllat al Parc del 
ball de la Gegantada

Una quarantena de fi gures 
participen a la trobada gegantera
‹

Les Santes es van inaugurar dissabte 
passat amb un dels actes més populars 
de la Festa Major: La Gegantada. Sigui 
per les persones que normalment pas-
seja pel centre mataroní els dissabtes a 
la tarda, sigui per la gent de les colles i 
sobretot per la gran quantitat de públic, 
l’acte va convertir-se de nou en una cita 
festiva multidinària. En total van ser 
més de quaranta les fi gures de barris, 
associacions i tota mena d’entitats les 
que van formar part de la cercavila.

Enguany, la trobada presentava com 
a principal novetat un canvi d’ubicació 
en el ball fi nal, celebrat en aquesta oca-
sió al Parc Central. “L’espai no se’ns va 
fer petit com en d’altres edicions i els 
gegants van poder ballar molt bé”, ha 
apuntat Enric Clar, de la Coordinadora 
de Colles Geganteres de Mataró.

Un nou recorregut
A més a més, la Gegantada d’enguany 
tenia el repte que partia des de quatre 
punts diferents de la ciutat i en aquest 
sentit, Enric Clar ha afi rmat que hi va 
haver molt bona coordinació entre les 
diferents colles: “Els balls no es van 
solapar i la gent va poder veure les dife-
rents actuacions sense problemes”. 

REDACCIÓ
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Les samarretes de Les Santes
s’esgoten en cinc dies 

La samarreta de Les Santes amb els 
colors esportius de Mataró ha estat un 
fenomen amplíssim, un èxit total. Si els 
darrers anys el dia 25, inici dels dies forts 
de Festa Major, era típic que s’acabessin 
les samarres, a tot estirar els dies 26 o 
27, aquest any als quatre dies de posar-
se la venda ja es van esgotar algunes 
mides i dimarts, el cinquè dia de posar-
se a la venda, s’exhaurien la pràctica 
totalitat d’existències. 

Les llargues cues a la botiga de Les 
Santes han estat la tònica, tant per agafar 
torn per la samarreta com fent cua per a 
l’estampació del nom al darrera.

Cues ja el primer dia
El primer dia de vendre’s la samarreta, 
el dijous 17 a les 11;30 hores, la botiga 
de les Santes situada al Foment Mataroní 
del carrer Nou obria les seves portes, i 
ho feia amb més d’una cinquantena de 
persones que feien cua per comprar-se 
la samarreta d’enguany. I és que la polè-

mica samarreta pel que sembla ha tingut 
una gran acceptació entre la ciutadania, i 
tant grans com petits no van voler espe-
rar més per anar-la a comprar per por de 
quedar-se’n sense. Només cinc minuts 
després d’obrir-se la veda ja s’havien 
donat més de 80 números

Increment insufi cient
Aquest esgotament prematur de les 
samarretes denota falta de previsió. 
L’IMAC, al presentar la samarreta va 
dir que se’n farien més números, fi ns 
a 4.000, per saciar la demanda. Els 
comptes de l’antic Patronat, però, han 
quedat molt curts vista la realitat i les 
cues. Se n’haurien d’haver fet més.

Èxit total de la proposta de 
Martí Anson i cues llarguíssimes
‹

REDACCIÓ
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L’art torna al carrer 
amb Sant Pere més alt  

El carrer de Sant Pere més Alt va tornar a 
treure l’art al carrer coincidint amb l’inici 
de la Festa Major, el passat dissabte 19 
de juliol. Durant la inauguració hi havia 
poca gent de públic, però mica en mica 
el dia es va anar animant de visitants per 
aquesta mostra tan peculiar que pretén 
portar la cultura al nostre espai més 
pròxim: el carrer. 

Una jornada sense novetats 
Tot plegat va comptar amb la forta 
presència d’activitats culturals que van 
acabar d’animar els dos dies en que el 
carrer va celebrar la jornada dedicada a 
l’art. Música, concerts i sobretot molts 

tallers relacionats amb el món de les 
manualitats van acabar de posar el toc 
al cap de setmana a Sant Pere més Alt. 
Pel que fa als quadres, el nivell de les ex-
posicions va ser força alt i variat, però la 
veritat és que respecte als altres anys no 
hi vam trobar massa sorpreses ni tampoc 
cap aposta agoserada ni moderna.

La jornada artística va seguir 
amb el nivell dels anys anteriors 
‹

Quadres al carrer Sant Pere més alt





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

E. CARVAJAL  c/Gatassa, 10 93.798.29.15
M. CENTENO  

Pl. Vista Alegre, 2 93 798 50 08
V. COARASA       c/Torrent, 7 93.798.70.04
E. COLL Sant Josep, 30.93.790.43.40 

(dissabtes matí i tarda)
T. COLL (CREU BLANCA) dissabtes alterns. 

Plaça Xica, 1-3. 93.796.09.08
M.R. CORONA - C. SUBIRANA  

Pg. R. Berenguer, 75 93 757 90 93
M. FERRÉ  Rda. Pres. Macià, 61-63. 

93.741.16.66
B. FITÉ  Riera, 57. 93.790.10.30

(dissabtes alterns)
E. JULIÀ Camí Ral, 93. 93.790.43.69 

(dissabtes alterns)
S. LÓPEZ        Rda. Frederic Mistral, 26-28  

93.799.80.48
M.A. MAJORAL  

Irlanda 17, cant. Boixa 93.798.49.47
M. MASJUAN               Rda. Dr. Ferran, 28  

93.798.69.15 
M.T. NOGUERAS

c/Siete partidas, 79 93.790.54.18
M. OLIVÉ  Av. Gatassa, 71. 93.798.49.55
J. PLANA  Plaça de Cuba, 4 93.798.55.50
P. ROCA. C/Nou, 1. 93.790.19.57 

(dissabtes alterns)
ROMANCES Av. President Tarradellas, 34 

93.114.09-00
A. RUIZ-CARRILLO  

Alarcón, 41 93 790 15 17 
M.C. SAÑES     Creu Roja, 3 93,798.97.06
L.M. SERRANO-M.C. SERRANO (Alterns)

Rda. O’Donnell, 102. 93.798.03.43 
M.SPÀ        Sant Valentí, 43  93.798.33.93
R. SPA     Pl. Santa Maria, 3. 93.790.10.43
M.A. VIA               Poeta Josep Punsola, 16

 93.790.18.28
A.L. VILARDELL  

Av. Puig i Cadafalch, 256 93.798.25.50

HORARI TOTS ELS DIES DE 9 A 22H.
A.ALFONSO - M.COS. (festius no)
 Av. d’Amèrica, 33. 93.790.31.04 
R.Mª DE LA PEÑA (de 8 a 22)
 Rambla, 16. 93.790.20.24
PARC CENTRAL
 Rda. Alfons X, 18. 93.796.14.91
LA RIERA 10 (dill a div. de 8 a 22)
 La Riera, 10. 93.790.10.58
M. R. RUIZ-CARRILLO (dill a div. 9 a 21, dis  s. 
matí)     Rda. Rocablanca, 1. 93.790.59.69
Mª I. SIMON  (festius 9 a 15h)
 Av. J. Recoder, 62. 93.798.43.00
JOSE ANTONIO SORIANO
 Sebastián Elcano, 2-4. 93.757.90.25

OBERTES DIA I NIT
M.R. COLLDEFORN
 Rda. O’Donnell, 13. 93.757.92.93
R. SUBIRATS
 Blay Parera, 35. 93.796.17.21
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Festa major mataronina. Mataró 
està de gala.

Com hem dit tantes vegades: 
Les festes són moments d’unir la  
família, de relació social, de repòs 
i per molts d’altres dies de feina i 
venda.

És ben cert que hi ha tota una 
tendència neoliberal que considera 
l’ésser humà com un robot que ha 
de ser teledirigit. L’intent de tornar 
a imposar 65 hores de feina a la 
setmana... Serà veritat?

Si fos així, les festes tindran més 
sentit i seran més necessàries. Així i 
tot, confi em que no es perdin drets 
humans i ben adquirits.

I aleshores ve el sentit de les 
“Santes”. Persones a admirar i tenir 
en compte el seu esperit de lluita, 
de testimoni, de coratge.

Així i tot, no crec que les noves 
generacions entenguin massa de 
festes religioses. 

Però sí que cal donar valors. 
Si partim que la paraula valor 

vol dir força com salut, aleshores 
comprendrem que els valors han 
d’enfortir les persones en com po-
den  millorar la salut tant corporal, 
psíquica, espiritual o interior. 

I un valor molt sa és ser coherent 
un amb si mateix: La corporalitat, 
les emocions i sentiments, així com 
la forma de pensar han de fer un 
tot. Això és créixer i madurar tant 
psíquicament com interiorment.

Cal per això líders, persones 
que vagin endavant amb aquest 
esperit...

No en va hem de recordar aquella 
dita llatina que diu:

VERBA MOVENT SED EXEMPLA 
TRAHUNT

LES PARAULES MOUEN, PERÒ 
ELS EXEMPLES ARROSSEGUEN

I això es fa amb els valors. 
Però avui en dia cadascú ha de fer 

la seva pròpia escala de valors.
I les Patrones de Mataró en són 

un model.

La festa de 
les Santes...!

Jaume Patuel i Puig
-psicòleg-psicoterapeuta-
e-mail: jpatuel@copc.es



De 0 a 100 en quant?
100 samarretes en un dia!
Pels 100 primers que vinguin a El Tot el 25 de juliol



Cinesa - Mataró Parc I 902 333 231 I Matinals: Diss. i festius
I En blau: Dis. i diu.I Golfes: Div. i diss.

 Superagente 86 
 12,15 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00

 Hancock 
 12,15-12,30  18-18,30-19  22-22,30-23 
   16-16,30-17  20-20,30-21  00,01-00,30-01

 X-Files 
 12,15 16,00 18,15 20,30 22,45 01,00

 Gente de mala calidad 
       01,00

 Doomsday 
 12,15 16,00 18,15 20,30 22,50 01,05

 Escalofrío 
    19,00  22,00 00,30

 Kung fu panda 
 12,10-12,30  18-18,30-19  22,00 
   16-16,30-17  20-20,30  00,01

 Escondidos en Brujas   22,30 00,45

 Posdata: te quiero 
   16,30 19,15  22,00 00,45

 Las crónicas de Narnia: el príncipe Caspian 
 12,15 16,15  19,00 22,00 

 El increíble Hulk 
 12,15      

 Paso de ti    21,00 dv.-ds.

 El patito feo y yo 
 12,15      

 Sexo en Nueva York                 A partir diu.22,00 23,30

 Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal 
 12,00 16,00  

Cinemes Arenys I 902 101 008 I Golfa: Div., diss. i vigília de festiu

I Sessions en blau: Dis., diu., festius

  X-Files 
   16,00 18,00 20,15 22,30 01,00 

  Hancock 
   16,00 18,00 20,15 22,30 01,00 

  Oh Jerusalén 
   16,00 18,00 20,15 22,30 01,00 

  Posdata: te quiero 
   16,00 18-18,50  22,40 
     20,20-21,45  00,30-01,00

  Superagente86 
   16,00 18-18,15 20,20-20,30 22,40-22,45 01,00 

  Eskalofrío 
   16,00 18,00 20,15 22,30 01,00 

  Las crónicas de Narnia: el príncipe Caspian 
   16,00 18-18,50  

  Kung fu panda 
   16,00 18,00 20,15 22,30 01,00 

  Gente de mala calidad 
     20,45 22,40 01,00 

Diumenge 27 no hi haura sessió golfa, i dll. tampoc hi haurà  matinal.



Sinopsis Crítica de Cinema

L’encant d’un superheroi irreverent i        
captivador es dilueix en un guió irregular 

Hancock. Peter Berg. Estats Units. 2008

L’argument: Hancock és un superheroi atí-
pic. Insatisfet, incomprès, descarat i solitari,  
diàriament duu a terme accions benintenciona-
des que acaben ocasionant grans desperfectes. 
Els ciutadans comencen a estar-ne tips, la 
justícia el persegueix i la seva popularitat està 
sota mínims. Hancock està contra l’espasa i 

la paret, fi ns que un dia qualsevol salva la vida d’en Ray, un asses-
sor d’imatge disposat a ajudar-lo a recuperar el prestigi propi d’un 
superheroi. 

L’anècdota: El director de 
la pel·lícula és Peter Berg, un 
cineasta amb una trajectòria 
peculiar. El seu és un rostre 
habitual a les pantalles en tant 
que ha encarnat personatges 
secundaris en més d’una tren-
tena de produccions i, darrera 
les càmeres, va despuntar fa 
deu anys amb la comèdia negra ‘Very Bad Things’.

Diagnòstic: A mig camí entre la comèdia i el cinema d’aventures, 
‘Hancock’ arrenca amb força presentant un superheroi irreverent que 
genera empatia en l’espectador. Més enllà de la comicitat i dels gags, 
la pel·lícula se sustenta en un misteri: el protagonista no recorda el 
seu passat i, per tant, no coneix la seva veritable indentitat. Mentre 
l’enigma perdura, mentre la tensió entre Will Smith i Charlize Theron 
es manté, el relat funciona i el públic continua expectant. Quan la 
veritat surt a la llum, el fi lm es desmunta i desemboca en un tercer 
acte que no presenta cap interès.

Efectes secundaris: Contraindicada als seguidors del cinema de 
superherois convencional.

Julio Campos Marín 
Marina Solis
Francisco Gilabert  

Guanyadors del concurs 
de l’edició núm. 1346 

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines, 
únicament a partir del dia 25 d’agost que tornem de 
vacances i durant una setmana. 

Resposta de la 
setmana passada:

‘Angelina Jolie 
(tigresa)’

 cinema@totmataro.cat

 C/ d’en Xammar, 11. 08301 Mataró

Sorteig de 3 lots de 
dues entrades cedides per 

CINEMES ARENYS.

CONCURS de CINE

ARIADNA VÀZQUEZ

Quina pel·lícula estrena l’actor 
que va fer de Bilbo Bolsón a la 
trilogia del Senyor del Anells?

Envia la resposta a l’adreça:

 

 



Sinopsis

X-Files
Direcció: Chris Car-
ter. Intèrprets: David 
Duchovny, Gillian 
Anderson, Amanda 
Peet. 106min.
Argument: Després de 
nou anys en televisió 
i el salt cinemato-

gràfi c el 1998, els agents del FBI, 
Fox Mulder i Dana Scully, tornen una 
vegada més a la gran pantalla. Encara 
que fi ns i tot es desconeix la trama de 
la pel·lícula, però es tractarà d’un thri-
ller sobrenatural que centrarà la seva 
història en la complicada relació entre 
els dos agents mentre Mulder continua 
amb la seva recerca de la veritat.  

Oh Jerusalén

Direcció: Elie Choura-
qui. Intèrprets: Saïd 
Taghmaoui, Patrick 
Bruel, Ian Holm. 
100min.
Argument :  “Oh Je-
rusalén” recrea la 
història de la creació 

de l’Estat d’Israel el 1948 a través de 
dos amics, un d’àrab i l’altre jueu. Ex-
plicada des de diferents punts de vista, 
al fi lm es barregen valor, violència, 
política i un fort sentit de la moralitat. 
La seva història els porta des dels car-
rers de Nova York a la Terra Santa, on 
arrisquen les seves vides lluitant per 
les coses que creuen.

Superagente 86

Direcció: Peter Segal. Intèrprets: Steve 
Carell, Anne Hathaway, Dwayne Johnson. 
110min.

A r g u m e n t :  E n  l a 
comèdia d’acció “El 
Superagente 86”, 
es confi a a Max well 
Smart, agent de 
CONTROL, la mis-
sió més arriscada i 
important de la seva 

vida: desbaratar l’últim pla del dia-
bòlic sindicat del crim, conegut com 
a KAOS, de dominar el món.   

Doomsday

Direcció: Neil 
Mar shall. Int: Rhona 
Mitra, Bob Hoskins, 
Adrian Lester. 113min.
Argument :  La raça 
humana té data de 
caducitat. Estem en 
el 2008, però poc 

importa l’any quan una pandèmia sen-
se precedents amenaça amb eradicar 
l’home del planeta. Per a molts habi-
tants del Regne Unit, epicentre del 
brot, el fi nal ja és massa a prop com 
per pensar en el temps. 

Eskalofrío

Direcció: Isidro Ortiz. 
Intèrprets: Blanca 
Suárez, Junio Valverde, 
Jimmy Barnatan. 
91min.
Argument: Santi, un 
jove solitari a causa 
de la seva al·lèrgia a 

la llum solar es trasllada amb la seva 
mare a un fosc poble amagat entre 
muntanyes. Una sèrie d’estranyes 
morts, de les quals ell és el princi-
pal sospitós, commocionen la zona. 
L’única forma de demostrar la seva in-
nocència serà revelar el terrible secret 
que el bosc oculta.  

Posdata: te quiero

Direcció: Richard 
LaGravenese.  
Intèrprets: Hilary 
Swank, Harry Connick 
Jr, Gerard Butler. 
125min.
Argument: Holly Ken-
nedy és  bonica, 

intel·ligent i casada amb l’amor de la 
seva vida Gerry. Però un dia, la malaltia 
se l’emporta, i amb ell també se’n va 
l’esperit de Holly. Terriblement trista, 
l’única persona que pot ajudar-la ja no 
és allà. Però el seu marit, molt previ-
sor, li ha deixat cartes per guiar-la al 
seu camí.

Hancock

Direcció: Peter Berg. Intèrprets: Will Smi-
th, Jason Bateman, Charlize Theron. 93min.
Argument: Un superheroi (Will Smith) té 
molt mala imatge de de cara al públic a 
causa dels danys que causa quan resol 
crims i al seu alcoholisme. Un consul-
tor de relacions públiques corporatiu 
(Jason Bateman), després de ser salvat 
pel superheroi, intentarà tornar-li el 
favor millorant la seva imatge pública. 
Però mentre intenta millorar la seva 
reputació, aquest corteja en secret la 
seva dona (Charlize Theron). 

Gente de mala calidad.                                       
Direcció: Juan Cavestany. Int: Alberto 
San Juan, Maribel Verdú, Fernando Tejero. 
90min.

Escondidos en Brujas.                        
Direcció: Martin McDonagh. Intèrprets: 
Colin Farrell, Brendan Gleeson, Ralph 
Fiennes. 107min.

Kung fu Panda.                           
Direcció: John Stevenson, Mark Osborne. 
Int: Animació. 92min.
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SANTES ESPORTIVES ›› 

Jurásicas Castelldefels i Rabo 
de Delfín guanyadors del segon 
Torneig Ciutat de Mataró 
Gran ambient i qualitat a les dues finals 
del Segon Torneig d’Handbol Platja Ciutat 
de Mataró que ja té guanyadors: Jurásicas 
de Castelldefels en la categoria femenina i 
Rabo de Delfín en la masculina. Un torneig 
que ha estat un èxit absolut de participació 
amb 20 equips masculins i 12 femenins, 
que han omplert la Platja del Varador durant 
dos dies amb partits d’aquesta espectacular 
disciplina que any rere any està guanyant 
més adeptes.

FINAL FEMENINA

Jurásicas Castelldefels - The 
Corbi Team 2-1 (als penals)
La fi nal femenina l’han disputat dos equips 
amb jugadores de Castelldefels, una de les 
potències catalanes en l’handbol femení. 
L’equip més veterà, el Jurásicas, van guanyar 
la primera meitat amb certa claredat, però la 
segona meitat se la va emportar el Corbi per 
la mínima (13-14) i el campionat s’ha hagut 
de decidir als penals d’un contra el porter. 
En el desempat les dues porteres van estar 
molt encertades, però al fi nal la veterania es 
va imposar i el Jurásicas repeteix el títol que 
ja va aconseguir l’any passat.

FINAL MASCULINA

Intersport ARHS - Rabo de Delfín 
0-2
El darrer partit del campionat va ser molt 
intens i va acabar decidit per l’efectivitat 
i el recital del porter de l’equip del Delfín 
(format sobretot per jugadors de l’Adrianenc). 
L’ARHS de La Roca arribaven havent guanyat 
el torneig de la setmana passada a la seva 
població, però van haver de doblegar-se en 
aquesta fi nal perdent per 0-2 contra el Rabo 
de Delfín.

El “MMC” guanya el primer 
torneig 2X2 de bàsquet
Aquest passat cap de setmana i dins del 
programa de les Santes la platja del Callao 
va accollir el primer torneig 2x2 de básquet 
platja. L’acte va estar organitzat per la 
Comissió de Clubs de bàsquet de Mataró i 
el Patronat d’Esports. En el torneig hi van 
participar tant equips sèniors masculin, com 
femenins i de base que van fer gaudir de 
valent a tots aquells espectadors que es van 

Èxit del Segon Torneig 
d’Handbol Platja Ciutat 
de Mataró 

XÈNIA SOLAÈxit de l’handbol platja i demostració d’Aikido

acostar a la platja. 
Els guanyadors van ser aquests: The Best 

Bàsquet (Mini masc.), Brit (Cadet fem), 
Celtics (Cadet, mas), Jugar Pa Na es Tonteria 
(Júnior mas), MMC (Sènior masc.) XÈNIA SOLA Futbol platja amb poc públic

XÈNIA SOLA Competició i concurs d’Skate

les santes esportivesles santes esportives
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A
En plena festa major, i després que 
gairebé tots els actes de les Santes 
Esportives s’hagin celebrat, només 

ens queda desitjar-los que passin unes molt 
bones vacances i que disfrutin dels Jocs 
Olímpics de Beijing. I en aquesta cita olím-
pica, la ciutat de Mataró hi serà present amb 
dues esportistes, es tracta de Gàlia Dvorak 
i Núria Martínez. Lla base mataronina 
fi nalment, un cop recuperada de la seva lesió, 
anirà als Jocs. Malauradament l’altre espor-
tista mataroní que tenia opcions d’anar a 
Beijing, el gimnasta Javier Gómez fi nalment 
no hi anirà ja que ha caigut a última hora 
del combinat estatal. Des d’aquí els hi volem 
desitjar sort a les dues olímpiques locals  i 
que tot els hi vagi molt bé.

Un jocs amb molta mar de fons
Sens dubte aquests Jocs Olímpics de Beijing 
2008 passaran a la història, i ho faran encara 
que a la cita no neixi cap nova estrella de 
l’esport mundial, ni que es batin rècords del 
món o olímpics, o que els esportistes xinesos 
aconsegueixin medalles en disciplines on 
abans no tenien ni esportistes. Sinó que 
passaran a la història per les polèmiques 
sorgides en els mesos previs a la cita, com 
els alts índex de contaminació atmosfèrica de 
la capital xinesa que han denunciat diverses 
entitats ecologistes i algunes personalitats 
del món de l’esport, o de les protestes per 
tot el món durant el pas de la fl ama olímpica 
defensant els drets de la regió del Tibet, o de 
la polèmica generada per la presència del 

Bones vacances i bons jocs

president de la República Francesa, Nicolas 
Sarkozi a la inauguració dels jocs o si Messi 
jugarà la prèvia de la Champions o anirà als 
jocs. Sens dubte tot això farà que aquests 
jocs siguin inoblidables, tot i que des d’aquí 
esperem que també ho siguin pels èxits i el 
nivell mostrat pels esportistes que han de ser 

  ediToRiaLEDITORIAL

PersoNatGeELPERSONATGE

Arriben els  Jocs Olímpics de Beijing, la cita esportiva d’aquest estiu

el tot esport suplement col·leccionable d'informació esportiva
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destacat
Cursa Popular
Enguany la cursa popular 
de les Santes arriba a la 
seva trentena edició. Des-
prés de 30 anys d’història 
aquesta cursa popular s’ha 
convertit en una de les 
icones de la Festa Major 
per a grans i petits.

Andreu Miró
Andreu Miró, el ciclista 
mataroní, acaba de reva-
lidar el títol de campió en 
els Campionats de Cata-
lunya. A més l’Andreu en 
els últims dies també ha 
aconseguit el títol de sots-
campió d’Espanya i el del 
Món amb la selecció.

FET DESTACAT

els veritables protagonistes dels jocs. 
I aquells a qui no agradin els esports olím-
pics, i siguin més fanàtics del futbol, durant 
tot aquest proper mes d’agost, podran seguir 
aquests partits de pretemporada on última-
ment els equips grans es dediquen més a fer 
caixa voltant pel món que no pas a preparar 
la temporada. I si res d’això ens sedueix prou 
ens podrem tirar totes les vacances estirats 
al sol, estirats a la tumbona i creant panxa, 
que per això són les vacances. 

El CE Mataró no tindrà vacances
Per altra banda aquí, més a prop, tenim 
els jugadors del CE Mataró, que ja han co-
mençat a entrenar i que pobres no tindran 
vacances. I en molts dels casos tampoc les 
hauran tingut abans, ja que la majoria d’ells 
porten més de 4 mesos sense cobrar, i si això 
no ho atura ningú, ja veurem si després de 
les vacances no es trobem al CE Mataró a 
Primera Territorial. Per ara, una dotzena de 
jugadors ja han denunciat al club, i si això se-
gueix així potser que el nombre de jugadors 
que portin a l’entitat als tribunals siguin més. 
Tot i això esperem que la directiva del club 
faci tot el possible per solucionar això, i l’any 
que ve l’equip jugui a Tercera Divisió. 

EL TOT ESPORT

minut zerominut zero
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XÈNIA SOLARècord de participants a la Mitja Marató per relleus

SANTES ESPORTIVES ›› 

Arriba la XXX 
Cursa Popular 
de les Santes
La cursa on tothom hi té lloc, fa 
trenta anys

El pròxim dilluns 28 a les 9:30 hores el 
Parc Central acollirà la XXX Cursa Popular 
de Les Santes. Com cada any els organi-
tzadors esperen una gran participació en 
aquesta prova on grans, petits, ràpids i 
lents hi tenen lloc. Enguany la sortida i 
l’arribada serà al Parc Central. Tots aquells 
que vulguin córrer poden fer la inscripció 
a la botiga de les Santes fins al dia 26, o 
el mateix dilluns 28 una estona abans de 
començar la carrera. Tots els participants 
rebran un diploma, un refrescant préssec 
i es podran donar una refrescant dutxa un 
cop acabat l’esforç. 

Recorregut: Parc Central, carrer Pirineus, 
Camí de la Geganta, carrer Melcior de 
Palau, carrer Isern, carrer Tetuan, carrer 
Cooperativa, carrer Germans Thos i Co-
dina, avinguda Jaume Recoder, Camí Ral, 

la Rambla, Plaça Santa Anna, carrer de 
l’Hospital, carrer Bonaventura, el Rierot, 
carretera de Mata, ronda Alfons X el Savi, 
plaça Espanya, avinguda del Corregiment 
i arribada al parc Central. 

XÈNIA SOLALa Cursa de Les Santes per a totes les edats

SANTES ESPORTIVES ›› MITJA MARATÓ PER RELLEUS

Gran actuacio de la secció feme-
nina del Maimakansu

Dissabte passat el Parc Central va acollir la 
segona edició de la Mitja Marató per relleus 
que organitzen la Colla Maimakansu i el Grup 
d’Atletisme Lluïsos Mataró. En aquesta sego-
na edició de la prova es van batre els rècords 
de participació tant en la categoria masculina 
com la femenina. S’ha de destacar que les 
noies del Maimakansu van acabar primeres.

Aquests van ser els primers classifi cats: 
CATAGORIA MASCULINA

1R CORREDORS.CATB

2N BUFF TRI

3R LES FRANQUESES CALIFORNIA

CATEGORÍA FEMENINA

1R MAIMAKANSU F1

2N LLUÏSOS 6 FEMENÍ

3R MAIMAKANSU F2

Rècord de participació en la II edició 
de la Mitja Marató per relleus

SANTES ›› PETANCA

Gran actuació de l’equip local

L’equip de la Penya l’Esplanada “A” va 
guanyar la 37a edició de les XII hores In-
ternacionals de Petanca. L’equip local que 
s’ha endut el títol està format per Francisco 
Sánchez, Raul Elipe, Ruden Adan i Manuel 
Martín. A més el conjunt mataroní també 
es van emportar el XXXI Trofeu Generalitat 
de Catalunya i el XXXI Trofeu Ciutat de 
Mataró. 

La Penya l’Esplanada 
guanya el torneig inter-
nacional de petanca

ARXIU Torneig de Petanca

Les santes esportivesLes santes esportives









TOTS estrenem!
Els més ràpids en venir a El Tot Mataró el 25 de juliol
estrenaran una samarreta de disseny!

Si no ets dels 100 primers, també tenim un regal per a tu!

Els més afortunats estrenaran un iPod o 
algun dels àlbums fotogràfi cs!

Apuntat al sorteig a www.totmataro.cat/estrena
photoimpres.es 

àlbums fotogràfi cs

TOTS estrenem una nova web!

L’IPOD D’APPLE ÉS CORTESIA DE SIMÓMAC [WWW.SIMOMAC.NET] i ELS ÀLBUMS FOTOGRÀFICS D’IGRAFIC.COM I PHOTOIMPRES.ES
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ENTRENADORS ›› 

Per segona vegada en el que portem de segle 
XXI, els cinc principals equips masculins 
de la ciutat iniciaran la temporada amb els 
mateixos tècnics amb que havien acabat la 
temporada anterior. Fins ara només havia 
succeït al fi nal de la temporada 2002-03 en 
la qual les directives van continuar donant 
la confiança a Joan Vilà, Joan Gonzàlez, 
Dorin Costras, Xavier Gallén i Josep Maria 
Guiteras.

Ara ho faran Jaume Creixell, Albert Illa, 
Ivan Sanz, Ernest Gil i Josep Maria Guite-
ras, cinc entrenadors amb tipologies ben 
diferents, però ben lligats a l’esport de la 
ciutat. 

Jaume Creixell és tota 
una institució dins el futbol 
català i a Mataró se l’estima, 
i ell estima Mataró. Aquí de 
ben jove va venir per dirigir 
el CE Mataró la temporada 1976-77, quan 
s’iniciava una llarga carrera de tècnic. Des-
prés va tornar-hi per dirigir la UE Cerdanyola 
dues vegades i per entrenar el CE Mataró en 
quatre etapes més, comptant la present.

El futbol passa per moments complicats 
com ens comentava ell mateix en una entre-
vista que li vam fer, ja que els jugadors tenen 
moltes pretensions econòmiques i els temps 
no estan per aquestes despeses. Això farà 
que l’equip groc-i-negre torni a canviar molt 
respecte al de la temporada anterior, però s’ha 
de recordar que la darrera vegada que Creixell 
va “construir” l’equip, que va ser la temporada 
2004-05 es va fer una gran campanya, de les 
millors del club.

Albert Illa, es un jove format 
com a jugador al CE Mataró i 
que va tenir una gran trajec-
tòria com a jugador arribant a 

Repeteixen els entrenadors dels cinc equips de màxim 
nivell de la ciutat

jugar a la màxima categoria estatal. Després 
va tornar aquí per fer-se com a tècnic i des-
prés de diverses temporades portant equips 
de la base i fent de segon entrenador del pri-
mer equip la temporada passada va debutar 
com a primer entrenador i l’equip va fer una 
excel·lent campanya, sobretot amb un gran 
rendiment fora de casa, que si hagués estat 
acompanyat per un millor balanç al Palau 
Mora hauria pogut portar l’equip a les fases 
de la Lliga EBA.

De cara a la temporada vinent podrà man-
tenir bona part de la plantilla (només marxen 
Sergi Homs, Roger Juan i possiblement Iki) i 
esperen poder millorar encara la classifi cació 
d’aquesta temporada.

Ivan Sanz, és asturià però 
ja és com de casa. Es va anar 
fent com a tècnic als equips 
de la base mataronina, fi ns 
que la directiva del CH Mataró 
li va encarregar la difícil tasca de retornar a 
l’OK Lliga. En el primer intent ho tenia difícil 
perquè va agafar l’equip a mitja temporada 
i bastant enfonsat, però tot i això va fer 
remuntar l’equip i va haver-hi esperances 
quasi fi ns al fi nal. Al segon intent no va fallar 
i GrupClima Mataró va tornar a estar entre 
els grans. I sota la seva direcció pel mig 
dels millors s’hi ha mogut sense complexos 
i apropant-se aquest any al “play-off”. Amb 
una plantilla semblant a l’anterior i on hi ha la 
meitat de jugadors estan formats a la pedrera 
local la temporada vinent intentarà fi car-s’hi 
per primera vegada.

Ernest Gil també havia estat 
jugador del club que ara en-
trena, el Centre Natació Ma-
taró. Va plegar de jugar força 
jove i va iniciar la carrera 

d’entrenador amb càrrecs a nivell de seleccio-
nador, abans d’ocupar el càrrec d’entrenador 
del primer equip als anys noranta, abans de 
l’arribada de Dorin Costras. Després va ser 
segon entrenador amb el romanès i fi nal-
ment la passada temporada li va agafar el 
relleu. Ben ajudat per un altre tècnic de la 
casa com Beto Fernàndez, van gairebé refer 
l’equip, amb tres estrangers nous, recuperant 
la il·lusió i portant l’equip novament als 
“play-off”i a la Copa LEN. Aquesta propera 
temporada intentaran encara fer-ho millor si 
es pot mantenir la plantilla.

Josep Maria Guiteras, 
havia estat de ben jove ju-
gador del Joventut i aquí va 
començar la seva carrera 
d’entrenador dins la qual va 
arribar a dirigir el BM Granollers a la Divisió 
d’Honor. Ell va tornar a Mataró l’any 2000 i 
va ser el tècnic que l’any 2003 va portar per 
primera vegada l’equip del Joventut Handbol 
Mataró a 1a estatal, amb un equip jove, on 
dels 17 jugadors n’hi havia 13 que havien 
jugat al juvenil del club. Semblava que hi 
havia equip per anys tenint en compte que a 
l’handbol la maduresa se sol agafar prop de 
la trentena. Però per diferents motius no ha 
estat així i ara, després que Tria, Comas, Cu-
quet i Capdevila hagin deixat l’equip, només 
queden 4 dels jugadors que van aconseguir 
l’ascens, dos dels quals no hi eren quan es 
va baixar. Per tant s’inicia un nou cicle i de 
moment no sembla que l’objectiu immediat 
hagi de ser l’ascens, sinó el de consolidar 
aquest nou grup. La Lliga Catalana-2a Estatal 
té un alt nivell i els joves que pugen s’hauran 
d’anar adaptant a la categoria al costat dels 
més experimentats, i a mesura que passi la 
temporada s’anirà veient si es poden posar 
objectius més alts.

Club 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09

CEM Viana Vilà Vilà Vilà Creixell Serrano Moya Moya Creixell
 Creixell     Gonzalvo  Creixell
      Moya

UEM Sànchez Gonzàlez Gonzàlez Margall Margall Margall Sobrin Illa Illa

CNM Costras Costras Costras Costras Costras Costras Costras Gil Gil

CHM Pons Paramio Gallén Gurt Gurt Sanz Sanz Sanz Sanz
  Gallén   Sanz 

JHM Guiteras Guiteras Guiteras Guiteras delPino Muñoz Guiteras Guiteras Guiteras

entrenadorsentrenadors
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TRIAL ›› CAMPIONAT DE CATALUNYA

ATLETISME ›› CRITERIUM NACIONAL CADET

BÀSQUET ›› PLANTILLA

CEDIDAMiró amb la medalla de campió

A més el mataroní va aconseguir 
el sots-campionat d’Espanya

El dissabte 5 de juliol es va celebrar a Ripoll 
la tercera i última prova del Campionat 
d’Espanya de Trial 2008, que a la vegada 
era la fi nal dels  Campionats de Catalunya 
de Trial 2008. En aquesta prova, el mata-
roní Andreu Miró tenia la possibilitat de ser 
el nou Campió de Catalunya i de mantenir la 
segona posició en el Campionat d’Espanya. 
En els capionats estatals, el primer classifi -
cat era l’Aragonès Abel Mustieles, Campió 
de Món Júnior 2008, i que tenia molts 
punts d’avantatge sobre el ciclista mataroní 
que ja no tenia opcions d’agafar-lo. Per 
contra, per darrera de l’Andreu venien el 
català Gerard Aguilar, i l’andalús Jerónimo 
Fernández que arribaven a Ripoll amb la 
intenció de fer-se amb la segona plaça. Per 
tant el plantejament de la carrera era molt 
clar, es tractava d’assegurar i no arriscar 
per pedre el segon lloc. Tot i això l’Andreu 
no va començar gaire bé la competició, 
i després de la primera volta es va veure 
superat pels seus rivals. Tot i això la prova 
era a tres voltes i encara quedava molt. En 
aquestes dues últimes voltes l’Andreu va 
demostrar el seu talent i la sang freda per 

no fallar, i emportar-se fi nalment el sots-
campionat d’Espanya, i el títol de campió 
de Catalunya. 

Campió amb la selecció en el Cam-
pionat del Món per nacions
A mitjans de juny es van celebrar els cam-
pionats del Món de Trial de Val di Sole a 
Itàlia. La selecció espanyola, formada per 
Benito Ros, Dani Comas, Abel Mustieles 
Gemma Abant i Andreu Miró van aconseguir 
la medalla d’or. En la competició individual, 
l’Andreu no va tenir un bon dia i va haver 
de conformar-se amb la dotzena posició en 
la categoria Júnior.

L’altleta mataroní que competeix 
amb el F.C Barcelona està fent 
una gran temporada

Ara fa quinze dies l’atleta mataroní Francis-
co Gómez va quedar segon en el II Criterium 
Nacional cadet d’atletisme en salt de 
longitud. El mataroní, amb un salt de 6,60 
metres va aconseguir el segon lloc del podi 
de la competició celebrada a Majadahonda  
(Madrid). 

El mataroní, que competeix en el F.C 
Barcelona, anteriorment ja s’havia proclamat 
sots-campionat d’Espanya en pista coberta a 
Oviedo, sots-campió d’Espanya per seleccions 
amb Catalunya en la seva prova, i campió 
d’Espanya amb el combinat català de 4x100. 
A més en Javier actualment també és campió 
de Catalunya en salt de longitud i segon en 
triple salt. La pròxima cita del jove talent 
mataroní serà a la tardor a Lugo, on disputarà 
els Campionats d’Espanya a l’aire lliure. 

Francisco Gómez queda segon en 
el II Criterium Nacional cadet d’atletisme

El Platges de Mataró 
de la temporada vinent 
va agafant forma 
La plantilla, que seguirà entre-
nant Albert Illa, patirà molt pocs 
canvis

El sènior mas-
culí del Platges 
de Mataró de la 
temporada v i -
nent cada cop 
va agafant més 
forma, tot i que 
la plantilla de la 
temporada 2008-
2009 segu i rà 
sent gairebé la 
mateixa que la 
d’aquest any. Des de l’entitat s’ha valorat 
molt positivament la gran temporada que ha 
fet l’equip i la majoria de jugadors seguiran. 
Per ara l’equip només tindrà dues baixes, la 
de Sergi Homs i la de Roger Joan, tot i que 
aquestes dues gairebé se’ls hi ha de sumar 
la d’Iki. Després de la gran temporada que 
ha fet el pivot nigerià, el Platges ho tindrà 
molt complicat per retenir un jugador que 
té suculentes ofertes d’equips de cate-
gories superiors, tot i això la continuïtat 
del jugador no se sabrà fi ns d’aquí a unes 
setmanes, encara que des del club ja s’està 
buscant substitut del pivot per si Iki acaba 
marxant. 

Pel que fa a les incorporacions, per ara 
només n’hi ha tres, una és la d’Ignasi Ariño 
que defi nitivament passarà del sènior B al 
primer equip, després de jugar força partits 
la temporada passada a les ordres d’Albert 
Illa. Una altra és la de Marc Coll, un pivot 
que és  júnior i medeix 2.05 metres. Mentre 
que la tercera incorporació és la del pivot 
Paco Hernández, que després de molts anys 
a l’entitat i d’estar aquesta temporada jugant 
a l’Arenys, torna a l’equip amb més ganes 
que mai de tornar a ser una de les peces 
del nou projecte del Platges.

Albert Illa seguirà sent l’entrenador del 
primer equip director tècnic del club, Pera 
Chico “Pepo” serà el seu ajudant, Carles 
Abajo serà el preparador físic mentre que 
en Lluís Dalmau serà el delegat del primer 
equip. 

PLANTILLA DEL PLATGES A HORES D’ARA: 

Jordi Ventura, Miki González, Adrià Frade-
ra, Marc Forcada, Juan Antonio Jobacho, 
Edu Alcaraz, Igansi Ariño, Paco Hernández, 
Marc Coll, Carles Gómez, ¿Iki?.

Andreu Miró aconsegueix el Campionat 
de Catalunya de Trial

CEDIDESImatges de vídeo de Gómez 

varisvaris
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ATLETISME ›› RÈCORD DEL MARESME

La laietanenca va fer miques el 
rècord comarcal de 800 metres 
llisos que perseguia des de la 
temporada passada
L’escenari l’ideal: l’Estadi Olímpic Lluís Com-
panys i la forma de fer-ho també: guanyant la 
sèrie B del Míting Ciutat de Barcelona amb 
una gran superioritat sobre la resta de rivals, 
inclosa la que li va guanyar 6 dies abans el 
Campionat d’Espanya Promesa Khadija Rah-
mouni (Simply Scorpio). El rècord d’Anna Per-
làsia de 2’08”55 ha resistit 15 anys i 17 dies. 
Els nou rècord establert en 2’06”97 per fi  va 
veure recompensats els esforços de González, 
que des del primer metre va sortir decidida a 
donar-ho tot. Olga Ortega (F.C. Barcelona) fou 
molt bona llebre, amb la Mari enganxada a la 
seva esquena. 14”8, 30”6, 46”1 i 1’02”0 
foren els passos de la laietanenca en els 
primers 4 cents. Només Josefi na Cañamares 
(Cajacanarias) seguia a la de Vilassar de Mar, 
que liderava la cursa al abandonar Ortega en 
el 500 (1’18”4). A partir d’aquí fou una lluita 
solitària de González contra el crono i el vent, 
que de segur que en una carrera ideal amb més 

rivals als darrers metres hagués retallat encara 
una mica més la seva marca. Passà en 1’34”9 
el 600, 1’50”3 el 700 i rematà en 2’06”97, 
molt per davant de Cañamares, segona amb 
2’09”44. Rahmouni només pogué ser 4a 
amb 2’11”43 rera Nerea Ruano (Asefi cán-
Piélagos, 2’10”58). La marca de González és 
rècord comarcal absolut i promesa, 10a i 7a 
marca catalana absoluta i promesa de sempre 
i mínima pels Campionats d’Europa Promesa 
de l’any 2009. A més, és el segon rècord més 
valuós del club si usem la taula internacional 
de marques: els 2’06”97 estan valorats en 
1033 punts. Només Mireia Lluch la supera 
amb el rècord del club de 400 (54”91 del 
1993 valorat en 1039 punts).

En la sèrie local de 800 metres Elena 
Adán fou 4a (2’18”50) i Vicky Sauleda 8a 
(2’22”73).

Memorial Miquel Consegal

Es va celebrar a l’estadi Serrahima de Barcelo-
na el passat 18 juliol el Memorial Miquel Con-
segal, en record de l’entrenador i atleta germà 

del laietanenc Xavier Consegal. Mireia Casteràs 
fou la laietanenca més destacada, aconseguint 
la victòria en 1500 rebaixant la seva marca en 
més de 5” per deixar-la en 4’35”29, 6a atleta 
d’un club de la comarca que baixa dels 4’40” i 
3a en el rànking comarcal promesa de sempre. 
En la mateixa cursa Judith Llavero fou 4a amb 
4’47”03, mentre que en categoria masculina 
Vicenç Valls fou 10è (4’08”73) i Pere Ocaña 
16è (4’22”43). En triple Jordi Vilà fou 6è amb 
12.65 (+0.7), mentre que Gerard Reixach i 
Carlos Robles eren 7è (53”96) i 8è (54”15) 
respectivament en 400. Gaspar Bartra, en 
perxa, fou 17è amb 3.80.

Mari Carmen González amb la 
selecció espanyola i al Cam-
pionat d’Espanya Absolut

Mari Carmen González serà l’única represen-
tant del Laietània amb mínima al Campionat 
d’Espanya Absolut que per primer cop es 
disputarà a Tenerife el proper cap de setma-
na. González té la 6a marca de les inscrites 
i una bona oportunitat de classifi car-se per 
primer cop per la fi nal. D’altra banda, la vilas-
sarenca ha estat seleccionada per representar 
Espanya en 800 metres a l’encontre promesa 
França-Espanya-Gran Bretanya-Txèquia a 
Lingolsheim (França) el proper 2 d’agost.

TRIATLÓ ›› IRONMAN D’AUSTRIA

El triatleta mataroní es va 
apropar a la seva millor 
actuació de l’any 2002

El passat diumenge dia 13 de juliol, el tria-
tleta mataroní José Luís Cano Villanueva, 
autèntica ànima de la secció de triatló del 
Centre Natació Mataró, va protagonitzar 
una altra gran gesta en classificar-se en 
vuitena posició a l’Ironman d’Austria 
celebrat a la localitat de Klagenfurt. Des 
del Centre Natació Mataró de tota ma-
nera se’ns ha comunicat que havia estat 
desqualificat i quedava a l’espera de la 
resolució oficial, tot i que a la pàgina web 
oficial del’Ironman continua sortint com a 
vuitè classificat.

José Luís Cano va acabar amb un temps 
de 8h 32’07” molt a prop del seu millor 
registre realitzat allà mateix ara fa sis anys 
quan amb un temps de 8h 30’ 24” va acabar 
quart i va establir el millor registre espanyol 
de tots els temps. 

Ara amb sis anys més al damunt ha 
estat molt a prop d’aquell temps i d’aquella 
excel·lent posició.

El mataroní va recórrer els 3.800 m de 

natació en 57’22”, després va fer els 180 
km de ciclisme en 4’44”28, per acabar 
amb un temps sensacional de 2h 46’17”a 
la marató.

El guanyador va ser el belga Marino Van-
hoenaecker amb un temps de 8h 06’ 07”.

El van acompanyar Ferran Ruiz que va 
acabar 656è amb un temps de 10h 31’43” 
i David Vilana que va acabar 1267è amb un 
temps de 11h 32’18”.

Copa del Rei de triatló

Els equips del Centre Natació Mataró van 
participar a Palma de Mallorca a la Copa del 
Rei de triatló que se celebra en la modalitat 
de contra-rellotge per equips.

L’equip femení integrat per Neus Caylà, 
Sara Loehr, Anastàsia Lowisky, Regina Mola 
i Mònica Pellejero es va classifi car en quarta 
posició amb un temps de 1h 10’33” per recó-
rrer els 750 m de natació, 20km de ciclisme 
i 5 km de cursa a peu. L’equip guanyador va 
ser el Canal Isabel II de Madrid amb un temps 
de 1h 05’05”.

L’equip masculí format per Xavi Casal, 
Ignasi de la Rosa, Israel Escudero, Bernat 

Moragas, Santi Pellejero i Francesc Prat es va 
classifi car en setena posicióamb un temps de 
59’44”. El guanyador va ser el SVC- Seguri-
dad de Vitòria amb un temps de 56’44”.

Campionat d’Espanya d’Aquatló

També a Palma de Mallorca es va celebrar 
el Campionat d’Espanya d’aquatló sobre unes 
distàncies de 2’5 km a peu, 1 km de natació 
i 2’5 km més a peu.

Per part del Centre Natació Mataró que va 
acabar en cinquè lloc per equips van competir 
Sara Loehr 15a amb 38’01”, Mònica Pelleje-
ro 17a amb 38’24” i Anastàsia Lowisky 18a 
amb 38’29”. En grups d’edat Neus Caylà va 
quedar campiona en 20-24 anys amb 38’31” 
i Regina Mola també va quedar primera en 
35-39 anys amb 42’39”.

En categoria masculina Santi Pellejero va 
quedar 10è amb 30’29”, Israel Escudero 
39è amb 33’49” i Bernat Moragas 42è 
amb 34’11”, per acabar en setena plaça 
per equips.

En grups d’edat Xavi Casal va quedar 3r 
en 25’29 anys amb 34’38”.

Gran actuació de José Luís Cano a l’Ironman d’Àustria 

Esplèndid rècord de 800 per Mari Car-
men González al Míting de Barcelona

varisvaris
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Quin és l’estat econòmic de l’entitat? Ara 
mateix tenim un deute que arrosseguem 
des de la temporada passada per culpa dels 
sponsors que no han pogut pagar degut a la 
crisi econòmica que hi ha actualment. Però 
bé, hem pogut arribar amb la majoria de ju-
gadors a acords i acabarem pagant a tothom. 
Tot i això aquests no són problemes que no 
es puguin solucionar i per tant confi em en 
sortir cap endavant.

Com està el tema d’aquesta desena de ju-
gadors que han denunciat el club?  Doncs 
no ho sé, si en algun mitjà ha sortir que són 
deu o dotze, però em sembla que són menys, 
però ja poden estar tranquils que s’els pagarà 
tot el que se’ls deu. Però això no crec que 
tingui gaire importància, perquè no perquè 
ens hagin denunciat els pagarem abans, o no 
els pagarem, jo des d’aquí puc assegurar que 
tots els jugadors a qui se’ls deuen diners se’ls 
pagarà per igual.

Després d’aquesta temporada on ha rebut 
tantes crítiques a la seva persona i a la seva 
gestió i la de la seva directiva, i amb l’estat 
econòmic del club, ha pensat en tirar la 
tovallola? La veritat és que tenim difi cultats 
econòmiques perquè alguns patrocinadors 
no han pagat, i des de la directiva estem 
treballant per solucionar això i sense cap 
mena d’ajuda, i seguirem treballant pel club 
perquè ens estimem el Mataró. I la veritat 
és que no em plantejo abandonar el club i 
menys ara, si la cosa estigués solucionada 
podria ser que sí que m’ho pensés perquè ja 
porto molts anys i això cansa molt, però ara 
no perquè estic més obligat que mai a treba-
llar per l’entitat i deixar el tema econòmic 
solucionat. Però bé, això no és nou i sempre 
hem estat en boca de tothom perquè la gent 
s’estima aquest club.

Creu que si l’administració s’involucrés 
amb el CE Mataró la si-
tuació actual no seria la 
mateixa?  Evidentment, 
perquè nosaltres aques-
ta temporada depeníem 
dels sponsors, i aquests 
no han pogut respondre 
i és el perill que corres 
quan depens només dels diners dels patroci-
nadors. Està clar que si l’ajuntament ajudés al 
club amb subvencions ara el club no estaria 

“És impossible que el Mataró baixi a Primera Terri-
torial, perquè jo això mai no ho permetré”

en aquesta situació, perquè si els sponsors 
fallen tindríem els diners de l’administració 
per poder fer front a les despeses. Però bé, 
en els últims 4 anys la cosa ha anat així, i 
durant els tres primers anys hem estat bé 
econòmicament, però en aquest últim any 
per culpa de la crisi de la construcció ens 
hem vist abocats a aquesta situació.

Això pot afectar a la trajectòria de l’equip? 
El pressupost d’aquesta pròxima temporada 
l’hem reduït a la meitat, per tant tindrem 
un equip més modest, però intentarem  
mantenir l’equip a Tercera perquè crec que 
és on es mereix estar aquest club ara mateix. 
Però qui sap, potser aquest any passa com el 
primer any d’en Creixell aquí, quan ningú 
comptava amb nosaltres i es va acabar fent 
una gran temporada. Això mai se sap, perquè 
aquesta temporada teníem el pressupost 
més gran de la història del club, i mira com 
hem acabat.

Hi ha rumors que si la junta directiva no 
posa els números en ordre hi ha el perill 
d’anar a Primera Territorial? Això ho diu la 
gent que no sap de què 
parla, i això és impossi-
ble que passi perquè jo 
no ho permetré mai. 
L’únic problema que 
tenim ara són els deu-
tes amb els jugadors i 
que alguns ens han denunciat, però això ja 
va passar quan estàvem a Segona B i al fi nal 
tothom va cobrar i no va passar res. El que 
està clar és que a ningú li agrada estar en 
aquesta situació, i és normal que els jugadors 
es posin nerviosos perquè no cobren, però 
des del club mai hem deixat de pagar ningú, i 
així ho seguirem fent. Però nosaltres no som 
l’únic equip a qui li passa això, hi ha molts 
clubs de Catalunya i de la resta de l’estat en 
aquesta situació per culpa de la crisi de la 

construcció. 

Jaume Creixell sem-
pre l’ha ajudat,  per 
vostè deu ser una 
satisfacció comptar 
amb algú com ell? Jo 
amb ell estic molt bé 

i em sento com si fos de casa seva. A més 
en Jaume passarà a ser el mànager del club i 
assumirà més responsabilitats algunes de les 

que fi ns ara tenia jo. Ell és qui porta totes les 
baixes i altes, i a partir d’ara  jo tindré menys 
responsabilitats, tot i que fi ns ara de la gestió 
esportiva mai me n’he ocupat jo, sinó que ho 
ha fet la secretària tècnica del club. A més el 
tècnic passarà a realitatzar altres activitats 
per l’entitat de caire comercial i publicitari.

La secció de futbol sala seguirà també 
igual com fi ns ara? Sí, 
sí, la secció de futbol 
sala seguirà igual amb 
tots els seus equips i 
la nostra intenció és 
potenciar-la. A més 
també crearem una 

Associació de futbol 7, i continuarem amb la 
tasca de la fundació amb la Cerdanyola amb 
la que ens fusionarem. Ara hem arribat a un 
acord amb l’ajuntament per poder gestionar 
el nostre camp de futbol, i bé ara ja ho estem 
fent i tenim pensat organitzar competicions 
de futbol 7 per obtenir ingressos. Ja que 
l’ajuntament no ens dóna subvencions ens 
haurem de buscar la vida.

Per acabar què li diria vostè al soci del 
Mataró? Jo li diria que la temporada passada 
va ser molt dolenta. Però comencem una 
temporada nova, i jo tinc molta il·lusió amb 
el nou projecte que engegarem, i que tot i  
tenir potser un equip més modest i sense 
grans objectius, la directiva i els jugadors 
lluitarem fi ns al fi nal per seguir tenint l’equip 
del CE Mataró a la Tercera Divisió que és on 
fi ns ara podem i hem d’estar. 

 “ ” ENTREVISTA D’eloi sivilla
 

       eNTReVisTa PARLEM AMB...
PACO GONZALO, president del CE Mataró

Paco Conzalo té forces per seguir

“Això ho diu la gent que no sap de 
què parla, i no passarà mai, perquè jo 
no ho permetré”

“”     
baixar a Territorial

“Està clar que si l’ajuntament ajudés 
al club amb subvencions, ara no 
estaríem en aquesta situació tan 
delicada”

“”     
suport ajuntament

entrevistaentrevista





Lasal del Varador
Una de les millors opcions per gaudir 
d’un bon àpat a primeríssima línea de 
mar al Maresme, la podem trobar al 
local obert per Lasal a fi nals de l’estiu 
passat a la platja del Varador –que no 
hem de confondre amb el xiringuito de 
sempre que va estar molts anys a Sant 
Simó i que ara s’ha traslladat a Arenys 
de Mar, a la 3a platja–, on ens ofereixen 
una cuina mediterrània de mercat, amb 
especial atenció als arrossos –només al 
migdia– i al peix. També hi podem trobar 
un gran quantitat de tapes –a destacar 
l’abundància de les raccions– amb un 
producte de qualitat i fresc. Per als que 
no siguin amants dels productes del mar 
també trobem a la carta amanides, pas-
tes i plats de carn, o sigui que tothom en 
pot sortir content. A més, no us podeu 
perdre els seus postres casolans, i tot 
per un preu mitjà d’uns 25€ –que evi-
dentment es pot veure rebaixat segons 
la nostra elecció–.

A més, Lasal del Varador és un projecte 
pioner a nivell estatal en quant a sosteni-
bilitat i hostaleria, ja que es va construïr 
seguint els principis de l’arquitectura 
bioclimàtica. El disseny de l’edifi ci per-
met estar fresc a l’estiu sense necessitat 
d’aire condicionat gràcies a una bona 
ventil·lació, i a l’hivern no patir fred grà-
cies a l’aïllament tèrmic i a la calefacció 
d’aigua amb plaques solars. A més es 
porta a terme una bona gestió de residus, 

Lasal del Varador

Passeig Marítim, 190, Mataró. (Entre el 
Port i el Cargol).
Tel. 93 114 05 80 / www.lasal.com
A l’estiu, obert cada dia de la setmana 
amb servei de cuina d’11,30h a 23,30h. 
Dues hores de pàrquing gratuït al Port 
de Mataró.

s’intenta que els proveïdors siguin el més 
propers possible i s’utilitzen verdures i 
fruites biològiques.

També s’ha de destacar la seva propos-
ta cutural, amb concerts els diumenges 
el migdia a l’hivern i un estiu més intens: 
els divendres i dissabtes després de so-
par amb concerts de funk, boogaloo, 
reggae i jazz; o a vegades amb sessions 
de DJ’s dels mateixos estils. Un cop al 
mes hi actua el Cabaret de Can Fàbregas, 
la propera cita és el dijous 7 d’agost. A 
més, la música ambient durant el dia és 
d’allò més cuidada segons el moment 
en el que ens trobem, sempre intentant 
harmonitzar.



Tota la informació a www.portalmataro.com/restaurants

xefArròs amb escopinyes

Especialitat de la casa

LA RECEPTA DEL xef

Elaboració:
La cuinera de Lasal del Varador ens reco-
mana per fer a casa un arròs pel que no 
fan falta massa ingredients i amb el que 
tenim l’èxit assegurat. Primer de tot tallem 
la ceba ben petita i la sofregim a foc lent; 
seguidament afegim els alls i el julivert 
triturats. A continuació afegir l’arròs i re-

menar-lo amb el sofregit. Afegir el fumet 
de peix (2 mides de fumet per cada 100 
g. d’arròs) fi ns que trenqui el bull, i a la 
meitat de la cocció afegir sal al gust i les 
escopinyes. S’ha de comptar 15 minuts 
de cocció des que trenca el bull.

Ingredients
per a 4 persones

- 1 ceba de Figueres
- 2 grills d’all
- 3 branques de julivert
- 500 g. d’escopinyes
- 400 g. d’arròs “bomba”
- Fumet de peix

La recomanació del Xef
L’Olivera Blanc de 
Roure. Denominació 
d’origen Costers del 
Segre, de Vallbona 
de les Monges. 
Aromes marcats 
del roure, ebe-
nisteria, herbes 
seques de mun-
tanya, bastant 
afruitat. A la boca 
és sec, afruitat, 
retronasal fumat, 
saborós.



26 de gener

15:45 PANTALLA OBERTA
17:45 LA SETMANA
18:00 AUTOINDEFINITS
18:30 LA TRIBUNA
19:00 VA DE CASTELLS
20:30 ENTRE FLORS I PLANTES
21:00 ESPECIAL SANTES 08
22:30 CINEMA DE NIT: 
 “HAMLET”
00:00 DO
01:00 ESPECIAL SANTES

07,25 XICALLA
12,00 MARESME ACTUAL (R)
14,00 EN JOC (R)
14,30 EL DEBAT (R)
15,30 L’ENTREVISTA (R)
16,00 TRAÇ (R)
16,30 CARA B (R)
18,00 MARESME ACTUAL (R)
20,30 CRUÏLLA.COM
21,00 MARESME ACTUAL 
21,30 AL DIA
22,30 CINEMA
04,00 MARESME ACTUAL (R)

06.00 NOTICIAS 24H
08.00 LOS LUNNIS
08.30 COMECAMINOS
12.30 EL DIA POR DELANTE
14.30 CORAZON, CORAZON
15.00TELED 1 + EL TIEMPO
16.00 SESIÓN DE TARDE
18.00 CINE DE BARRIO
21.00 TELED. 2 + EL TIEMPO
21.30 INFORME SEMANAL
22.45 PENDENT
00.00 QUIERO BAILAR
02.30 NOTICIAS 24H

06.00 PROGR. TELEDEPORTE
07.30 UNED
08.00 CONCIERTOS DE LA 2
09.30 LOS TRABAJOS y LOS DIAS
10.30 EN LENGUA DE SIGNOS
11.00 LA ESPAÑA  
 SUMERGIDA
12.00 EL CONCIERTAZO Pr
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06.00 NOTÍCIES 3/24
08.00 CLUB SUPER3
12.20 EL MEU HEROI
12.55 SUPERNANNY
13.55 ZONA ZÀPING
14.30 TN MIGDIA + EL TEMPS
15.35 DE VACANCES
15.45 CINEMA: «EL COLÓS EN FLA-
MES»74 Dir.: John Guillermin. Int.: 
Steve McQueen, Paul Newman... 
18.40 JUST FOR LAUGHS
19.00 FUTBOL
21.00 TN VESPRE + EL TEMPS
21.40 DE VACANCES
21.50 ESTRENES DE TV3
23.35 CINE «TERROR A L’ABISME» 
02 Dir.:David Worth. Int.: John Ba-
rrowman, Jenny McShane.. 
01.05 CINEMA: «NOMÈS ET TINC 
A TU »2002 Dir.: Laetitia Colomba-
ni....Int.: Audrey Tautou , Samuel 
LeBihan... 
02.25 CINEMA: «ELS NOIS 
D’ESSEX» 2000 Dir.: Terry Win-
sor... Int.: Sean Bean , Alex 
Kingston... 
04.00 CINEMA: «EL PLA DE LA 
SUSAN» 98 Dir.: John Landis. Int.: 
Nastassja Kinski, Billy Zan...
05.25 RIVIERA

07.00 EL MEDI AMBIENT

07.05 CURIOSITATS DEL 
 MÓN ANIMAL
07.15 SENTINELLES DE 
 LA NATURA
08.06 EL MÓN SECRET DE 
 LES PLANTES
09.01 VIATGES PEL MÓN
09.58 QUADERNS 
 D’EXPEDICIÓ
10.50 ELS ÚLTIMS 
 CAVALLS SALVATGES
11.50 PEL SÀHARA A 
 LA CORDA FLUIXA
12.45 EUSKAL HERRIA:  
 LA MIRADA MÀGICA
13.10 CÀNON VISIONS
14.00 TR3S C
14.15 SECRETS DE LES 
 PETITES COSES
15.00 PLANETA TERRA
16.45 LES COSTES D’EUROPA 
 DES DEL CEL
16.55 VISIONS MONUMENTALS
17.20 LES MILLORS TRAVESSES
18.10 EN PAUL MERTON 
 A LA XINA
20.00 ESPORTS 33
20.30 L’HOME DELS LLEONS
20.55 TOT UN MÓN
21.05 RODASONS
21.35 LOTO 6/49
21.40 CINEMA TRES ESTIU
22.15 NIT D’ESPECTACLE 
 AL 33
23.20 UNA NIT AL LICEU
02.10 PLANETA MÚSICA
02.35 CLÀSSICA
03.25 NYDIA
03.50 RODASONS
04.15 EUSKAL HERRIA: 
 LA MIRADA MÀGICA
04.40 DE LA TERRA
04.50 EL MEDI AMBIENT
04.55 TÚRMIX ARRELS
05.50 TÚRMIX POP ROCK
06.45 RITMES. CLIP

09:00 QUÈ NON?, SETMANAL
11:30 ESPECIAL SANTES 08
13:00 CREURE AVUI
13:00 CRIDA A LES SANTES
14:00 LA TRIBUNA
14:30 ESPECIAL SANTES 08

12.50 AMERICA MITICA
13.20 TENDIDO CERO
13.50 SORTEO LOTERIA Diaria
13.55 ESCUELA DE PADRES
14.50 CARTELERA
15.00 TELEDEPORTE 2. 
 FIN DE SEMANA
22.00 ES TU CINE: PENDENT
00.15 TURF
01.15 LA NOCHE TEMATICA: 
 PENDENT
03.45 CINE CLUB: PENDENT
05.15 TVE ES MUSICA

06.00 REPETICIÓN DE 
 PROGRAMAS
07.45 MEGATRIX
14.00 LOS SIMPSON
15.00 ANTENA 3 NOTICIAS 1
15.45 MULTICINE: PENDENT
18.00 MULTICINE: PENDENT
20.00 PENDENT
21.00 ANTENA3 NOTICIAS 2
21.45 AMERICAN DAD
22.15 CINEMATRIX: PENDENT
00.00 CINE: PENDENT
02.30 ADIVINA QUIÉN GANA 
ESTA NOCHE

06.30 TOONYMALS
06.50 EL MUNDO MÁGICO 
 DE BRUNELESKY
07.00 BIRLOKUS KLUB
09.15 EMBRUJADAS
10.15 DUTIFRÍ
11.15 DECOGARDEN
12.00 OPERACIÓN TRIUNFO
15.00 INFORMATIVOS T5
16.00 CINE ON: PENDENT
18.00 REX, UN POLICIA 
 DIFERENTE
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMATIVOS T5
21.30 ESCENAS DE 
 MATRIMONIO
22.15 LA NORIA
02.00 NOCHE DE SUERTE
03.15 EN CONCIERTO
03.45 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

dissabte 26 de juliol
El colós en fl ames
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TV3 - 15.45h.
S’inaugura el gratacels més gran del món, 
construït per James Duncan, segons els plànols 
de Doug Roberts. Totes les personalitats de la 
ciutat s’han reunit al cim de l’edifici. Durant 
la festa es produeix un curtcircuit al pis 80, 
fet que provoca un incendi. 

TV1

TV2

TV3

Antena 3

Tele 5

TV Mataró

Maresme 
Digital

CANAL 33

Cuatro

La Sexta

Guanyador de la setmana núm.1346 
FRANCESC MARTÍNEZ
Av. Amèrica 160 B2a 

MATARÓ
Paraula invertida: MOSQUITERES

07.00 CUATROSFERA
09.50 LOS ALGOS
10.05 WILDFIRE
11.00 SABRINA, COSAS 
 DE BRUJAS
12.00 O EL PERRO O YO
13.05 PRESSING CATCH:RAW
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.45 HOME CINEMA: 
 PENDENT
18.30 HOME CINEMA: 
 PENDENT
20.57 NOTICIAS CUATRO. 
 INCLUYE SORTEO ONCE
21.30 NADA X AQUÍ
22.15 GLADIADORES S. XXI
00.55 CINE CUATRO:  
 PENDENT
02.50 SOUTH PARK
03.40 JUZGADO DE GUARDIA
04.00 ENREDO
04.25 MARCA Y GANA
05.25 SHOPPING

07.10 APUESTA EN 20”
08.00 NO SABE NO CONTESTA
09.00 COCINA CON 
 BRUNO OTEIZA
09.35 LAS TENTACIONES 
 DE EVA
10.00 HOY COCINAS TÚ
12.55 LA HORA DE NATIONAL 
 GEOGRAPHIC
14.20 LA SEXTA NOTÍCIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.55 FUTURAMA
16.25 POWER CATCH
17.20 REAPER
18.15 GREEK
19.15 PLANETA FINITO
20.25 LA TIRA
20.55 LASEXTA NOTÍCIAS
21.30 EL MURO INFERNAL
22.15 PREOLÍMPICO DE BALO-
CESTO TORNEO DE ORENSE
00.15 SAVED
00.55 TODOS AHHH 100
02.15 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA
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14:00 ENTRE FLORS I PLANTES
14:30 ESPECIAL SANTES 08
15:30 MISSA DE GLÒRIA A 
 LES SANTES
18:30 PANTALLA OBERTA
20:30 CREURE AVUI
21:00 ESPECIAL SANTES 08
22:30 TELEMONEGAL
00:00 DOC’S
00:30 DO
01:30 ESPECIAL SANTES 08

07,25 XICALLA
11,30 TOT JOVES
12,00 MARESME ACTUAL (R)
12,30 EL DEBAT (R)
13,30 L’ENTREVISTA (R)
14,00 TRAÇ (R)
14,30 TMONEGAL (R)
16,00 EN JOC (R)
16,30 CARA B (R)
18,00 MARESME ACTUAL (R)
19,30 LA RETRANSMISIÓ
20,30 CRUÏLLA.COM
20,35 LA RETRANSMISIÓ
21,00 MARESME ACTUAL
21,30 AL DIA
22,30 TMONEGAL
04,00 MARESME ACTUAL (R)

06.00 NOTICIAS 24H
08.00 LOS LUNNIS
08.30 COMECAMINOS
12.30 PENDENT
14.30 CORAZON, CORAZON
15.00 TELED. 1+EL TIEMPO
16.00 SESION DE TARDE
18.00 ESPAÑA DIRECTO
21.00 TELED. 2 + EL TIEMPO
22.00 ESPECIAL CINE
00.15 ESPECIAL CINE
02.30 NOTICIES 24H

06.00 PROGR. TELEDEPORTE
07.30 UNED
08.00 CONCIERTOS DE LA 2
08.45 ISLAM HOY Pr
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06.00 NOTÍCIES 3/24
08.00 CLUB SUPER 3
12.15 EL MEU HEROI
12.50 SUPERNANNY
13.45 PENDENT
14.30 TN MIGDIA + EL TEMPS
15.35 DE VACANCES
15.45 TARDA DE CINE: «CAN-
GUR JACK» 2003 Dir.: David Mc-
Nally... Int.: Jerry O’Connell , An-
thony Anderson..
17.30TARDA DE CINE: «DRI-
VEN: ELS REIS DE LA FÓRMU-
LA 1» 2001 Dir.: Renny Harlin. 
Int.: Sylvester Stallone, Burt 
Reynolds. 
19.30 JUST FOR LAUGHS
20.25 CUINA BÉ AMB L’ISMA
21.00 TN VESPRE
21.40 DE VACANCES
21.50 30 MINUTS
22.30 PEL..LÍCULA: «GANGS 
OF NEW YORK» 2002 Dir.: Mar-
tin Scorsese.. Int.: Leonardo Di-
Caprio, Daniel Day-Lewis...
01.15 FISCAL CHASE
02.35 CINEMA: «DOLÇA VEN-
JANÇA» 1990 Dir.: Charlotte 
Brandstrom. Int.: Rossana Ar-
quette, Carrie Fisher. 
04.00 CINEMA: «LA PERILLO-
SA VIDA DELS ALTAR BOYS» 
2001Dir.: Peter Care... Int: Emi-
le Hirsch, Kieran Culkin... 
05.20 STARGATE

07.00 EL MEDI AMBIENT
07.05 CURIOSI. MÓN ANIMAL
07.15 SENTIN. DE LA NATURA
08.05 CHILOÉ
08.35 VISIONS INÈDITES DE 
 LA CRITTERCAM
09.00 CLÀSSICA
09.40 LLEGENDES VIVES 
 D’ULTRAMAR
10.10 SIGNES DELS TEMPS
10.55 LATITUD JUNIOR
11.20 NOTÒPIC
11.35 CINEMA TRES ESTIU
12.10 IL.LUSIONA’T AMB EL 
 MÀGIC ANDREU
13.10 THE TRUTH 
 ABOUT FOOD
14.00 TR3S C
14.15 SECRETS DE LES 
 PETITES COSES
15.00 PLANETA TERRA
16.45 LES COSTES D’EUROPA 
 DES DEL CEL
17.05 LES MILLORS 
 TRAVESSES
18.00 ESPORTS 33
20.30 QUARTS DE NOU
21.00 NYDIA
21.25 ESPORTS 33
22.00 KM33
22.45 BOMBERS DE N. YORK
01.00 TRESORS DEL MÓN, 
PATRIMONI DE LA HUMANITAT
01.15 SENTIN. DE LA NATURA
02.05 EL MÓN SECRET DE 
 LES PLANTES
03.00 ELS ÚLTIMS CAVALLS 
 SALVATGES
03.50 DE LA TERRA
04.00 EL MEDI AMBIENT
04.05 SUPERNANNY
04.55 TÚRMIX CONCERTS
05.50 TÚRMIX CLÀSSICS
06.45 RITMES. CLIP

08:00 PANTALLA OBERTA
10:00 MISSA DE GLÒRIA A 
 LES SANTES, en directe 
13:00 CREURE AVUI
13:30 ESPAI D’ART

CANAL 33
09.00 BUENAS NOTICIAS
09.15 SHALOM
09.30 CON TODOS LOS ACENTOS
10.00 ULTIMAS PREGUNTAS
10.25 TESTIMONIO
10.30 EL DIA DEL SEÑOR
11.30 PUEBLO DE DIOS
12.00 ESCARABAJO VERDE
12.30 ESPAÑA EN COMUNIDAD
13.00 TELEDEPORTE 2.
20.10 NOTICIAS EXPRESS
20.15 TRES 14
20.55 PAGINA 2
21.30 EN PORTADA
22.25 ACCIÓN DIRECTA
23.00 NO DISPAREN AL PIANISTA
00.10 LINATAKALAM
00.40 PENDENT
02.00 METROPOLIS
02.30 REDES
03.00 CINE CLUB: PENDENT
05.00 CINE DE MADRUGADA

06.00 REPET. DE PROGRAMAS
07.45 MEGATRIX
14.00 LOS SIMPSON
15.00 ANTENA 3 NOTICIAS 1
15.45 MULTICINE: PENDENT
18.00 MULTICINE: PENDENT
20.00 PENDENT
21.00 ANTENA3 NOTICIAS 2
21.45 LOS SIMPSON
22.15 EL PELICULÓN
00.15 i 01.45 PENDENT
02.30 ADIVINA QUIÉN 
 GANA ESTA NOCHE

06.30 TOONYMALS
06.50 EL MUNDO MÁGICO 
 DE BRUNELESKY
06.55 BIRLOKUS KLUB
09.00 MÁS QUE COCHES
09.30 EMBRUJADAS
10.30 EL COLECCIONISTA 
 DE IMÁGENES
11.30 BRICOMANÍA
12.00 TÚ SÍ QUE VALES
15.00 INFORM. TELECINCO
16.00 CINE ON: PENDENT
18.30 ESTÁ PASANDO
20.15 PASAPALABRA

TV2

TV3

Antena 3

diumenge 27 de juliol
Cangur Jack

el
m

és
de
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ac

at

TV3 - 15.45h.
Charlie i Louis són dos amics 
maldestres de Brooklyn que treballen 
per al mafiós Sal Maggio, padrastre 
de Louis. Els encomanen la missió de 
viatjar a Austràlia per lliurar uns diners 
de Sal a un personatge anomenat 
senyor Smith. 

Tele 5

TV1

TV Mataró

Maresme 
Digital

20.55 INFORMATIVOS TELE5
21.30 CAMERA CAFÉ
22.15 LA QUE SE AVECINA
00.00 AÍDA
01.00 DUTIFRÍ: ISLANDIA
02.15 NOCHE DE SUERTE
03.15 NOSOLOMUSICA
03.45 CÓMO SE RODÓ
04.15 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

06.30 CUATROSFERA
09.40 LOS ALGOS
10.00 WILDFIRE
11.00 FELICITY: PALABRAS
12.00 ENCANTANDOR DE PERROS
13.05 PRESSING CATCH
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.45 i 18.30 HOME CINEMA
20.57 NOTICIAS CUATRO+ 
 SORTEO DE LA ONCE
21.30 INVASIÓN JURÁSICA
23.30 JEKYLL
00.30 Especial CUARTO MILENIO
03.10 VOCES DE LOS MUERTOS
02.40 HIST. DE LA CRIPTA
03.55 GALÁCTICA
04.40 MARCA Y GANA
05.55 SHOPPING

07.10 APUESTA EN 20”
08.00 NO SABE NO CONTESTA
09.00 HOY COCINAS TÚ
10.00 SEXTO NIVEL
10.30 COCINA C/BRUNO OTEIZA
11.00 HOY COCINAS TÚ
12.55 NATIONAL GEOGRAPHIC
13.25 DOC. DIARIO DEL TORNADO
14.20 LA SEXTA NOTICIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.55 FUTURAMA
16.25 POWER CATCH
17.20 GREEK    18.20 LA TIRA
19.15 LA VENT. INDISCRETA
20.21 LA SEXTA NOTICIES
21.00 FÚTBOL AMISTOSO
23.00 SÉ LO QUE HICISTÉIS ...
01.30 VIDAS ANÓNIMAS
02.30 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA 

La Sexta

Cuatro
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18,00 MARESME ACTUAL (R)
19,30 ESPORTS EN XARXA
21,00 MARESME ACTUAL 
21,30 AL DIA
22,00 EN JOC
23,00 LA CUA
00,00 MARESME ACTUAL (R)
00,30 EN JOC (R)
01,00 LA RETRANSMISIÓ (R)
04,00 MARESME ACTUAL (R)

06.00 NOTICIAS 24 HORAS
07.00 TELEDIARIO MATINAL
09.00 DESAYUNOS DE TVE
10.15 SABER VIVIR
11.30 ESTA MAÑANA
13.00 LA LISTA
14.00 INFORM. TERRITORIAL
14.30 CORAZÓN DE VERANO
15.00 TELED. 1 + EL TIEMPO
16.00 AMAR EN TIEMPOS 
 REVUELTOS
17.15 VICTORIA
17.35 MARINA
18.15 ESPAÑA DIRECTO
20.00 GENTE
21.00 TELEDIARIO 2+ 
 EL TIEMPO
22.00 PENDENT
23.45 59 SEGUNDOS
01.45 TELEDIARIO 3
02.00 TVE ES MUSICA
02.30 NOTICIAS 24 HORAS

06.00 PROGR. TELEDEPORTE
07.00 LEONART
07.30 LOS LUNNIS
12.30 TELEDEPORTE 2. Diario
13.30 COMECAMINOS
15.30 SABER Y GANAR
16.00 GRANDES DOC.
18.00 EN CONSTRUCCION
20.30 LA 2 NOTICIAS EXPRES
20.35 SMALLVILLE
21.30 LOTERIA DIARIA
21.35 PENDENT
22.00 EL CINE DE LA 2
24.15 LA 2 NOTICIAS+
 EL TIEMPO
01.05 CAMARA ABIERTA 2.0 Pr
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06.00 NOTÍCIES 3/24
09.00 ELS MATINS D’ESTIU
12.15 GUÀRDIA DE COSTES
13.10 ARRE DEMO
13.25 LA CUINA DE L’ISMA
14.00 TN COMARQUES+
 EL MEDI AMBIENT
14.30 TELENOTÍCIES MIGDIA  
 + EL TEMPS
15.30 TOC DE LLUM
15.45 13 ANYS... I UN DIA
16.20 VACANCES PAGADES
17.50 DIAGNÒSTIC ASSASSINAT
18.45 TARDA DE WESTERN «AL-
VAREZ KELLY»1966 Dir.: Edward 
Dmytryk... Int.: William Holden , 
Richard Widmark.. 
20.40 JUST KIDDING
21.00 TN VESPRE+ EL TEMPS
21.40 DE VACANCES
21.50 AFERS EXTERIORS
23.00 ENTRE LÍNIES
23.35 HEROIS QUOTIDIANS
00.05 CINEMA: «TANGO I 
CASH»1989 Dir.: Andrei Koncha-
lovsky... Int.: Sylvester Stallone, 
Kurt Russell.... 
01.45 CINEMA: «LA NOIA SAMA-
RITANA» 04 Dir.:Kim Ki-Duk. Int.: 
Seo Min-jeong , Kwak Ji-mn... 
03.20 RIVIERA
03.45 STARGATE
04.30 VACANCES PAGADES

07.00 HELLO HOOBS

07.05 ELS HOOBS
07.30 ELS BARRUFETS
07.55 MIC3
08.25 CLUB SUPER3
13.40 3XL.CAT
15.00 PLANETA TERRA
17.10 BÈSTIES CLIP
17.15 MIC3
17.45 EXPLICA’M UN CONTE
17.50 CLUB SUPER 3
19.45 3XL.CAT
20.40 EL MÓN PEDUT
21.25 ANGUS I CHERYL
21.30 NOTÒPIC
21.50 CITY FOLK

22.25 SALA 33 DOCUMENTAL
00.05 CÀNON VISIONS
01.05 PALETES
01.35 NOTÒPIC
01.50 CITY FOLK
02.20 SALA 33 DOCUMENTAL
03.55 TÚRMIX CONCERTS
04.50 DE LA TERRA
05.00 EL MEDI AMBIENT
05.10 TRESORS DEL MÓN, 
PATRIMONI DE LA HUMANITAT
05.25 MÓN SUBMARÍ SALVATGE
05.50 CAMPIONS DE LA NATURA
06.15 L’AVENT. JEFF CORWIN

08:00 ENTRE FLORS I PLANTES
08:30 BA - BA
09:30 LA SETMANA
10:00 SOLIDÀRIA
10:30 MUNTANYES 
 D’AVENTURA
11:00 ESPECIAL SANTES 08
11:30 ENTRE FLORS I PLANTES
12:30 VA DE CASTELLS
13:00 ESCENARIS
13:30 AUTOINDEFINITS
14:00 ESPECIAL SANTES 08
15:00 PANTALLA OBERTA
17:00 ESPECIAL SANTES 08
18:30 BABA
18:35 QUÈ NON?
19:00 E.S.O
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CONNECTATS
20:30 DB
21:00 ESPECIAL SANTES 08
22:00 LA SETMANA
23:00 ESPECIAL SANTES 08
00:30 LA CUA DEL DIA
02:00 24 HORES, REPETICIÓ

07,25 XICALLA
08,30 MARESME ACTUAL (R)
10,00 WEBCAM RADIO
12,00 MARESME ACTUAL (R)
13,30 AUTOMÀTIC TV
14,00 AL DIA
14,15 MARESME ACTUAL
14,30 TRAILERS
15,00 LA RETRANSMISIÓ (R)

01.15 LEY Y ORDEN: UNIDAD 
 DE VÍCTIMAS ESPECIALES
02.05 CINE DE MADRUGADA
03.30 TVE ES MUSICA
04.30 PROGR. TELEDEPORTE

06.00 LAS NOTÍCIAS DE 
 LA MAÑANA
09.00 MEGATRIX
12.30 RULETA DE LA SUERTE
14.00 LOS SIMPSON
15.00 NOTICIAS 1+EL TIEMPO
16.00 LALOLA
17.00 LAS TONTAS NO 
 VAN AL CIELO
18.00 EL MÉTODO GONZO
19.00 DIARIO Y MEDIO
20.15 VEN A CENAR CONMIGO
21.00 A3 NOTICIAS 2
21.45 AL PIE DE LA LETRA
22.30 PENDENT
00.00 PENDENT
02.00 ANTENA 3 NOTICIAS 3
02.15 ADIVINA QUIÉN 
 GANA ESTA NOCHE
05.00 REPETICIÓN DE 
 PROGRAMAS

07.00 INFORMATIVOS TELECIN-
CO MATINAL
08.30 SUMMERLAND
08.15 ÀFRICA SALVAJE
10.15 DECOGARDEN
10.45 BRICOMANÍA
11.15 TÚ SI QUE VALES
13.30 KARLOS ARGUIÑANO 
 EN TU COCINA
14.00 VALANOTA
15.00 INFORMATIVOS 
 TELECINCO
15.30 ESTA PASANDO
16.30 YO SOY BEA
17.30 MUJERES Y HOMBRE 
 Y VICEVERSA
18.30 ESTÁ PASANDO
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORM. TELECINCO
21.30 CÁMERA CAFÉ
22.15 CSI LAS VEGAS
23.15 LIFE
00.15 CSI LAS VEGAS

dilluns 28 de juliol

TV1

TV2

TV3

Antena 3

Tele 5

CANAL 33

TV Mataró

Maresme 
Digital

01.15 CSI NUEVA YORK
02.15 NOCHE DE SUERTE
03.15 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

07.05 MELROSE PLACE
07.55 PRETTY CURE
08.45 LOS ALGOS
09.05 LEA PARKER
11.10 ALERTA COBRA
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.30 HOME CINEMA
17.30 VISTO I OIDO MAGACÍN
19.00 PASSWORD
20.00 FIFTY FIFTY
20.57 NOTICIAS CUATRO. 
 INCLUYE SORTEO ONCE
21.30 ENTRE FANTASMAS
22.15 KYLE XY
00.30 EUREKA
02.15 CUATROSFERA
03.25 MARCA Y GANA
05.35 SHOPPING

06.45 TURNO DE GUARDIA
07.30 TODO EL MUNDO 
 QUIERE A RAYMOND
07.55 EL REY DE QUEENS
08.30 TELETIENDA
09.00 DESPIERTA Y GANA
10.00 COCINA C/BRUNO OTEIZA
10.30 REBELDE
13.00 CRÍMENES 
 IMPERFECTOS
14.20 LASEXTA NOTÍCIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.25 SE LO QUE HICISTEIS...
17.05 LA TIRA
17.35 THE OFFICE
18.05 NAVY: INVESTIGACIÓN 
 CRIMINAL
19.00 JAG: ALERTA ROJA
20.55 LASEXTA NOTÍCIAS
21.30 EL MURO INFERNAL
22.15 PREOLÍMPICO DE 
 BALONCESTO 2008
00.00 BUENAFUENTE HA SALI-
DO UN MOMENTO
01.15 ME LLAMO EARL
02.15 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA

Cuatro

La Sexta
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13,00 EN JOC (R)
13,30 AUTOMÀTIC TV
14,00 AL DIA
14,15 MARESME ACTUAL
15,00 TMONEGAL
17,00 EN JOC (R)
18,00 MARESME ACTUAL (R)
19,30 ESPORTS EN XARXA
21,00 MARESME ACTUAL 
21,30 AL DIA
22,00 EL DEBAT
23,00 LA CUA
00,00 MARESME ACTUAL (R)
00,30 DEBAT (R)
04,00 MARESME ACTUAL (R)

06.00 NOTICIAS 24 HORAS
07.00 TELEDIARIO MATINAL
10.15 SABER VIVIR
11.30 ESTA MAÑANA VERANO
14.00 INFORM. TERRITORIAL
14.30 CORAZÓN DE VERANO
15.00 TELED. 1 + EL TIEMPO
16.00 AMAR EN TIEMPOS REV
17.15 VICTORIA
18.00 MARINA
18.25 ESPAÑA DIRECTO
20.00 GENTE
21.00 TELED. 2+ EL TIEMPO
22.00 PENDENT
00.00 PENDENT
01.50 TELEDIARIO 3
02.15 TVE ES MUSICA
02.30 NOTICIAS 24H

06.00 TELEDEPORTE
07.00 LEONART
07.30 LOS LUNNIS
12.30 TELEDEPORTE 2. Diario
13.30 COMECAMINOS
15.30 SABER Y GANAR
16.00 GRANDES DOC.
18.00 EN CONSTRUCCION
20.30 LA 2 NOTICIAS EXPRES
20.35 PACIFIC BLUE
21.30 LOTERIA DIARIA
21.35 TODO ES RELATIVO
22.00 TESORO DEL SUR
23.15 DOCUMENTOS TV
00.25 NOTICIAS+EL TIEMPO Pr
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06.00 NOTÍCIES 3/24
09.00 ELS MATINS D’ESTIU
12.15 GUÀRDIA DE COSTES
13.10 ARRE DEMO
13.25 LA CUINA L’ISMA
14.00 TN COMARQUES+
 EL MEDI AMBIENT
14.30 TN MIGDIA + EL TEMPS
15.30 TOC DE LLUM
15.45 13 ANYS... I UN DIA
16.20 VACANCES PAGADES
17.50 DIAGNÒSTIC ASSASSINAT
18.45 TARDA DE WESTERN «GRIN-
GO VELL» 89 Dir.: Luis Puenzo. Int.: 
Jane Fonda, Gregory Peck... 
20.45 JUST KIDDING
21.00 TN VESPRE + EL TEMPS
21.40 DE VACANCES
21.50 CAMINS D’AIGUA
22.20 JUSTICIA
23.20 SOMIERS
00.15 CINEMA «RUTA SUICIDA» 
‘99 Dir.: Clint Eastwood. Int.: Clint 
Eastwood, Sondra Locke... 
02.00 CINEMA «EL VIATGE FAN-
TÀSTIC DE SIMBAD» 1999 Dir.: 
Gordon Hessler ... Int.: John Phi-
llip Law, Caroline Munro... 
03.40 RIVIERA
04.05 STARGATE
04.45 VACANCES PAGADES

07.00 HELLO, HOOBS!
07.05 ELS HOOBS
07.30 ELS BARRUFETS
07.55 MIC3
08.25 CLUB SUPER 3
13.40 3XL.CAT
15.00 PLANETA TERRA
17.10 BÈSTIES CLIP
17.15 MIC3
17.45 EXPLICA’M UN CONTE
17.50 CLUB SUPER 3
19.45 3XL.CAT
20.40 EL MÓN PERDUT
21.25 ANGUS I CHERYL
21.30 KARAKIA
22.10 60 MINUTS
23.10 VALOR AFEGIT
23.40 DE PROP

00.35 CÀNON SONS
01.30 PALETES
02.00 KARAKIA
02.35 60 MINUTS
03.30 VALOR AFEGIT
03.55 SUPERNANNY
04.45 TÚRMIX PERFILS
05.40 DE LA TERRA
05.50 EL MEDI AMBIENT
06.00 TRESORS DEL MÓN, 
PATRIMONI DE LA HUMANITAT
06.15 L’AVENT. JEFF CORWIN

08:00 ENTRE FLORS I PLANTES
08:30 BA -BA
09:30 ÒRBITA MÚSICA
10:00 MUNTANYES 
 D’AVENTURA
10:30 DB
11:00 ESPECIAL SANTES 08
12:00 LA SETMANA
12:30 VA DE CASTELLS
13:00 ESCENARIS
13:30 AUTOINDEFINITS
14:00 ESPECIAL SANTES 08
15:00 MUNTANYES 
 D’AVENTURA
15:30 ÒRBITA MÚSICA
16:00 DB
16:30 AUTOINDEFINITS
17:00 ESPECIAL SANTES 08
18:00 LA MALLA
18:30 BABA
18:35 QUÈ, NON?
19:00 ESO
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 SOBREVENT
20:30 ESCENARIS
21:00 ESPECIAL SANTES 08
22:30 AUTOINDEFINITS
23:00 ESPECIAL SANTES 08
00:00 CONNECTATS
00:30 LA CUA DEL DIA
01:30 24 HORES

07,25 XICALLA
08,30 MARESME ACTUAL (R)
09,00 EN JOC (R)
10,00 WEBCAM RADIO
12,00 MARESME ACTUAL (R)

01.00 CÁMARA ABIERTA 2.0
01.15 MUCHACHA NUI
02.30 CONCIERTOS VERANO
03.30 TVE ES MUSICA
04.30 PROGR. TELEDEPORTE

06.00 NOTICIAS DE MAÑANA
09.00 MEGATRIX
12.30 RULETA DE LA SUERTE
14.00 LOS SIMPSON
15.00 NOTICIAS 1+EL TIEMPO
16.00 LA LOLA
17.00 LAS TONTAS NO 
 VAN AL CIELO
18.00 EL MÉTODO GONZO
19.00 DIARIO Y MEDIO
20.15 VEN A CENAR CONMIGO
21.00 A3 NOTICIAS 2 + 
 EL TIEMPO
21.45 AL PIE DE LA LETRA
22.30 PENDENT
00.15 PENDENT
02.15 A3 NOTICIAS 3
02.45 SUPERNOVA
05.00 REPETICIÓN DE 
 PROGRAMAS

07.00 INFORMATIVOS 
 TELECINCO MATINAL
08.30 SUMMERLAND
09.15 ÁFRICA SALVAJE
10.15 DECOGARDEN
10.45 BRICOMANÍA
11.30 TÚ SI QUE VALES
13.30 KARLOS ARGUIÑANO 
 EN TU COCINA
14.00 VALANOTA
15.00 INFORMATIVOS T5
15.30 ESTA PASANDO
16.30 YO SOY BEA
17.30 MUJERES Y HOMBRES 
 Y VICEVERSA
18.30 ESTÁ PASANDO
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMATIVOS T5
21.30 CAMERA CAFÉ
22.15 MENTES CRIMINALES
00.15 PENDENT
02.15 NOCHE DE SUERTE

dimarts 29 de juliol

TV1

CANAL 33

TV2

TV3

Antena 3

Tele 5

TV Mataró

Maresme 
Digital

03.15 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

07.05 MELROSE PLACE
07.55 PRETTY CURE
08.45 LOS ALGOS
09.05 LEA PARKER
11.05 ALERTA COBRA
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.30 EMBRUJADAS
17.15 VISTO Y OÍDO
19.00 PASSWORD
20.00 FIFTY FIFTY
20.57 NOTICIAS CUATRO. 
 INCLUYE SORTEO ONCE
21.30 ENTRE FANTASMAS
22.30 MEDIUM
00.20 TORCHWOOD 
02.15 CUATROSFERA
03.30 MARCA Y GANA
05.50 SHOPPING

06.45 TURNO DE GUARDIA
07.30 TODO EL MUNDO 
 QUIERE A RAYMOND
07.55 EL REY DE QUEENS
08.30 TELETIENDA
09.00 DESPIERTA Y GANA
10.00 COCINA CON 
 BRUNO OTEIZA
10.30 REBELDE
13.00 CRÍMENES 
 IMPERFECTOS
14.20 LASEXTA NOTÍCIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.25 SÉ LO QUE HICISTEIS...
17.05 LA TIRA
17.35 THE OFFICE
18.05 NAVY INVESTIGACIÓN 
 CRIMINAL
19.00 JAG: ALERTA ROJA
20.55 LA SEXTA NOTICIAS
21.30 EL MURO INFERNAL
22.15 ME LLAMO EARL
23.05 ENTOURAGE
00.00 BUENAFUENTE HA 
 SALIDO UN MOMENTO
01.15 ROCKEFELLER PLAZA
02.15 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA

Cuatro

La Sexta



26 de gener

17,00 EL DEBAT (R)
18,00 MARESME ACTUAL (R)
19,30 ESPORTS EN XARXA
21,00 MARESME ACTUAL 
21,30 AL DIA
22,00 L’ENTREVISTA
22,30 TOT JOVES (R)
23,00 LA CUA
00,00 MARESME ACTUAL (R)
00,30 L’ENTREVISTA (R)
01,00 CRUÏLLA.COM
01,30 TMONEGAL
04,00 MARESME ACTUAL (R)

06.00 NOTICIAS 24H
07.00 TELEDIARIO MATINAL
10.15 SABER VIVIR
11.30 ESTA MAÑANA VERANO
14.00 INFORM. TERRITORIAL
14.30 CORAZÓN DE VERANO
15.00 TELED. 1 + EL TIEMPO
16.00 AMAR EN TIEMPOS REV
17.15 VICTORIA
18.00 MARINA
19.00 ESPAÑA DIRECTO
20.00 GENTE
21.00 TELED. 2 + EL TIEMPO
22.00 FUTBOL: 
 FC Barcelona/Fiorentina
00.00 MUJER BIONICA
01.55 TELEDIARIO 3
02.15 TVE ES MUSICA
02.30 NOTICIAS 24H

06.00 PROGR. TELEDEPORTE
07.00 LEONART
07.30 LOS LUNNIS
12.30 TELEDEPORTE 2. Diario
13.30 COMECAMINOS
15.30 SABER Y GANAR
16.00 GRANDES DOC.
18.00 EN CONSTRUCCION
20.30 LA 2 NOTICIAS EXPRES
20.35 PACIFIC BLUE
21.30 LOTERIA DIARIA
21.35 PENDENT
22.00 MUJERES DESESPERADAS
00.30 NOTICIAS+EL TIEMPO
01.05 CÁMARA ABIERTA 2.0
01.15 MUCHACHA NUI Pr
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06.00 NOTÍCIES 3/24
09.00 ELS MATINS D’ESTIU
12.15 GUÀRDIA DE COSTES
13.05 ARRE DEMO
13.25 LA CUINA DE L’ISMA
14.00 TN COMARQUES+
 EL MEDI AMBIENT
14.30 TN MIGDIA + EL TEMPS
15.30 TOC DE LLUM
15.45 13 ANYS...I UN DIA
16.20 VACANCES PAGADES
18.05 DIAGNÒSTIC 
 ASSASSINAT
19.00 TARDA DE WESTERN: 
«PACTE D’HONOR»1955 Dir.: An-
dré de Toth....Int : Kirk Douglas, 
Elsa Martinelli... 
20.35 JUST KIDDING
21.00 TN VESPRE + EL TEMPS
21.40 DE VACANCES
21.45 FUTBOL
23.45 BOQUERIA 357 
 AFTER -SUN
01.26 PEL-LÍCULA«TERROR 
AL MAR» 2003 Dir.: Danny Ler-
ner... Int.: Dean Cochran , Alan 
Austin.. 
02.50 RIVIERA
03.35 STARGATE
04.20 VACANCES PAGADES

07.00 HELLO, HOOBS!
07.05 ELS HOOBS
07.30 ELS BARRUFETS
07.55 MIC3
08.25 CLUB SUPER 3
13.40 3XL.CAT
15.00 PLANETA TERRA
17.10 BÈSTIES CLIP
17.15 MIC3
17.45 EXPLICA’M UN CONTE
17.50 CLUB SUPER 3
19.45 3XL.CAT
20.40 EL MÓN PERDUT
21.25 ANGUS I CHERYL
21.30 QUÈ PASSARIA SI...?
21.55 LOTO 6/49
22.05 LA ROMA ANTIGA: GRAN-
 DESA I DECADÈNCIA 
 D’UN IMPERI

23.05 LOOPS! ESTIU
00.10 CÀNON MITES
01.05 PALETES
01.35 LA ROMA ANTIGA: GRAN
 DESA I DECADÈNCIA 
 D’UN IMPERI
02.30 LOOPS ESTIU
03.30 TÚRMIX CLÀSSICS
04.25 DE LA TERRA
04.35 EL MEDI AMBIENT
04.40 LA GRANDESA NATURAL 
 DE L’ORIENT
04.55 NATURA PRÒXIMA
05.20 EL MÓN SUBMARÍ 
 SALVATGE
05.50 CAMPIONS DE LA NATURA
06.15 L’AVENT. JEFF CORWIN

08:00 ENTRE FLORS I PLANTES
08:30 BA-BA
09:30 LA MALLA
10:00 AUTOINDEFINITS
10:30 ENTRE FLORS I PLANTES
11:00 ESPECIAL SANTES 08
12:00 BA - BA
13:00 SOLIDÀRIA
13:30 VA DE CASTELLS
14:00 ESPECIAL SANTES 08
15:00 24 HORES
15:00 LA MALLA
15:30 DB
16:00 MISSA DE GLÒRIA A 
 LES SANTES
19:00 ESPECIAL SANTES 08
20:00 DIADA CASTELLERA
21:00 MISSA DE GLÒRIA A 
 LES SANTES
00:00 VA DE CASTELLS
00:30 LA CUA DEL DIA
01:30 ESPECIAL SANTES 08

07,25 XICALLA
08,30 MARESME ACTUAL (R)
09,00 EL DEBAT (R)
10,00 WEBCAM RADIO
12,00 MARESME ACTUAL (R)
13,00 EL DEBAT(R)
14,00 AL DIA
14,15 MARESME ACTUAL
14,30 TRAILERS

02.30 OLYMPIC SERIES
03.30 CONCIERTOS VERANO
04.30 TVE ES MUSICA
05.30 PROGR. TELEDEPORTE

06.00 NOTICIAS DE MAÑANA
09.00 MEGATRIX
12.30 RULETA DE LA SUERTE
14.00 LOS SIMPSON
15.00 NOTICIAS 1+EL TIEMPO
16.00 LA LOLA
17.00 LAS TONTAS NO VAN 
AL CIELO
18.00 EL MÉTODO GONZO
19.00 EL DIARIO DE PATRICIA
20.15 VEN A CENAR CONMIGO
21.00 NOTICIAS 2+EL TIEMPO
21.45 AL PIE DE LA LETRA
22.30 PENDENT
00.30 SACAPUNTAS
02.15 A3 NOTICIAS 3
02.30 SUPERNOVA
05.00 REP. DE PROGRAMAS

07.00 INFORMATIVOS
 TELECINCO MATINAL
08.30 SUMMERLAND
09.15 ÁFRICA SALVAJE
10.15 DECOGARDEN
10.45 BRICOMANÍA
11.15 TÚ SI QUE VALES
13.00 KARLOS ARGUIÑANO 
 EN TU COCINA
14.00 VALANOTA
15.00 INFORMATIVOS T5
15.30 ESTÁ PASANDO
16.30 YO SOY BEA
17.30 MUJERES Y HOMBRES 
 Y VICEVERSA
18.30 ESTÁ PASANDO
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMATIVOS T5
21.30 CAMERA CAFÉ
22.15 HOSPITAL CENTRAL
00.00 EL PUZZLE BLANCO
01.15 EL COLECCIONISTA 
 (DE IMÁGENES NOCHE)
02.00 AQUÍ SE GANA
03.15 INFOCOMERCIALES

dimecres 30 de juliol

TV1

CANAL 33

TV2

TV3

Antena 3

TV Mataró

Maresme 
Digital

06.15 FUSIÓN SONORA

07.00 MELROSE PLACE
07.55 PRETTY CURE
08.50 LOS ALGOS
09.10 LEA PARKER
11.10 ALERTA COBRA
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.30 EMBRUJADAS
17.15 VISTO Y OÍDO
19.00 PASSWORD
20.00 FIFTY FIFTY
20.57 NOTICIAS CUATRO +
  SORTEO DE LA ONCE
21.30 ENTRE FANTASMAS
22.30 BETTY
01.15 CINCO HERMANOS
02.55 CUATROSFERA
03.35 MARCA Y GANA
05.45 SHOPPING

06.45 TURNO DE GUARDIA
07.30 TODO EL MUNDO 
 QUIERE A RAYMOND
07.55 EL REY DE QUEENS
08.30 TELETIENDA
09.00 DESPIERTA Y GANA
10.00 COCINA CON 
 BRUNO OTEIZA
10.30 REBELDE
13.00 CRÍMENES 
 IMPERFECTOS
14.20 LA SEXTA NOTICIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.25 SÉ LO QUE HICISTEIS...
17.05 LA TIRA
17.35 THE OFFICE
18.05 NAVY: 
 INVESTIGACIÓN 
 CRIMINAL
19.00 JAG: ALERTA ROJA
20.15 PREOLÍMPICO DE 
 BALONCESTO
22.00 MOONLIGHT
00.00 BUENAFUENTE HA SALI-
DO UN MOMENTO
01.15 THE OFFICE
02.15 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA

La Sexta

Cuatro
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22,30 CARA B
23,00 LA NIT
00,00 MARESME ACTUAL (R)
00,30 TRAÇ (R)
01,00 CARA B (R)
04,00 MARESME ACTUAL (R)

06.00 NOTICIAS 24H
07.00 TELEDIARIO MATINAL
10.15 SABER VIVIR
11.30 ESTA MAÑANA DE 
 VERANO
14.00 INFORMATIVO 
 TERRITORIAL
14.30 CORAZÓN DE VERANO
15.00 TELED. 1 + EL TIEMPO
16.00 AMAR EN TIEMPOS 
 REVUELTOS
17.15 VICTORIA
18.00 MARINA
18.25 ESPAÑA DIRECTO
20.00 GENTE
21.00 TELED. 2+ EL TIEMPO
22.00 PENDENT
24.00 BALAS DE PLATA
25.10 FORENSES DE 
 LOS ANGELES
01.45 TELEDIARIO 3
02.00 TVE ES MUSICA
02.30 NOTICIAS 24H

06.00 PROGRAMA 
 TELEDEPORTE
07.00 LEONART
07.30 LOS LUNNIS
12.30 TELEDEPORTE 2. 
 DIARIO
13.30 COMECAMINOS
15.30 SABER Y GANAR
16.00 GRANDES 
 DOCUMENTALES
18.00 EN CONSTRUCCION
20.30 LA 2 NOTICIAS EXPRES
20.35 PACIFIC BLUE
21.30 LOTERIA DIARIA
21.35 PENDENT
22.00 SOBRENATURAL
23.50 PADDOCK GP
00.40 LA 2 NOTICIAS + 
 EL TIEMPO Pr
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06.00 NOTÍCIES 3/24
09.00 ELS MATINS
12.15 GUÀRDIA DE COSTES
13.10 ARRE DEMO
13.25 LA CUINA DE L’ISMA
14.00 TN COMARQUES+
 EL MEDI AMBIENT
14.30 TN MIGDIA + EL TEMPS
15.30 TOC DE LLUM
15.45 13 ANYS ...I UN DIA
16.15 VACANCES PAGADES
17.50 DIAGNÒSTIC: 
 ASSASSINAT
18.45 TARDA DE WESTERN: 
«PENGEM-LOS BEN AMUNT» 
1968 Dir.:. Ted Post... Int.:. Clint 
Eastwood, Inger Stevens... 
20.45 JUST KIDDING
21.00 TN VESPRE+ EL TEMPS
21.40 DE VACANCES
21.50 UN LLOC ESTRANY
22.25 POLÒNIA
23.05 HEROIS
00.00 CINEMA: PENDENT
01.30 PEL-LÍCULA «DESAPARE-
GUTS» 2000 Dir: Vic Sarin.... Int.: 
Kirk Cameron, Brad Johnson... 
03.05 RIVIERA
03.50 STARGATE
04.35 VACANCES PAGADES

07.00 HELLO, HOOBS!
07.05 ELS HOOBS
07.30 ELS BARRUFETS
07.55 MIC3
08.25 CLUB SUPER 3
13.40 3XL.CAT
15.00 PLANETA TERRA
17.00 ZOOM
17.10 BÈSTIES CLIP
17.15 MIC3
17.45 EXPLICA’M UN CONTE
17.50 CLUB SUPER 3
19.45 3XL.CAT
20.40 EL MÓN PERDUT
21.25 ANGUS I CHERYL
21.30 TEMPS D’AVENTURA
22.00 ENXAMPATS
23.00 SPUTNIK
23.55 RITMES CLIPS

00.50 CÀNON ART
01.35 PALETES
02.05 ENXAMPATS
03.00 SPUTNIK
03.50 RITMES, CLIPS
04.40 TÚRMIX ARRELS
05.35 DE LA TERRA
05.45 EL MEDI AMBIENT
05.50 CAMPIONS DE LA 
 NATURA
06.15 L’AVENTURA DE 
 JEFF CORWIN

08:00 ENTRE FLORS I 
 PLANTES
08:30 BA-BA
09:30 ÒRBITA MÚSICA
10:00 LA MALLA
10:30 ENTRE FLORS I 
 PLANTES
11:00 AUTOINDEFINITS
11:30 VA DE CASTELLS
12:00 MISSA DE GLÒRIA A 
 LES SANTES
15:00 ESPECIAL SANTES 08, 
 TOTS ELS DIES
20:00 ESPECIAL SANTES 08, 
 TOTS EL DIES
00:30 LA NIT
01:30 ESPECIAL SANTES 08, 
 TOTS ELS DIES

07,25 XICALLA
08,30 MARESME ACTUAL (R)
09,00 L’ENTREVISTA (R)
09,30 CRUÏLLA.COM
10,00 WEBCAM RADIO
12,00 MARESME ACTUAL (R)
12,30 TOT JOVES (R)
13,00 L’ENTREVISTA (R)
13,30 CRUÏLLA.COM
14,00 AL DIA
14,15 MARESME ACTUAL
17,00 L’ENTREVISTA (R)
17,30 CRUÏLLA.COM
18,00 MARESME ACTUAL (R)
19,30 ESPORTS EN XARXA
21,00 MARESME ACTUAL 
21,30 AL DIA
22,00 TRAÇ

01.15 CONCIERTOS DE 
 RADIO-3
02.15 CONCIERTOS DE 
 VERANO
03.15 TVE ES MUSICA
04.15 TELEDEPORTE

06.00 LAS NOTICIAS DE 
 LA MAÑANA
09.00 MEGATRIX
12.30 LA RULETA DE 
 LA SUERTE
14.00 LOS SIMPSON
15.00 A3 NOTICIAS 1+
 EL TIEMPO
16.00 LALOLA
17.00 LAS TONTAS NO 
 VAN AL CIELO
18.00 EL MÉTODO GONZO
19.00 DIARIO Y MEDIO
20.15 VEN A CENAR CONMIGO
21.00 ANTENA 3 NOTICIAS 2
21.45 AL PIE DE LA LETRA
22.30 i 00.15 PENDENT
02.15 ANTENA 3 NOTICIAS 3
02.30 SUPERNOVA
05.00 REP. DE PROGRAMAS

07.00 INFORMATIVOS TELECIN-
CO MATINAL
08.30 SUMMERLAND
09.15 ÁFRICA SALVAJE
10.15 DECOGARDEN
10.45 BRICOMANÍA
11.15 TÚ SI QUE VALES
13.30 KARLOS ARGUIÑANO EN 
TU COCINA
14.00 VALANOTA
15.00 INFORMATIVOS T5
15.30 ESTÁ PASANDO
16.30 YO SOY BEA
17.30 MUJERES Y HOMBRES Y 
VICEVERSA
18.30 ESTÁ PASANDO
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMATIVOS T5
21.30 CAMERA CAFÉ
22.15 M.I.R
00.00 PENDENT
02.00 AQUÍ SE GANA

dijous 31 de juliol 

TV1

CANAL 33 TV2

TV3

Antena 3

Tele 5

TV Mataró

Maresme 
Digital

03.15 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

07.05 MELROSE PLACE
07.55 PRETTY CURE
08.45 LOS ALGOS
09.05 LEA PARKER
11.05 ALERTA COBRA
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.35 EMBRUJADAS
17.15 VISTO Y OÍDO
19.00 PASSWORD
20.00 FIFTY FIFTY
20.57 NOTICIAS CUATRO. IN-
CLUYE SORTEO ONCE
21.30 ENTRE FANTASMAS
22.30 DEXTER
00.50 CINE CUATRO
02.45 CUATROSFERA
03.30 MARCA Y GANA
05.45 SHOPPING

06.45 TURNO DE GUARDIA
07.30 TODO EL MUNDO 
 QUIERE A RAYMOND
07.55 EL REY DE QUEENS
08.30 TELETIENDA
09.00 DESPIERTA Y GANA
10.00 COCINA CON 
 BRUNO OTEIZA
10.30 REBELDE
12.55 CRÍMENES 
 IMPERFECTOS
14.20 LA SEXTA NOTICIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.25 SÉ LO QUE HICISTEIS...
17.05 LA TIRA
17.35 THE OFFICE
18.00 NAVY INVESTIGACIÓN 
 CRIMINAL
19.00 JAG: ALERTA ROJA
20.55 LASEXTA NOTÍCIAS
20.55 LA TIRA
21.30 EL MURO INFERNAL
22.15 BONES
00.00 BUENAFUENTE HA SALI-
DO UN MOMENTO
01.15 EL REY DE LA COLINA
02.15 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA 

La Sexta

Cuatro
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13,30 CARA B (R)
14,00 AL DIA
14,15 MARESME ACTUAL
15,00 LA NIT (R)
17,00 TRAÇ (R)
17,30 CARA B (R)
18,00 MARESME ACTUAL (R)
19,30 ESPORTS EN XARXA
21,00 MARESME ACTUAL 
21,30 AL DIA
22,00 EN JOC
23,00 EL BUS
00,00 MARESME ACTUAL (R)
00,30 EN JOC (R)
04,00 MARESME ACTUAL (R)

06.00 NOTICIAS 24 HORAS
07.00 TELEDIARIO MATINAL
10.15 SABER VIVIR
11.30 ESTA MAÑANA VERANO
14.00 INFORM. TERRITORIAL
14.30 CORAZON DE VERANO
15.00 TELED. 1 + EL TIEMPO
16.00 AMAR EN TIEMPOS REV
17.15 VICTORIA
18.00 MARINA
18.25 ESPAÑA DIRECTO
20.00 GENTE
21.00 TELED. 2+  EL TIEMPO
22.00 PENDENT
24.00 COMANDO ACTUALIDAD
02.00 TELEDIARIO 3
02.15 TVE ES MUSICA
02.30 NOTICIAS 24H

06.00 TELEDEPORTE
07.00 LEONART
07.30 LOS LUNNIS
12.30 TELEDEPORTE
13.30 COMECAMINOS
15.30 SABER Y GANAR
16.00 GRANDES 
 DOCUMENTALES
18.10 BRICOLOCUS
18.45 MUCHOVIAJE
19.20 EN CONSTRUCCION
20.30 LA 2 NOTICIAS 
 EXPRES Y EL TIEMPO
20.35 PACIFIC BLUE Pr
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06.00 NOTÍCIES 3/24
09.00 ELS MATINS D’ESTIU
12.15 GUÀRDIA DE COSTES
13.10 ARRE DEMO
13.25 LA CUINA DE L’ISMA
14.00 TN COMARQUES+
 EL MEDI AMBIENT
14.30 TN MIGDIA + EL TEMPS
15.30 TOC DE LLUM
15.45 DINAMITA
16.15 VACANCES PAGADES
17.50 DIAGNÒSTIC: 
 ASSASSINAT
18.45 TARDA DE WESTERN: 
«UNA TROMPETA LLUNYA-
NA»1964 Dir.: Raoul Walsh... Int.: 
Troy Donahue , Suzanne... 
20.45 JUST KIDDING
21.00 TN VESPRE + EL TEMPS
21.40 DE VACANCES
21.55 LA GRAN PEL.LÍCULA
23.50 LA GRAN PEL·LÍCULA: 
«ELS LLETJOS TAMBÉ SUQUEN» 
2002 Dir.: Ed Decter... Int .: D.J. 
Qualls, Eliza Dushku.... 
01.20 CINEMA: «ELS DESTINS 
SENTIMENTALS» 2000 Dir.: Oli-
vier Assayas.... Int.: Emmanuelle 
Béart , Charles Berling.. 
04.10 RIVIERA
04.35 VACANCES PAGADES

07.00 HELLO, HOOBS!
07.05 ELS HOOBS
07.30 ELS BARRUFETS
07.55 MIC3
08.25 CLUB SUPER 3
10.20 ELS INCREÏBLES 
 GERMANS ADRENALINI
10.30 CLUB SUPER 3
13.40 3XL.CAT
15.00 PLANETA TERRA
17.10 BÈSTIES CLIP
17.15 MIC3
17.40 EXPLICA’M UN CONTE
17.50 CLUB SUPER 3
19.45 3XL.CAT
20.40 EL MÓN PERDUT
21.25 ANGUS I CHERYL
21.30 THALASSA

22.20 DETECTIU
22.55 UNA ALTRA MIRADA
00.45 CÀNON LLETRES
01.30 PALETES
02.00 THALASSA
02.45 DETECTIU
03.10 EL MÀSTER DE TV3
03.15 UNA ALTRA MIRADA
05.00 TÚRMIX POP ROCK
05.55 DE LA TERRA
06.05 EL MEDI AMBIENT
06.15 L’AVENTURA DE 
 JEFF CORWIN

08:00 COM T’HO DIRIA
11:00 INFORMATIU 24 HORES
12:00 MUNTANYES 
 D’AVENTURA
12:30 VA DE CASTELLS
13:00 BABA
13:05 QUÈ, NON?
13:30 ESO
14:00 AL DIA
14:15  24 HORES
15:00 LA FÀBRICA
16:00 ESPAI D’ART
16:30 ESCENARIS
17:00 VA DE TRADICIONS
17:30 RODAMÓN
18:00 MUNTANYES 
 D’AVENTURA
18:30 BABA
18:35 QUÈ NON?
19:00 E.S.O
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:15 CREURE AVUI
21:00 ESPECIAL SANTES 08
23:30 LA SETMANA
00:00  FILMETS
00:30 EL BUS
01:30  ESPECIAL SANTES 08
02:00 NOTÍCIES I DEBAT
        

07,25 XICALLA
08,30 MARESME ACTUAL (R)
09,00 TRAÇ (R)
09,30 CARA B (R)
10,00 WEBCAM RADIO
12,00 MARESME ACTUAL (R)
13,00 TRAÇ (R)

21.30 LA SUERTE EN 
 TUS MANOS
22.00 VERSION ESPAÑOLA
00.00 LA 2 NOTICIAS EXPRES
00.05 TURF
01.05 CINE: PENDENT
02.30 CINE DE MADRUGADA
04.00 TVE ES MUSICA
05.00 TELEDEPORTE

06.00 NOTICIES DE LA 
 MAÑANA
09.00 MEGATRIX
12.30 RULETA DE LA SUERTE
14.00 LOS SIMPSON
15.00 NOTICIAS 1+EL TIEMPO
16.00 LA LOLA
17.00 LAS TONTAS NO 
 VAN AL CIELO
18.00 EL MÉTODO GONZO
19.00 DIARIO Y MEDIO
21.00 ANTENA 3 NOTICIAS 2
21.45 AL PIE DE LA LETRA
22.30 ¿DÓNDE ESTÁS 
 CORAZÓN?
02.30 A3 NOTICIAS3
02.45 SUPERNOVA

07.00 INFO. TELE5 MATINAL
08.30 AQUÍ SE GANA
09.30 ÁFRICA SALVAJE
10.15 DECOGARDEN
10.45 BRICOMANÍA
11.30 EL COLECCIONISTA 
 (DE IMÁGENES)
12.15 TÚ SI QUE VALES
13.30 KARLOS ARGUIÑANO 
 EN TU COCINA
14.00 VALANOTA
15.00 INFORMATIVOS T5
15.30 MUJERES Y HOMBRES 
 Y VICEVERSA
17.00 YO SOY BEA
18.00 ESTÁ PASANDO
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMATIVOS T5
21.30 ESCENAS MATRIMONIO
22.15 CINE 5 ESTRELLAS
00.15 CINE 2o PT: PENDENT
02.15 NOCHE DE SUERTE

divendres 01 d’agost

CANAL 33

TV2

TV3

Antena 3

Tele 5

TV Mataró

Maresme 
Digital

TV1

03.15 MÁS QUE COCHES
03.45 EN CONCIERTO
04.15 INFOCOMERCIALES
06.15 FUSIÓN SONORA

07.00 MELROSE PLACE
07.50 PRETTY CURE
08.40 LOS ALGOS
09.00 LEA PARKER
11.05 ALERTA COBRA
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.30 EMBRUJADAS
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Alfa/Omega
Fa temps que aquell jardí d’infància 
-papallones, refilets d’ocells, música de 
brollador i núvols rosa i les flors plastifi-
cades, teòricament immusteïbles, de les 
mentides pietoses, aquell jardí fa temps 
que s’ha esvanit. En resta, d’aquell 
quadre amb pinzellades desfixades pel 
temps, només el rectangle del marc.

La tela és un paisatge buit del qual 
emana una deixalla que ofen l’olfacte 
psíquic. Constitueix el llegat malèfic dels 
tòtems, dels ritus, dels mites dels qui, 
abans del meu temps, s’acuitaren per 
ofrenar-me un aquàrium vital per tal de 
què, immergint-m’hi, nedés entre peixos 
exòtics i algues sintètiques, oxigenat per 
mitjans tècnics, de societat de consum, 
admesos, correctes, amb registre de pa-
tent d’utilitat i avalats oficialment, amb 
la bona intenció que la meva natatòria 
esdevingués plàcida, sense esculls i, 
sobretot, amb no res de temptacions 
d’illes madrepòriques. Tot, comandat 
pels designis de quelcom impertorbable, 
momificat. (L’esfinx, dixit!)

I, heus-me ací, malaurat i il·lús ictini, 
nàufrag llançat com un varec a la platja 
de la vida quotidiana, irremeiablement 
partícip del tràgic joc del peix gros i el 
peix petit sense pulmons per a respirar 
l’aire de l’existència. Jo -home- al qual 
transmutaren la combustió de l’oxigen, pel 
mecanisme orgànic d’unes brànquies que, 
enfora el clos aquós, no em serveixen per 
a res més que per cuejar estremint-me en 
un aire hostil, un medi ofegador.

Sentir. I sentir-se. Pesar-se a la ba-
lança de la vida i trobar-se sense pes! 
I tant que pesa l’evidència d’ésser cosa 
humana!... El llast residual té un pes 
específic en cada estat emotiu. I vaig 
omplint el sac del viure amb corpuscles 
desadherits de la meva pròpia tossa 
buidant-se. Esgotant-se’m la magnitud 
de la meva matèria d’home lliure, com a 
serf assetjat entremig dels dos murs de 
formigó armat, cuirassats; entre el dos 
punts límits. El naixement i la mort.

I, així, encofrat entre paradigmes em-
blanquinats amb calç màgica,  m’invalido 
jo mateix, anorreat, retut, encarcerat en 
una forma i un context íntims que fre-
turen dilatar-se en volums no encotillats  
per les barnilles  d’un món mesquí  amb  
prerrogatives de fur i privilegi on tots els 
nepotismes àvols es mosseguen la cua.

 ISIDRE JULIÀ - POETA, MESTRE EN GAI SABER

preparats? 
llestos? ja!



Sant
Cugat

27
 juliol

Cugat, sant cristià que va predicar per 
La península Ibèrica al voltant del segle 
III d.C.

Nascut a Scilitana, província d’Àfrica 
l’any 270, va predicar el cristianisme 
a Catalunya, entre altres a la ciutat 
d’Empúries, fi ns que l’imperi romà el 
va condemnar a mort. La llegenda diu 
que primer li van obrir i el van treure 
els budells, però que ell va respondre 
posant-se’ls de nou dins de l’abdomen 
i cosint-se’ls amb un cordó. Després 
l’emperador Galerio el va condemnar a 
la foguera, però suposadament el buf de 
Déu va apagar les fl ames. El van tancar 
en una masmorra, però els escarcellers es 
van convertir al cristianisme. Finalment la 
llegenda diu que Déu va permetre a Sant 
Cugat -quin desig era accedir al cel per la 
via del martiri- que el degollessin.

En el seu nom s’han batejat la localitat 
de Sant Cugat del Vallès, (Barcelona), i 
el Monestir de Sant Cugat.

Es diu de Sant Cugat que és un sant 
que concedeix desigs o almenys un sant 
a qui fer-li peticions. La fórmula per fer-
ho és agafant un tros de tela fent-li un 
nus i guardant el tros nuat. Llavors es 
diu “Sant Cugat els collons et lligo... “ 
Seguidament has de dir el que desitgis, 
després d’això seguir amb la fórmula 
dient: “si no m’ho concedeixes no te’ls 
deslligaré”. El nus seguira en el tros de 
tela fi ns que no s’hagi complert el desig 
formulat. El genial cantautor Javier Krahe 
va compondre dues cançons fent al·lusió 
a diferents coses que volia recuperar, im-
plorant d’aquesta forma Sant Cugat. 

Instruccions:
El Sudoku és un joc d’origen  
japonès que consisteix en 
una quadrícula 9x9 (81 ca-
selles) dividit en 9 caixes de 
3x3. L’objectiu del joc es 
omplir les caselles buides 
amb números del 1 al 9, de 
manera que en cap casella 
3x3 ni en cap fi la ni vertical 
ni horitzontal es repeteixi cap 
número.  Per omplir les case-
lles que resten els números ja 
introduïts serveixen de guia 
per a resoldre el joc. 
NIVELL: FÀCIL

 4 5 8   3  1  

   6 8   2 4 3 

  2    4  5  

   2  7 1    

 6 1   9  5 2 4 

 8  9 5 4  1   

  9  4     5 

 3    8  4 9  

  8 4 1  9   2

subscriu-te i 
guanya!
Tots estrenem! Entra a
www.totmataro.cat/estrena
i podràs entrar al sorteig 
d’1 iPod (CEDIT PER SIMOMAC.NET) 
i 2 àlbums fotogràfi cs

photoimpres.es 
àlbums fotogràfi cs

més a prop teu



Compra - Venda        
VENDO MOTO HONDA Innova 2000 km. Con 
maletín. Plateada1300€. 661.777.135
SE VENDE OPEL ASTRA familiar TDS año 
97. Aire acondicionado, dirección asistida, 
cierre centralizado. E. E. 606.649.193
VENDO NISSAN PATHFINDER. Perfecto es-
tado, casi nuevo. 675.02.70.11
VENDO PARQUET CLICK. 15m2. 150€. 
608.02.86.74
ES VEN SILLONS DE PERRUQUERIA en per-
fecte estat. 93.798.57.26
ES VENEN 2 ACCIONS C.A. Laietania. 
609.747.412
VENDO FORD MONDEO 3940BPS. Económi-
co. 628.42.91.91
VENDO CARAVANA de ocasión. Burst-
ner. 5 plazas, cocina, avancé, comple-
mentos. Situada en Banyotes. 3000€. 
619.125.507
COMPRAMOS PARTIDAS de prendas tem-
porada. 697.415.347
VENC KAWASAKI Z-750. 2007. 2.100 
km. Negre .  Impecable .  5 .700€ . 
615.158.626

Compra - Venda
Immobiliària        
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cotxe pe-
tit). 93.799.17.29 de 20 a 22h.

PISO VENTA LA ROCA. Planta baja, 2 ha-
bitaciones. Suelo parquet. Piscina y tenis 
comunitario. 669.58.78.08
VENTA/ALQUILER, GATASSA. Piso 50m2., 2  
habitaciones. Luz todo el día. 170.000€
compra / 700€alquiler. 609.80.66.72
ARGENTONA. CAN BARRAU. Casa obra nova 
recent, la millor adosada zona, 292m2., 
acabats luxe, ascensor. 550.000€ Directe 
constructor. 655.316.910
GANGA. VENDO PARCELAS planas 800m2, 
Maçanet, Fogars, Tordera. Desde 78.000€. 
Con módulo 24m2 desde 120.000€ 
Con casa 50m2 desde 180.000€ . 
653.796.506
VENC BAR. Sense traspàs. Avda. Velòdrem. 
50m2. 93.848.70.86 (a partir 20h.)
CERDANYOLA. PARTICULAR. 1er. Piso, 
4 habitaciones +patio. 33millones. 
607.23.00.10
ÚLTIM DÚPLEX. Ideal inversors.  A Pl. Cuba, 
2 hab. +terrassa. Directe constructor. Preu 
taxació: 334.500€. Preu: 250.000€.  
655.31.69.10
AVDA. JAIME RECODER. 85m2. Recién refor-
mado de diseño y amueblado. 315.000€. 
615.158.626
PARTICULAR VENDE PISO en Vilassar de 
Mar a 50 m. de la playa, 125m2 con 
amplia terraza piscina comunitaria a/a 
parket trastero, parking. nuevo. 595.000€. 
649.927.772 Sr. Enrique
VENDO PISO ECONÓMICO 659.49.48.10
VENDO PISO NUEVO de 3 años. Particular a 
particular. 80m2. 93.798.48.62
OCASIÓN TORRE obra nueva. Diseño. 
268.000€. Zona Maresme 653.796.506
PARCELA TORDERA 800m2. 72.000€ . 
653.79.65.06

Traspassos 
Lloguers        
SE TRASPASA RESTAURANTE en Granollers, 
junto cines el «Nord». Impecable, en pleno 
funcionamiento (por asunto familiar). Inte-
resantes condiciones. 687.72.74.53
GRAN PISO 117m2. En alquiler. 780€ (gas-
tos incluidos) 605.684.896
LLOGO PIS NOU. Moblat. Zona cine Nuria. 
696.948.449
LLOGO BAR. Sense traspàs. Avda. Velòdrem. 
50m2. 652.463.024
SIETE PARTIDAS /CTRA. MATA. Alquilo 
piso 95m2., 4 hab., 2 baños. 850€/mes. 
93.792.65.46 /619.48.55.74 

Compra - Venda
Immobiliària        

PODEU INSERIR ANUNCIS A:

MATARÓ

El Tot Mataró. Ofi cines. 
 Carrer d’en Xammar, 11. 
 Tel 93.796.16.42 
 Per e-mail a info@totmataro.cat

Centre 
 Publicitat Fermalli Maresme 
 Muralla Sant Llorenç, 2.

Pla d’en Boet 
 Papereria Balada 
 Rda. President Macià, 65

Cerdanyola 
 Llibreria Rocablanca Rda Rocablanca, 85  
 Estanco Indiano Carrer Rosselló, 4.

Rocafonda 
 Llibreria 1x2 Pintor Miró, 18

ARGENTONA  
 L?intima Joan XXIII, 3.



Traspassos 
Lloguers        
ES TRASPASSA CAFETERIA per jubilació. 
Zona Nou Parc Central. 627.98.67.48 
/627.98.67.54
LOCALS LLOGUER. 200m2-600€ /mes. 
80m2-450€/mes. 93.798.81.06
ALQUILO HABITACIÓN. 686.51.50.02
ALQUILO HABITACIÓN. 654.10.76.56
BUSCO COMPAÑERA PISO. 696.545.669
ALQUILO HABITACIÓN 620.073.766
ALQUILO HABITACIÓN 660.25.20.31
PIS PLAÇA CUBA. 700€. 93.790.42.94
CENTRE DE SALUT LLOGA despatxos, total-
ment equipats i amb servei de recepció, 
per metges (fisios, osteopatas, podòlegs ..), 
medicina estètica. Disponibilitat inmediata 
a 2 minuts de Renfe. 93.790.62.98
ALQUILO PISO ECONÓMICO en Rocafonda 
650.957.407
SE TRASPASA PELUQUERÍA-estética en 
pleno funcionamiento. Excelente ubi-
cación con clientela estable. 35.000€. 
685.025.940
A L Q U I L O  L O C A L  15 m 2 .  1 5 0 € . 
653.796.506
ALQUILO P ISO AMUEBL ADO  750€ .  
677.060.117
SE TRASPASA PELUQUERÍA. Zona Cerdan-
yola con cabina de estética. 48.000€. 
Negociables. 93.757.05.71

Treball       
TRABAJE DESDE CASA: Confeccione ma-
nualmente: collares, barcos, bolígrafos, 
conejitos, muebles, rompecabezas y ens-
obrar publicidad. 902.55.05.93
PERSONAS COMPETENTES. Oportunidad 
de ingresos extras. Gana de 500 a 2000 
€ al mes. 93.492.73.23 - 647.69.36.85 
www.negociosdesdecasa.com
SE NECESITA PERSONAL para máquina de 
botones con experiencia. Zona Rocafonda. 
93.790.82.32
P E R S O N A L  P A R A  D I S C O T E C A S . 
639.01.38.64 De 9 a 14h.
SE COSE CON MÁQUINAS: multiagujas 
goma de canilla, nido abeja, smock, 
manta, pachina, zigzag, diente de rata… 
93.799.75.08
ES NECESSITA NOIA per a nou saló de joc 
(minicasino) de Mataró. Bona presència, 
feina estable, contracte fixe. Enviar cu-
rrículo al fax 93.766.14.95 ó via e-mail: 
toni@sports333.com
E S  N E C E S S I T A  E S T A M P A D O R . 
93.790.77.54
CAJERO/A – REPONEDOR/A. Necesita su-
permercado Argentona. 650.479.660. 
(7 a 9 tarde).
CARNICERO/A. Necesita supermercado 
Argentona. Excelentes condiciones de 
trabajo. Sueldo según valía. 650.479.660 
(7 a 9 tarde).
MANUEL SERRANO PELUQUERÍAS. Pre-
cisa oficiales y ayudantes para Mataró. 
Llamar al 93.849.74.16. Horario: 8:30- 
13:30h. 
SE BUSCA PERSONA para trabajar en nueva 
agencia de Viajes de Mataró a partir de 
Septiembre. Imprescindible experiencia. 
info@fvdpublicitat.com



SE REQUIERE OFICIALES de 1ª y 2ª de 
planchista soldador inox, para fabricante 
de mobiliario en acero inoxidable para 
hostelería. Con experiencia. Jornada 
completa. Sant Fost de Campsentelles. 
93.579.51.50
SEÑORA RESPONSABLE se ofrece para lim-
pieza. 627.23.21.99
S’OFEREIX NOIA 31 ANYS. Catalana. Com a 
cangur. 654.63.79.25
ADMINISTRATIVA AMB EXPERIÈNCIA. Cerca 
feina. 31 anys, catalana. 655.911.773
NOIA CERCA FEINA, per cuidar gent gran. 
664.64.35.54 
B U S C O  T R A B A J O  p o r  h o r a s . 
664.64.35.54
BUSCO NOIA 25-35 ANYS. Per dependenta 
al centre Mataró. 637.48.70.01
SE OFRECE CANGURO con experiencia. 
696.545.669
C H I C A  2 4  A Ñ O S  busca  t r a b a j o . 
696.545.669
S E  O F R E C E  S E Ñ O R A  l i m p i e z a . 
635.82.99.51
HASTA 3.000€ –Hazte profesor de au-
toescuela –solo con carnet de conducir 
Infórmate 93.326.24.06.
SE PRECISAN BOMBEROS y guardas fo-
restales para Barcelona, prepárate para 
incorporarte. 93.326.24.06.
¿TE GUSTAN LOS NIÑOS? Trabaja en guarde-
rías y parques infantiles como Auxiliar pre-
párate para incorporarte 93.326.24.06.
JORNADA INTENSIVA para recepcionistas 
y aux. administrativos en Ayuntamiento- 
Infórmate 93.326.24.06
AEROPUERTOS PRECISAN personal con 
inglés para atención pasajero. Prepárate. 
93.425.38.21
SEÑORA CON REFERENCIAS busca traba-
jo serio, limpieza, etc… 617.527.359 
/669.917.967
SEÑORA BUSCA TRABAJO tardes, ayudante 
cocina, limpieza. 676.570.006
CHICO BUSCA TRABAJO 628.44.03.99
CHICO PARAGUAYO busca cualquier trabajo 
serio. Experiencia de chófer, camarero, 
ayudante cocina, conocimientos todo Ma-
resme. 697.423.131
SEÑORA RESPONSABLE. Busca trabajo lim-
pieza por horas. 690.954.221

Classes       
FRANCES-ALEMAN. Profesora nativa. Inicio 
y perfeccionamiento. Particulares y empre-
sas. 93.796.18.09 – 600.33.99.36
CANTO. Todos estilos. 670.248.774
REFORÇ D’ESTIU. 667.534.065
REFUERZO ESCOLAR especializado. 
652.460.962

Varis       
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. (www.
mestredaixa.com). Havaneres, cançó mari-
nera. Festes majors, festes de carrer, festes 
socials-escolars, casaments, aniversaris, 
etc. Informació 605.68.62.69 
L’ERMITA DE LES SURERES. Té un lloc reser-
vat i gratuït per les vostres cendres. 

CASAMENTS. SOPRANO posa el cant a la 
teva cerimònia. Fes que aquest dia tan 
especial sigui inoblidable. 625.947.230 
Rosa
REFORMES DE LA LLAR. Cuines, banys, 
terres, etc. Un bon equip de professionals  
al millor preu. 677.59.27.39
PAVIDNET: Neteja, manteniment i abri-
llantats. Pressupost sense compromís. 
93.7577683 - 607.249.790
SE HACEN OJALES y se ponen botones. Tel. 
93.790.82.32
TRANSPORTS LOCAL, NACIONAL, inter-
nacional. Pressupost sense compromís. 
652.94.97.19
URI-SEC (varones). Fuera sondas y paña-
les!. 93.799.61.87 noches.
INFLABLES, LLOGUER. 606.344.933
REFORMAS-INTERIORISMO. 678.457.130 
www.gaudiqualitat.com
NEUMÁTICOS DE OCASIÓN. Todas las medi-
das desde 20€, montados y equilibrados. 
610.26.68.68
TRANSPORTES, PEQUEÑAS mudanzas. 
669.135.491
SE TAPIZAN SILLAS. Precios económicos. 
93.759.83.38
PINTORES. 671.906.048
PALETA AUTÓNOMO. 651.56.54.10
HERBALIFE. Controla tu peso. Quimeta 
93.751.23.72
PALLASSOS, MÀGIA. 609.846.098 Toni 
Cruz.
PINTOR ECONÓMICO. Experiencia, respon-
sabilidad, limpieza. Excelentes acabados. 
629.98.85.98
DETECTIVES. www.collett-detectives.com 
93.755.22.81
TASACIONES INMOBILIARIAS Y judiciales 
659.494.810
HERRERO ECONÓMICO Se hacen puertas, 
ventanas, escaleras… 650.988.169 
/93.755.36.04
PINTORES B.B.B. 651.67.36.35
LAMPISTA PARA reformas y remiendos. 
677.458.775
CONSTRUCCIONES, REFORMAS integrales. 
653.796.506
CONSTRUCCIONES, REFORMAS. Hago lo que 
nadie quiere hacer. Casas, pisos, muros, 
tejados. 605.217.974
GRÀCIES ESPERIT SANT. A.M. 
93.755.22.81

Tarot, vidència...       
EL EN A TA R O T 8 0 6 .515 .615 .  V i sa 
972.21.55.90, xat HELENA al 7477. 
Trucarà? Quan?... i tot, comprova-ho!
ECONÓMICO TAROT 806.242.001. Fijo 
0,87€, móvil 1,22€. Visa 93.433.55.37 
Adultos.

Treball       Varis       

avui 25 de juliol estrenem!



Dr. Marc Bony
Doctor en Quiropràctica (EE.UU)
www.subluxacion.com

L’Escoliosi és una curvatura lateral, 
anormal i progressiva de la columna 
vertebral, tant de la porció toràcica 
(central) com de la lumbar (part inferior). 
Entre un 2% i un 4% de la població pateix 
d’escoliosi, amb una corba de més de 
10 graus. Una corba inferior a 10o no es 
considera escoliosi.

Pot donar-se a qualsevol edat, encara 
que, generalment, es desenvolupa ma-
jorment durant l’adolescència, i és més 
comuna en les nenes. La majoria de les 
escoliosis es detecten entre els 10 i els 12 
anys, però la deformació comença entre els 
5 i els 8 anys.

A la majoria dels casos (el 80%) la causa 
és desconeguda; d’ací que el seu nom cien-
tífi c sigui el d’escoliosi idiopàtica (idiopàtic 
signifi ca desconegut).

El tipus d’escoliosi es classifi ca, segons el 
grau de desviació i l’edat en la qual apareix, 
en infantil o adolescent. Aquesta última 
és la més comuna; estadísticament, les 
persones que la pateixen no registren una 
incidència de dolor d’esquena major que 
la resta de la població fi ns arribar a l’edat 
adulta.  Normalment, l’escoliosi tendeix a 
progressar mentre els ossos encara estan 
desenvolupant-se especialment durant les 
estirades del creixement. En arribar a la 
maduresa òssia, aproximadament als 18 
anys, deixa d’augmentar el grau de desviació 
o, si ho fa, és ja a un ritme molt lleu.

Els tractaments tradicionals inclouen 
aparells de suport, col·locació de vares o 
barres a la columna mitjançant la cirurgia, 
ó l’ús de cotilles ortopèdiques correctives, 
dissenyades per frenar el seu desenvolupa-
ment més que per corregir-les. 

Però cada dia són més els pares amb 
fi lls als quals se’ls ha diagnosticat aquest 
problema, que s’apropen a la consulta 
del quiropràctic buscant solucions menys 
invasives i més naturals. 

La Quiropràctica pot ajudar les persones 
que pateixen escoliosi. Visita la nostra 
pàgina web i podràs conèixer els benefi cis 
de la quiropràctica.



Mataró reviu el malson 
de la legionel·la  

La nostra ciutat ha tornat a viure durant 
aquestes últimes setmanes el malson 
de la legionel·losi però amb unes con-
seqüències molt menys greus que les 
de fa dos anys. El brot, ha afectat so-
bretot la zona dels barris de Peramàs, 
Cerdanyola i el Pla d’en Boet i en total 
han estat 10 les persones afectades pel 
virus. La majoria d’elles han estat donat 
d’alta i els símptomes que han patit du-
rant aquests dies han estat força lleus. 
Algunes de les persones infectades no 
van ni tant sols requerir hospitalització 
i en el moment de tancar edició, només 
una persona continuava ingressada a 
l’Hospital de Mataró.

S’encén l’alarma
Tot i que en els barris afectats no hi 
han hagut moments de gran tensió, el 
coneixement d’aquest nou brot ha ac-
tivat ràpidament el dispositiu sanitari 
i les investigacions corresponents amb 
gran urgència per tal de trobar i elimi-
nar el focus el més aviat possible. Des 
de l’administració i l’Agència de Protec-
ció de la Salut, es creu i s’espera que 
aquest brot de legionel·la no sigui tant 
greu com el del 2006, quan hi va haver 
més de 100 afectats i el virus es va co-
brar 2 morts. 

Atenció inmediata
Des del primer moment, l’Ajuntament 
de Mataró va habilitar una unitat 
d’informació als ciutadans a la seu del 
Servei de Salut Pública de l’Ajuntament, 

a la plaça de Catalunya per tal d’atendre 
els dubtes dels veïns de la zona afecta-
da. El dispositiu ha rebut durant aquests 
dies centenars de trucades demanant, 
sobretot, pels símptomes del virus de 
la legionel·losi. En aquest sentit, cal 
recordar que aquesta infecció presenta 
una simptomatologia molt similar a la 
d’una pneumònia o una grip forta, com 
són les febres altes, la tos i els problemes 
respiratoris. Tot plegat ho va explicar la 
directora del Servei Territorial a Barcelo-
na de l’Agència de Protecció de la Salut 
de la Generalitat, Margarita Arboix, que 
juntament amb l’alcalde de Mataró, Joan 
Antoni Baron, van oferir una roda de prem-
sa d’urgència a l’Hospital de Mataró en 
conèixer la notícia dels primers casos 
afectats. Arboix va remarcar també que  
l’única manera que té per propagar-se 
el virus de la legionel·la és mitjançant 
sistemes d’aspersió d’aigua. 

Estudiant les causes
Ara per ara el brot de legionel·losi està 
pràcticament estancat però encara es 
desconeix l’origen del mateix. Per això, 
tant l’Ajuntament com el Departament de 
Salut de la Generalitat estan estudiant 
totes les vies possibles que poden haver 
provocat la propagació del virus. De mo-
ment s’estan esperant els resultats de les 
analítiques fetes durant aquests dies als 
circuits de refrigeració censats a la ciutat 
per tal d’intentar determinar l’origen del 
brot. Mentre no es determinin les causes, 
l’ofi cina d’atenció al ciutadà situada a la 
plaça Catalunya continuarà en funciona-
ment, ja que encara no es pot descartar 
que apareguin més afectats. 

La Cup guanya una causa 
contra l’Ajuntament sobre 
l’afer de Can Fàbregas 

La Generalitat desautoritza la 
compra d’uns terrenys a la zona
‹El brot ja està estancat i la 

majoria d’afectats han estat 
donats d’alta 

‹

La Direcció General d’Administració 
Local de la Generalitat de Catalunya ha 
declarat que no autoritza a l’Ajuntament 
de Mataró i l’empresa Pumsa a realit-
zar la compravenda d’uns terrenys de 
la Ronda Barceló comprats pel consis-
tori l’any 1920 per fer-hi carrers. És 
precisament dins la fi nca on es pretén 
edifi car El Corte Inglés. En aquest sen-
tit, i amb la seva lluita per salvar Can 
Fàbregas i de Caralt, el grup de Can-
didatura d’Unitat Popular, encapçalat 
per Xavier Safont-Tria, havia denunciat 
aquesta operació al ple però la proposta 
es va denegar.

Segons informa el partit dels indepen-
dentistes, la fi nca en qüestió no ha estat 
inscrita al Registre de la Propietat i avui 
encara no és propietat de l’Ajuntament. 
L’operació pretenia la compra per part 
de Pumsa de l’aprofi tament urbanístic 
d’una fi nca aportada per l’Ajuntament 
de Mataró per valor de més de 7 milions 
d’euros. Segons la Cup “quan un Ajun-
tament es desprèn de sòl públic ho ha 
de fer mitjançant pública subhasta, per 
tal de garantir que no es malvèn patri-
moni que és de tota la ciutadania”.

 Més causes a la palestra
El partit considera aquesta notícia un 
petit pas en la seva lluita al costat de la 
Plataforma Salvem Can Fàbregas i asse-
gura que hi ha més causes presentades 
en contra de tot l’entramant urbanístic 
i polític, i que encara estan pendents 
de resolució. REDACCIÓ

REDACCIÓ

ARXIUDels 10 casos detectats, sols un segueix hospitalitzat

La Generalitat desautoritza l’ajuntament



Campions d'Europa

Per trencar el costum de les males 
notícies, va ser motiu d'alegria que la 
selecció espanyola de futbol quedés 
campiona d'Europa. Es varen destapar 
milers d'ampolles de cava, molta gent al 
carrer celebrant el resultat i per uns dies, 
una distracció dels problemes econòmics 
actuals. Es va donar la coincidència que 
una dona es va casar i segons un comenta-
rista de la tele que porta unes ulleres de la 
màxima graduació, estava guapíssima, cap 
semblança amb un tomaquet. El mes de 
juliol s'apuja un 7% el cost d'electricitat. 
A més de quedar cada dia més gent a 
l'atur (ja estem a 2.400.000 persones) 
els carburants no paren de pujar i la gent 
que no pot pagar la hipoteca augmenta 
cada dia. Els ciutadans voldríem saber 
que de part dels dirigents polítics es 
donen a conèixer programes que ofereixen 
solucions a la situació que estem vivint i 
el futur que ens espera.

En el terreny futbolístic, de moment 
anem de meravella. Pels que queden a 
l'atur els serà difícil continuar pagant la 
quota de socis. Haurem de mirar la tele o 
escoltar la ràdio... Si el poder adquisitiu 
es va reduint dia a dia, això signifi ca 
menys venda a les botigues, reducció de 
treball a les fàbriques que acomiaden 
personal o fi ns i tot tanquen l'empresa. 
A cada carrer veiem rètols que diuen "en 
venda, en lloguer". Habitatges que estan 
buits. L'oferta cada dia és més abundant 
i els valents que poden ser llogaters o 
compradors de moment són inexistents. 
Ara crida l'atenció que el ram de la cons-
trucció té poca venda i no pot continuar 
donant feina als treballadors. A la ciutat 
teníem 300 fàbriques tèxtils i ara potser 
en queden cinc o sis. La pregunta que 
ens fem és: En què treballen els obrers 
d'aquelles fàbriques?.

Ja han passat a la història aquells 
temps en que un treballador quedava 
sense feina el divendres a la tarda i el 
dilluns següent tenia cinc llocs on poder 
anar a treballar.

És necessari que els dirigents polí-
tics contractin qualifi cats en ciències 
econòmiques i els demanin quines són 
les solucions i les normes necessàries 
per a resoldre la situació que estem 
vivint i, el més complicat, del futur que 
s'acosta. Desitgem i esperem que els 
bons resultats de futbol ben aviat es 
donin a conèixer amb llocs de treball i 
millores per a tots els ciutadans. O.K.



Coneix-te a tu mateix 
-Com et va la vida Joan? –pregunta l’avi 
Pep-  

-Doncs, tirandillo, a mesura que et vas 
fent gran també ho fan les arrugues i el “si 
no fos”, no cal que t’ho digui Pep, pensa 
que ja he passat els setanta.

-Mira Joan, l’altra dia a La Vanguardia 
vaig llegir que la gent gran no havia de dir 
la seva edat, que té poc a veure amb les 
arrugues i els anys.

-Crec Pep, que és un bon consell perquè 
avui dia tot gira a l’entorn de la joventut i 
nosaltres, els sèniors tenim l’esperit jove 
en el que els anys no compten.

-Suposo Joan, que no vols dir que la 
gent gran s’ha de vestir i comportar com els 
joves. No hi ha cosa més ridícula.

-Jo diria Pep, que l’esperit jove vol dir te-
nir il·lusions per descobrir coses noves. Tu 
saps Pep que la saviesa dels anys serveix 
per saber que no se sap res i una persona 
es fa vella quan creu saber-ho tot.

-Quanta raó tens Joan, però recorda que 
saber i no fer, serveix de ben poc.

-Home, Pep, si més no serveix per 
distreure’s, encara que això ajuda ben poc 
a trobar el sentit a la vida.

-Ara Joan, has dit una cosa molt impor-
tant, el sentit de la vida. Hi ha moltes per-
sones que es moren sense haver-lo trobat, 
encara que ben mirat no l’han buscat.

-Doncs jo crec, Pep, que el sentit de 
la vida és diferent per a cada persona. 
Simplement ha de voler ser ell mateix i 
això que sembla tan fàcil, és molt difícil 
de descobrir.

-Em ve a la memòria Joan, que els grecs, 
2.500 anys enrere, ja deien “coneix-te a 
tu mateix”, i això avui dia continua tenint 
plena vigència.

Josep Aracil i Xarrié
Membre Consell Sènior de Premià de Mar
cspremia@teleline.es
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La història musical germànica s’inicia 
a l’Edat Mitjana amb els compositors 
de cant litúrgic i posteriorment, en el 
Renaixament es coneixen ja els primers 
compositors importants alemanys: 
Heinrich Isaac, Ludwig Senfl  i Roland 
de Lassus. La reforma de Martí Luter 
a principis del segle XVI, va promoure 
un veritable moviment d’inquietud tant 
polític com artístic. Aquesta situació 
de tensió constant va marcar l’estètica 
musical alemanya en els principats i 
regnes protestants i, com a reacció, en 
els estats catòlics de l’àrea germànica. 
La repercussió d’aquestes agitacions es 
projectaren durant tota l’època barroca 
en la qual prosperà una extraordinària 
escola musical alemanya.  

La música abans de J.S. Bach 
gaudeix de qualitats pròpies. Però, els 
compositors desenvolupen tècniques 
d’escriptura inspirades en el canvis 
agitats del Renaixement. 

Gèneres musicals del segle XVII, 
importats d’Itàlia, com el coral per a 
teclat o la cantata, la sonata i l’oratori 
s’adapten al gust alemany de l’era barro-
ca. També en aquesta època, emergeix la 
figura del gran mestre Heinrich Schütz , 
el compositor i teòric Michael Praetorius 
i el clavecinista i organista J.J. Frober-
ger, músics que varen transformar la 
visió del món musical d’aquell temps. 

Les figures magistrals de Schein, 
Scheidt, Schmelzer, Muffat, Biber i el 
gran Dietrich Buxtehude varen consolidar 
el projecte d’aquesta nova experiència . 

J.S.BACH (1685-1750) va rebre 
l’herència de totes aquestes formes 
musicals dels seus avantpassats. La 
personalitat de J.S. Bach, juntament 
amb la fusió d’influències italianes i 
franceses, que el mestre coneixia a la 
perfecció, donarà pas al seu estil musi-
cal únic i inimitable. MARIA TERESA JULIÀ

CLAVECINISTA I CONCERTISTA

ESPECIALITZADA EN LA RECERCA DE LA MÚSICA ANTIGA

La Música abans de Bach



Mor l’escriptor Ventura Ametller  
als 75 anys 

L’escriptor resident a Mataró Ventura 
Ametller va morir el passat divendres 18 
de juliol als 75 anys a causa d’una malal-
tia que ja feia temps que arrossegava el 
geni literari. Bonaventura Clavaguera, 
que és l’autèntic nom de l’escriptor i 
poeta nascut a la localitat de Pals l’any 
1933, va agafar el nom artístic de Ventu-
ra Ametller. Ventura, que era amic íntim 
de Josep Pla i Espriu va reeditar ara fa 
poc més d’un mes la seva obra més cone-
guda, “Summa Kaòtica” juntament amb 
la segona part de l’obra “Resta Kaòtica”, 
una obra inèdita fi ns el moment.

Un escriptor de tots els gèneres
L’escriptor, que en realitat era veterina-
ri de professió, ha deixat algunes obres 
molt importants com són l’assaig “Teo-
ria general de l’universalisme” (1979), i 
els poemaris “El primer quadern de Bel 

Dezir” (1981), amb el qual va guanyar 
el Premi de Poesia Marià Manent, i “Pa-
radigmes esotèrics” (1991). 

Conreant tots els estils
Ventura Ametller sempre havia estat 
un home polifacètic conreat en el món 
de les arts i durant la seva trajectòria 
artística, havia tocat els diversos gène-
res literaris com la poesia, la narrativa, 
l’assaig o la novel·la. Després de la seva 
llarga trajectòria, Ametller ens deixa tot 
un llegat d’obres i escrits que formaran 
part de la història de la literatura i la 
cultura catalana. 

L’Associació de veïns de 
Cirera demana la destitució 
del regidor de cultura 

 El regidor els va deixar plantats 
en una reunió molt important  
‹Ametller, nascut a Pals 

i resident a Mataró, havia 
presentat recentment la seva 
darrera obra

‹

L’Associació de veïns de Mataró ha de-
manat a l’Ajuntament de Mataró que 
destitueixi Sergi Penedès com a pre-
sident de l’Institut Municipal d’Acció 
Cultural (IMAC). La demanda, segons un 
comunicat de l’Associació, neix després 
que el regidor de Cultura no es presentés 
a una reunió amb la Comissió de festes 
del barri després que els veïns portessin 
esperant més de dos mesos.

Segons el comunicat veïnal, la Comis-
sió porta des del 8 de maig intentant 
tenir una reunió amb el president de 
l’IMAC per tractar tots els temes rela-
cionats amb la festa del barri. Tot i això 
els veïns van haver d’esperar fi ns el 7 de 
juliol per poder tenir la reunió, ja que, 
tal i com afi rmen els veïns, la reunió 
no va poder ser abans “per problemes 
d’agenda del regidor”. A més la reunió 
es va acordar fer-la a l’Institut Municipal 
de Cultura, ja que el regidor no podia 
desplaçar-se fi ns la seu veïnal. Doncs bé 
després de tants problemes i entrebancs, 
el dia de la reunió el regidor de cultura 
no va poder assistir a la trobada.

Penedès es disculpa
El regidor Sergi Penedès ha manifestat 
en aquest mitjà de comunicació que 
“ja he demanat disculpes un cop he 
vist el comunicat de l’AV de Cirera, i 
entenc que els hagi molestat la meva 
incompareixença”. Tot i això, Penedès 
ens ha explicat que tot aquest embolic 
ve per unes demandes econòmiques de 
l’Associació que l’Institut de Cultura no 
pot satisfer. A més el regidor ha recordat 
que aquesta associació és la que rep 
més diners de totes, i que “el que no es 
pot fer es donar-los una subvenció quan 
cada any ja reben diners”

REDACCIÓ

Augmenta un 0,8% la població 
estrangera empadronada a Mataró

Mataró, com la resta de la comarca, ha 
augmentat aquest any la població es-
trangera empadronada a la ciutat en un 
0,8%. Les dades les aporta l’Informe es-
tadístic: “La immigració a la comarca del 
Maresme, any 2007” elaborat pel servei 
del Pla territorial de ciutadania i immi-
gració del Consell Comarcal. L’informe 
del consell comarcal fa una anàlisi des-
criptiva del fet migratori a la comarca a 
través de les dades facilitades pels pa-
drons municipals i per la Secretaria per 
a la Immigració de la Generalitat. 

A nivell de la comarca, el 31 de des-
embre de 2007 hi havia una població 
estrangera empadronada de 51.703 

 Al conjunt de la comarca el 
percentatge ha augmentat en 
un 0,7% 

‹ persones, el que representa un 12,2% 
del total de població. Aquest percentatge 
s’ha incrementat en un 0,7% respecte  
l’any anterior. Pel que respecta a Mata-
ró, la xifra ha incrementat en un 0,8%, 
el que representa un 15% de la pobla-
ció total. Segons les dades, la població 
que més ha augmentat la seva població 
estrangera ha estat Calella, on la immi-
gració representa un 24,3% del total.

Origen del col·lectiu immigrant
Pel que respecta les zones d’origen de 
la immigració, el col·lectiu provinent 
d’Amèrica Llatina ocupa el primer lloc 
amb un 29,22%, seguit de l’Àfrica del 
Nord (28,37%), Unió Europea (19,96%), 
Àfrica subsahariana (12,74%), Àsia 
(6,17%), Resta d’Europa (2,95%), 
Amèrica del Nord (0,53%) i Oceania 
(0,04%).  REDACCIÓ

X.S.Ametller en la presentació de la reedició
X.S.

RED.





   

Chambao compleix 
i Amparanoia enamora

Era un dels concerts més esperats, amb 
el permís dels Blues Brothers que l’aigua 
va suspendre, i ho va ser. El retard habi-
tual va fer que, obligats a acabar a 2/4 de 
2, els concerts haguessin d’ajustar-se a 
1h i mitja, quan podrien haver donat molt 
més de si i van deixar a més d’un amb 
la mel als llavis, i amb ganes de més. 
Si observéssim la cromàtica de les dues 
intèrprets podríem dir que els concerts 
van tenir dos colors: el blau de Chambao 
i el vermell d’Amparanoia.

Chambao va obrir la nit amb molta 
força i gran fervor entre el públic, on 
en destacava la varietat d’edats i proce-
dències, i que venia a entregar-se sense 
condició a la Mari. Ella va complir. De 
la veu de la Mari, i acompanyada per un 
conjunt virtuós, van sonar els temes de 
l’últim disc i també els clàssics de sem-
pre. Tots els temes embolicats per una 
presentació espectacular, fent gala d’un 
gran desplegament de llums. 

Tot i així, a Chambao li va faltar una 
mica d’emoció, d’aquell sentiment que 
va captivar el mateix parc dos anys en-
rera. Tot plegat una mica fred, blau. 
La Mari va complir, va satisfer als con-
vençuts però va deixar igual als que 

encara no ho estaven.
L’altra part del concert va tenir un to 

molt diferent. Amparanoia va sortir amb 
ganes de festa i va repartir-la. Des del 
primer tema va embutxacar-se al públic 
fent-lo ballar al ritme de les seves rum-
bes, ranxeres, boleros o el que fes falta, 
fent pujar els colors, tenyint la nit de 
vermell passió. 

La malaguenya, que va reivindicar la 
seva pàtria resident: Sant Pere de Ribes, 
va fer un repàs antològic als millors te-
mes de la seva discografi a recollits en el 
seu últim treball. No van faltar clàssics 
de la festa més esbojarrada com Que te 
den, o Welcome to Tijuana, ni tampoc 
temes amb marca de la casa com Ella 
baila bembé. Festiva però també igual de 
combativa, Amparo Sánchez va servir la 
millor nit de Cruïlla en un Parc Central 
entregat. Rendit com aquell primer ater-
ratge de la cantant a la ciutat, sota una 
carpa instal·lada a la mateixa pista per un 
Carnestoltes de fa 15 anys de la mà del 
PAC, però ara per dir “Bye Bye”.

Amparo, d’Amparanoia, va acomiadar-
se deixant un gust de boca dolç, alegre i 
sobretot, carregat d’optimisme. La millor 
manera de marxar, deixant un bon record: 
una gran festa, com sempre, que es tro-
barà a faltar.

El Parc Central registra la 
millor entrada del Cruïlla
‹

JORDI ALIBERAS
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JORDI ALIBERAS

Quan al Cruïlla de Cultures programen 
una banda de l’est ja saben com acabarà 
la nit: amb una festa de les grosses. Com 
va succeir l’any passat amb la Fanfaria 
Ciocarlia, els ritmes balcànics van ser 
un bon reclam per omplir el Clap de 
públic espectant, amb ganes de ballar i 
saltar. Uns ritmes que es van demostrar 
que agraden al Clap.

Shantel, líder de “the Bucovina Club 
Orkestar”, va organitzar la festa. Primer 
repartint gots i després omplint-los de 
vodka. A partir d’aquí, la gresca va ser 
imparable. Abduïts per les tonades 
balcàniques, el públic va seguir cadas-
cun dels temes com si fos la major de 
les festes.

Disko Partizano
Shantel i la banda van fer gala d’un re-
pertori que, tot i sonar similar, van saber 
desgranar, fent que la sala no baixés el 
ritme en cap moment.

L’enganxifós tema Disko Partizano va 
erigir-se en l’himne de la nit, essent re-
petit als bisos per l’aclamació popular. 
Els del Cruïlla ja ho saben: una banda 
balcànica és igual a festa assegurada.

Shantel, la Bucovina 
Club Orkestar 
i l’ampolla de vodka

Una altra nit de festa balcànica  
del Cruïlla, al Clap
‹

XÈNIA SOLA



   

Jimmy Cliff desafi a el pas dels 
anys davant 1.300 persones

Era la fi gura més esperada de la nit. A 
la pista del Parc Central, més de 1.300 
persones havien acudit al concert per 
poder veure un dels gats vells del reag-
ge però, conscients que Jimmy Cliff, 
amb seixanta anys i quaranta sobre els 
escenaris, potser ja no seria el que un 
dia va ser. Res més allunyat de la rea-
litat. El jamaicà va sorprendre tothom 
amb una aparició espectacular d’energia 
desbordada. L’artista va demostrar de 
sobres estar en plena forma físicament 
i amb una veu a la que sembla que no 
li afecti el pas del temps. Vestit amb 
el seu tradicional uniforme vermell, 
aquest ambaixador del reagge va oferir 
un concert de gairebé dues hores on va 
saber deixar content tothom, amb el 
seu doble joc, que combina l’estil po-
per amb l’essència més genuïna de la 
música rastafari.

Va ser una nit de clàssics on no hi van 
faltar alguns himnes com “Wild Word”, 
el discotequer “Reagge night” o el mític 
“Wonderful world, wonderful people”. 
Jimmy Cliff estava acompanyat d’una 
banda de nou músics que, sens dubte, 
es van endur bona part del mèrit, amb 
uns coros totalment a lo “the wailers” i 

una presència que va saber contagiar un 
públic que no va deixar de ballar. Cliff i 
els seus també van recordar la vessant 
més reivindicativa del grup amb temes 
com “Vietnam” o “Save our planet” que 
van alternar-se amb algunes sorpreses 
com l’“Hakuna matata”, de la pel·lícula 
del Rei Lleó, o un tema cantat a capella 
que va posar punt i fi nal a la nit.

Una nit dedicada 
a la música caribenya
Tot i que es va convertir en l’estrella de 
la nit, Jimmy Cliff va compartir cartell 
amb els gironins “The Pepper Pots” i 
els “Green Valley”, de Vitòria. Aquests 
van tocar pràcticament sols i en aquest 
sentit la mala nota se l’enduen els del 
Cruïlla, que tot i haver fet una com-
binació òptima de grups, uns horaris 
excessivament puntuals i massa aviat 
van fer que la gent anés al parc dirèc-
tament per veure el jamaicà. Una mica 
més de sort van tenir els “The Pepper 
Pots” que van aconseguir, malgrat tot, 
anar posant les piles a una pista que 
s’anava omplint a poc a poc. Els gi-
ronins van repassar els temes del seu 
últim disc, “Shake it!”, amb una bona 
dosis d’ska, revivals dels anys seixanta 
i una elegància total en la posada en 
escena.

The Pepper Pots i Sweet Valley 
precedeixen el jamaicà
‹

LAIA BERNAUS

XÈNIA SOLA

LAIA BERNAUS

El Festival Cruïlla de Cultures va 
acabar diumenge passat amb la Sar-
dinada Flamenca, l’acte organitzat 
per l’Arcàdia Cooperativa de Gestió 
Cultural. La Casa de la Música Popu-
lar tancava així el que probablement 
ha estat el seu millor cap de setma-
na, amb Jimmy Cliff, Amparanoia i 
Chambao al capdavant. 

Però la sardinada, a nivell musical, 
no va estar a l’alçada d’altres anys en 
quuant als pals del fl amenc. Tot i que el 
públic i la cua quilomètrica de les sar-
dines va ser la de cada any, els artistes 
convidats, Reig Bord i la Família Rús-
tika no van contribuir, ni de bon tros, 
a convertir el passeig amb l’escenari 
fl amenc que havia estat altres anys. 

Malgrat tot, una nit molt festiva
Tot i així, tant un grup com l’altre van 
saber animar la nit, això sí, a la seva 
manera. Ritmes mediterranis, molta 
varietat d’instruments, i un fort com-
ponent de mestissatge van ajudar a 
crear una nit totalment festiva amb 
un públic molt animat. I és que sigui 
com sigui, les ganes de Santes es 
percebien a l’ambient.

Una sardinada molt poc 
fl amenca tanca el festival 
Cruïlla

Reig Bord i la Família Rústika 
participen a la sardinada 
‹

XÈNIA SOLA



per María Olga Cid Cuadras
Parapsicòloga legalitzada, diplomada i col·legiada, l'hi ofereix els serveis de tarot, quiromància, clarivi-
dència, magnetisme, hipnosi, mediumnitat, cartes astrals, amulets de protecció, problemes de parella 
i laborals, solució de problemes paranormals, anàlisi de somnis, tècniques antiestrès, antitabaquisme, 

relaxació, antiinsomni, desenvolupament de facultats psíquiques, refl exoteràpia o quiromassatge.

 Tlf. 609 30 13 20 hores a convenir
C/Fidies, 1-3, bjo. 3ª - Mataró • C/ La Pau 2, esc-C 1º3ª - Fanals (Lloret de Mar)

LLEÓ (23/7 al 23/8)

Una setmana que comença 
amb excel·lents auguris. Et 

sentiràs molt feliç envoltat d’afecte i 
amb la possibilitat d’un romanç si el teu 
cor és lliure i anhela l’amor. En la feina 
disposada a assolir l’èxit, per petits que 
siguin els objectius, t’il·lusiona. Gaudiràs 
de molta vitalitat.

BESSONS (22/5 al 21/6)

Evita les discussions per diners, 
sobretot si tenen lloc a casa i tens 

fi lls, és un mal exemple. Tendència a que 
les emocions es desbordin i es dramatitzin 
en excés. Una setmana intensa en tots 
els sentits. Pren qualsevol contratemps 
com un repte que has de superar, sigues 
més positiu.

CRANC (22/6 al 21/7)

Et sentiràs especialment excitat, 
possiblement siguin els efl uvis 

d’amor que algú especial t’està enviant. Poc 
temps per a una altra cosa que no siguin les 
teves ganes de passar-ho bé i de gaudir de 
cada moment. És difícil que el que desitges 
se’t resisteixi, sobretot la teva expansió pro-
fessional i les millores econòmiques.

VERGE (24/8 al 23/9)

Més disposat a viure una aventu-
ra amorosa, però no per despit, 

sinó perquè et llances. Deixa de reprimir 
els teus sentiments o de pensar si anirà bé 
o no. Et sentiràs amb la moral alta. En el 
tema laboral si no veus clara la situació, 
evita comprometre’t en una cosa que no 
et ve de gust fer.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

Són molts els sentiments que 
bullen en el teu interior i ara 

tens la necessitat de deixar-los sortir, algú 
podria espantar-se, però si no t’aprecia és 
que no et mereix. A la feina deixa clares 
les teves necessitats, no et deixis enganyar, 
cuida els detalls i t’evitaràs problemes de 
diners i de desplaçament, tot sortirà bé.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

Si tens dubtes sobre el que sents, 
analitza-ho a fons, aquest és un 

bon moment per fer-ho. Una setmana ideal 
per fer-li més atenció a la teva salut o al teu 
look personal. A la feina, els nervis poden 
trair-te i portar-te a cometre errors. Si la 
teva feina és amb el tracte al públic algú 
posarà a prova la teva paciència.

SAGITARI (23/11 al 21/12)

Podries sentir-te atret per una per-
sona estrangera, algú molt diferent, 

que suposa un canvi d’hàbits. Que el seu origen 
no sigui un problema per relacionar-te. Poden 
sol·licitar els teus serveis per a una feina que 
et ve com a anell al dit. Encara que es tracti 
d’una cosa temporal. És un bon moment per 
a les teves ambicions professionals.

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Els teus sentiments estan ex-
perimentant una transformació 

molt positiva. Tot va bé perquè tu també 
estàs fent el possible perquè tot funcioni. 
Pots aconseguir l’harmonia interior. La 
perfecció no existeix i no ho assumeixes. 
No pretenguis controlar les coses fi ns al 
punt de perdre els nervis.

AQUARI (21/1 al 19/2)

Ets en un moment idoni per ex-
perimentar una relació diferent. 

Potser es tracti de sucumbir a un com-
promís o deixar-te seduir per una persona 
totalment diferent, el que et pot enriquir 
sense cap dubte. A la feina dependrà de 
les teves aptituds professionals i també 
de la teva actitud interna.

PEIXOS (20/2 al 20/3)

Un amic amb problemes et de-
manarà ajuda, vigila amb el que 

dius, la teva opinió pot ser malinterpretada 
per terceres persones. Bona setmana en 
general si saps prendre't les coses amb 
calma. Estaràs motivat laboralment. No 
mostris un estat d’ànim neutre, comparteix 
les teves preocupacions.

ARIES (21/3 al 20/4)

Setmana de reencontres fami-
liars, de visites a parents que 

no sols veure amb freqüència. Aprofi ta 
per reprendre llaços, per descobrir que 
la família t’aporta molt. Setmana amb 
més optimisme, potser sigui perquè es-
tàs a punt de marxar de vacances. Canvi 
d’algunes coses en la teva vida laboral.

TAURE (21/4 al 20/5)

Venus emprèn la seva marxa 
retrògrada, això afecta els teus 

desigs més immediats. Has de ser pacient 
per a les coses de l’amor. En la feina la 
teva forma de fer les coses podria malin-
terpretar-se. Sigues molt clar en els teus 
plantejaments, evita les controvèrsies sense 
fonament i les solucions a mitges.





El futur Museu d’Art Contemporani que 
el publicista Lluís Bassat va prometre 
a la ciutat, ja comença a ser una reali-
tat. El passat divendres 18 de juliol, la 
sala d’actes de Can Palauet inaugurava 
una exposició de Ràfols Casamada i 
Maria Girona, dos artistes molt lligats 
a la vida real que exposen en aquesta 
ocasió conjuntament la seva obra amb 
un total de 27 peces. Ràfols, pintor i 
poeta, ha rebut recentment la Medalla 
d’Or al Mèrit Artístic de l’Ajuntament 
de Barcelona. Aquesta exposició respon 
a l’objectiu d’iniciar el treball conjunt 
entre la Fundació Carmen i Lluís Bassat 
i l’Ajuntament, amb la intenció d’anar 
realitzant exposicions periòdiques a les 
sales municipals amb obres del mateix 
fons del futur Museu d’Art Contempo-
rani de Mataró.

Can Palauet acull una de 
les exposicions del futur  
Museu d’Art contemporani 

L’exposició es titula “Ràfols 
Casamada/Maria Girona” 
‹

El Banc del Temps de Mataró compta 
ja amb un total de 125 participants. 
El projecte, que va néixer l’octubre 
del 2007 sota la iniciativa de la Fun-
dació Hospital Sant Jaume i Santa 
Magdalena, pretén potenciar les ac-
cions solidàries a partir d’un intercanvi 
d’activitats entre les persones que for-
men part del banc.

Així, el que es pretén amb el projecte 
és que els participants puguin rebre al-
guns serveis o ajudes a canvi d’oferir o 
ensenyar allò que ells coneixen o saben 
fer millor. La iniciativa, que s’està duent 
a terme a moltes d’altres localitats de 
Catalunya, ha tingut molt bona acollida 
entre els mataronins i amb menys d’un 
any ja s’ha arribat a la xifra dels 125 
participants.

125 persones 
participen al Banc 
del Temps de Mataró 

El projecte és una iniciativa de la 
Fundació Hospital
‹

REDACCIÓ

REDACCIÓ

Arriba el festival 
Shakespeare 

Comencen les Santes i amb elles arriba 
també un festival del que hem sentit a 
parlar molt aquests últims mesos: El 
Shakespeare. El certamen, centrat en el 
teatre però en el qual s’hi podrà veure 
també música i dansa, durarà fi ns el pro-
per 3 d’agost, una durada molt curta en 
comparació a les programacions d’anys 
anteriors. “El Shakespeare” tindrà com 
a emplaçaments principals els escena-
ris de la Masia de Can Ribot, a Mataró, 
i Can Ratés, al municipi de Santa Su-
sanna. La localitat maresmenca havia 
estat la seu tradicional del festival però 
enguany s’ha decidit, per manca de 
mitjans necessaris, compartir cartell 
amb la capital maresmenca. D’aquesta 
manera, els dos municipis creuen que 
serà molt més fàcil fer créixer i millorar 
el certamen.

Música, dansa i molt teatre
La mostra donarà el tret de sortida el pro-
per dilluns 28 de juliol amb “Els homes i 
Shakespeare” a Santa Susanna, i seguirà 
el dimecres 30 amb Sonnets, a l’espai 
de Can Ribot. Pel que fa a la resta de la 
programació cal destacar la companyia 
francesa “L’instant d’une ressonance” 
que presentarà la seva obra “Peines 
d’amour perdues”, o la representació del 
“Burgher King Lear” obra del director 
portuguès Joâo Garcia Miguel. Pel que 
fa a la música, aquesta també estarà 
molt present al festival amb concerts de 
música com el de música barroca a Sant 
Simó, i pel que fa a la dansa tampoc 
podia faltar la presència de Trànsit, la 
companyia resident de la ciutat.

350.000 euros de pressupost
Montse Vellvehí és la directora del fes-
tival i ja va avançar en el seu dia que el 
festival d’enguany és una edició amb 
nivell i d’oferta variada, que ha intentat 
oferir una programació “sintètica, clara i 
de qualitat”. El Shakespeare ha comptat 
amb un pressupost de 350.000 euros. 

El certamen teatreal i de dansa 
comença el proper dilluns a 
Santa Susanna

‹

EL PROGRAEL PROGRAMA

Dilluns 28 de juliol, a les 21:00h 
a Can Ratés, Santa Susana. 
ELS HOMES I SHAKESPEARE

Dimecres 30 de juliol, a les 21:00h 
a l’Espai Pati, de can Ribot, SONNETS

Dijous 31 de juliol, a les 20h, a St Simó, 
SHAKESPEARE’S SIGHTS IN FIVE ACTS

a les 22:00h a l’Espai Jardí, de can Ribot
LES DONES I SHAKESPEARE 
Divendres 1 d’agost, a les 21:30h, 
a l’Espai Pati de can Ribot
PEINES D’AMOUR PERDUES

Dissabte 2 d’agost, a les 18:00h, 
a l’Espai Pati de can Ribot
XESPIR ...!
A les 21:30h, a l’Espai Jardí, can Ribot
BURGHER KING LEAR

Diumenge 3 d’agost, a les 21:00h, 
a l’Espai Pati, de can Ribot
REI LEAR

REDACCIÓ

El conveni de residència signat entre Art 
Trànsit Dansa i l’Ajuntament de Mataró 
obliga a una estrena a l’any a la ciutat, 
que enguany és la que ahir es va cele-
brar al Monumental “Gossos de ciutat 
+ Rugged Lines”. Per això ‘Les dones i 
Shakespeare’ es va estrenar al festival 
d’Almagro després d’haver-se fet a Ma-
taró un ‘Work in progress” fa mesos. 
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P Parking gratu t exclusiu
per als nostres clients

MARESME: 
Local en venda de 160m2 + 
150m2 de pati. Amb oficina e 
instal.lació elèctrica, 1 aseo i  2 
entrades independents. Preu a 
consultar. R 8-3448.

Informació i venda:

c/Prat de la Riba - Floridablanca

DES DE
203.898€

MATARÓ CENTRE:
Dúplex en ven-
da  amb sostres 
alts i bigues de 
fusta i terres de 
parquet, d’estil 
rústic amb te-
rrassa, 3 ha-
bitacions més 
estudi. Molt 
cèntric, per en-
trar-hi a viure!. 
R 2-3612. 

MATARÓ: 
Nau industrial en lloger de 210 
m2. Accès per camions mitjans. 
Molta llum natural amb instal.
lació elèctrica. Alçada 5,20mts. 
Preu: 1.100 €. R 9-3581.

MATARÓ-PL. D.BOET:
Local industrial en lloguer de 
335m2 en planta baixa, 7m 
d’alçada, diàfan. Ofi cines amb AA/
CC, show-room, instal.lació elèc-
trica i aseos.R 9-3630

MATARO:
Local industrial en lloguer de 350m2 
en planta baixa, diàfana, 2 aseos, 
pati, altell amb ofi cines i instal.lació 
elèctrica. Amb zona càrrega-descà-
rrega. R 9-3560. 

Ó

MATARO: 
Casa unifamiliar 
en venda en zona 
molt tranquil.la, 
sol tot el dia. Men-
jador 32m2, cui-
na offi ce, 4 hab. 
(1 suite), 2 banys, 
2 banys aux., es-
tudi 20m2, garat-
ge  56m2, sala po-
livalent de 56m2, 
pati i solarium. En-
trar a viure!!  Preu: 
601.000€/ 100 M 
ptes. R 6-3321

GAUDEIXIN DE LES SANTES 
i PASSIN UN BON ESTIU!!







“El Foment recolzava
les primeres Santes”

Defi neix-te
Intento ser una persona anònima, 
procuro aixecar-me i tornar a em-
prendre el vol encara que tingui una 
batzegada, especialment pel què fa 
a la salut   

Un llibre
“Llegendes del Solsonès”

Una pel·lícula
“El nom de la rosa”, de Jean-Jacques 
Annaud

Un viatge
He anat en tres ocasions al Nepal a 
fer ascensions i m’agradaria tornar-
hi amb el meu fi ll  

Un gegant
En Robafaves, però me’ls estimo tots

Un somni
Viure sufi cients anys per veure si 
l’evolució de Les Santes continua 
mantenint la seva essència i no es 
deixa portar pel sistema comercial

Lluís Hugas, 
gegants i campanes

Lluís Hugas és membre de la colla 
dels gegants de Mataró des de fa 
34 anys, tot i que en aquell mo-
ment les fi gures eren diferents. 
“Abans anàvem amb uns gegantons 
pel món que eren de tija”, explica 
Hugas. A més, també és geganter 
de Solsona, zona amb la que té 
molta relació.   

Hugas explica que als gegants hi 
havia un mite: en Robafaves. “Quan 
jo vaig entrar de geganter necessita-
ven un portador per en Robafaves”, 
afi rma el geganter. En aquella època 
encara els anomenaven “portadors 
mercenaris” perquè cobraven per 
portar gegants. Hugas va començar 
portant en Robafaves però actual-
ment pot anar variant. “Hi ha una 
colla que es va regenerant, que va 
portant nova gent i hi ha dies que et 
toca una fi gura i dies que te’n toca 
una altra, es reparteix molt més”, 
assegura Lluís Hugas.

Però a banda de portar gegants, 
Lluís Hugas és campaner. De fet és 

l’encarregat del campanar de San-
ta Maria. Tot va començar a mitjans 
dels anys 70, quan s’engegaven les 
Santes. Hugas i els companys que 
organitzaven la Festa Major van anar 
a Santa Maria a fer una petició poc 
usual. “Vam parlar amb el campaner 
i el rector per recuperar els tocs per 
Les Santes i que no es trenquessin les 
tradicions”, explica Hugas. Fins llavors 
només es tocava la vigília de les Santes 
però aviat va canviar. “Mica en mica 
vam anar recuperant tots els tocs i vam 
anar seguint una pauta”, relata el ge-
ganter. Així, Les Santes van tornar als 
campanars. Prova d’això és el toc de 
barram i repicada, el preferit d’Hugas, 
que es fa cada any a Santa Maria el 26 
de juliol a les dues del migdia. 

Els tocs de campana recuperats 
van augmentar i es van repartir en 
les diferents diades de l’any. Hugas 
seguia al front del campanar de Santa 
Maria. “De cop i volta em vaig trobar 
que el responsable del campanar era 
jo”, afi rma Hugas. LAURA ARIAS

Apunts

FOTO: XÈNIA SOLA

Geganter i campaner major de Santa Maria  

Les Santes, la festa major de Mataró, és avui dia un esde-
veniment de masses, tant pel què fa a l’organització com a 
l’assistència del públic. Però no sempre ha estat així, com expli-
ca Hugas: “Cap a l’any 74, quan vam començar Les Santes, jo 
estava amb aquell col·lectiu i havíem de cobrir moltes coses”, ex-
plica el responsable del campanar de Santa Maria. Uns quants 
havien de determinar la festa major de Mataró i es van dividir 
la feina de manera que cadascú s’ocupés d’unes parcel·les. 
“Muntàvem els bars, muntàvem els balls, havíem de quadrar 
els números... ho havíem de fer tot”, diu el geganter. Aquell 
grup d’organitzadors, però, no estava sol, sinó que tenia recol-
zament. “El Foment ens ajudava i intentàvem que els números 
sortissin de tot arreu, era com autofi nançar-se”, diu Hugas. 

‹ “Intentàvem que els números sortissin 
de tot arreu”, afi rma Lluís Hugas





Can Xalant va obrir les seves 
portes per a mostrar els seus 
treballs 

El passat cap de setmana Can Xalant
Centre de Creació i Pensament Con-

‹ temporani de Mataró va obrir les seves 
portes per a ensenyar el seu treball. Des 
del divendres a les cinc de la tarda, els 
artístes residents exhibien una petita 
mostra del seu treball. Video-anima-
cions projectades, música i beguda i 
menjar omplien el pati del centre. 

XÈNIA SOLA

X.S.

La Gegantada dóna el tret 
de sortida a les Santes
El dissabte passat la Gegantada de 
les Santes va omplir la Riera de nens 
i nenes i els seus pares per a passejar 
amb més de 40 gegants.

‹

X.S.

Amparanoia 
fa brillar el 
concert estrella 
del Cruïlla de 
Cultures

Energia, força, vi-
talitat i bon rotllo 
va transmetre Am-
paranoia al concert 
de dissabte passat 
al Parc Central.

El Festival Cruï-
lla de Cultures és 
una de les para-
des del “Bye Bye 
Tour 08” que ser-
veix per acomiadar 
el projecte que ella 
ha creat amb la 
il·lusió que ha sa-
but transmetre al 
seu públic, que en 
aquesta ocasió no 
va parar de saltar, 
cridar i ballar du-
rant tot el concert.

‹

XÈNIA SOLA

X.S.

Shantel fa saltar la Sala 
gran del Clap
L’electònica i els sons balcànics van 
fusionar-se  a la perfecció amb Shan-
tel & the Bucovina Club Orkestar el 
passat dijous a la sala Clap.

‹

X.S.





La Garrinada 2008 presenta el 
seu cartell i la programació 

Com cada any els joves repicatruges organit-
zen la Garrinada, la seva pròpia festa, que 
aquest any té una destacada presència de 
la música festiva i rumbera, amb grups des-
tacats com D’Callaos, Ai Ai Ai i La Pegatina. 
Seran tres dies amb molts concerts, actes 
teatrals, espectacles de circ, caipirinyada, 
actes esportius i sobretot un esperit festiu 
que omplirà el pati del Bernat de Riude-
meia d’Argentona del 4 al 6 d’agost. 

Dia 4: Estrena rumbera
El primer dia, després dels focs de Festa 
Major, els Always Drinking Marching Band 
guiaran a la gent amb les seves animades 
rues fi ns a l’escola Bernat de Riudemeia on 
hi haurà la festa d’inauguració i dos con-
certs molt festius: la rumba dels mítics Ai 
Ai Ai, que tornen als escenaris, i el so més 
reggae de Reig Bord. Abans a la tarda hi 
haurà hagut bàsquet 3x3 i teatre.

Dia 5: Caipirinyada i nit festiva
Un dels fi xes de cada any és la tarda de la 
Caipirinyada amenitzada per Ràdio Garri-
na i els seus habituals concursos, amb el 
concurs de crits i el concert del cantautor 

La Federació de 
Cooperatives lamenta el 
canvi de gestors de l’EBM

     La FCTC no veu amb bons ulls 
l’elecció de l’empresa CLECE
‹   La festa dels joves omplirà  de 

música i espectacles el Bernat 
Riudemeia

‹

La Federació de Cooperatives de Treball 
de Catalunya, (FCTC), ha expressat la 
seva indignació davant la decisió de 
l’Ajuntament d’Argentona de deixar de 
banda la proposta de la cooperativa de 
mestres El gegant del Pi per seguir ad-
ministrant l’escola bressol Cargol Treu 
Banya, situada al barri del Cros i que ja 
dirigia des de fa set anys amb el suport 
de les famílies. Segons els resultats del 
concurs públic, a partir del setembre 
serà l’empresa Clece la que administra-
rà l’escola bressol municipal. La FCTC 
denuncia que ‘als concursos públics, 
l’administració no valora la proximitat 
ni l’experiència de les entitats’.

Per la FCTC, determinats aspectes de 
la proposta del Gegant del Pi, com ara 
la baixa rotació del personal, la inversió 
en formació permanent de la plantilla 
o l’arrelament de l’equip de mestres al 
poble des de fa 30 anys, no s’haurien 
d’haver passat per alt a l’hora de decidir 
l’adjudicació del concurs públic per a la 
gestió del servei. A més, pensen que és 
preocupant que l’escola bressol passi a 
ser gestionada per una empresa “que no 
coneix l’espai ni funciona en equip”.

Miquel del Roig. A la nit, el funky d’Arangu 
i la nova rumba de l’emergent grup La 
Pegatina tancaran una nit que obrirà la 
formació local Bajo en Calorías. 

Dia 6: Gran nit per acabar
Al vespre es rostirà el Porc a la Brasa pel 
sopar popular, preludi de la gran nit de 
clausura de la Garrinada. El Belda i el 
conjunt Badabadoc, actual grup de Carles 
Belda de Pomada, obrirà el foc amb les 
seves versions de clàssics catalans passa-
des pel túrmix dels ritmes actuals i el so 
del seu acordió. Després els terrassencs 
D’Callaos portaran el seu per acabar més 
tard amb el grup de versions “Se atormenta 
una vecina”. 

El disseny del cartell de Garrinada ‘08 
és obra de l’argentoní Ricard Marfà.

Imatge del cartell d’enguany

argentona
totmaresme

cat



terrissa de Barcelos, és la decoració a 
base de petits punts, el que anomenen 
‘picotado’, aplicats artesanalment a base 
de terres de colors que prenen formes 
vegetals, animals, humanes o dibuixos 
geomètrics diversos. En el cas del càntir 
d’enguany, es tracta d’una peça feta al 
torn i decorada a mà amb terra vermella 
damunt del fang blanc, i consta d’una 
branca amb les seves fulles a la part 
superior, espirals al mig i uns triangles 
amb unes palmetes a la part inferior. En 
defi nitiva tota una joia que no deixarà es-
capar cap col·leccionista ni amant dels 
càntirs i de la fi ra.

El càntir de la Fira d’Argentona 
2008 tindrà accent portuguès

Com cada any amb motiu de la Festa del 
Càntir d’Argentona, el Museu del Càntir 
ha fet reproduir 5.000 exemplars d’un 
càntir de la col·lecció. Enguany es tracta 
d’un exemplar tradicional de la localitat 
de Barcelos, al nord-oest de Portugal, a 
uns 85 quilòmetres de la frontera amb 
Galícia.

La peça ha estat realitzada per la te-
rrisseria Cruzeiro Cerámica i es tracta 
d’un càntir comú totalment envernissat, 
amb la forma del cos, nansa, broc i galet 
típics d’aquella localitat, i decorat amb 
terra de color vermell.

El càntir valdrà 15 euros
Durant els dies de la Festa –del 3 al 6 
d’agost– i després de la tradicional be-
nedicció, el càntir es podrà adquirir per 
15 euros, el mateix preu que els darrers 
anys. El més característic del càntir 
d’Argentona d’enguany, així com de la 

   Els 5.000 exemplars del càntir 
arriben de Barcelos

‹

Imatge del càntir d’aquesta edició

Salvador Casas és nomenat conse-
ller comarcal
La setmana passada el regidor argentoní del 
PSC, Salvador Casas va ser nomenat conse-
ller comarcal. El cap de llista i portaveu del 
PSC d’Argentona ocuparà la plaça que ha 
deixat lliure l’exconseller de Presidència de 
l’Ajuntament de Mataró, i també socialista 
Esteve Terradas. 

CLECE gestionarà fi nalment  l’EBM 
El govern municipal va ratificar la set-
mana passada en el ple extraordinari per 
l’ajudicació de la gestió de l’escola bressol 
Cargol Treu Banya, que l’empresa CLECE 
serà la que gestionarà la guarderia. D’aquesta 
manera el govern no ha variat la seva deci-
sió tot i les protestes, de pares, mestres i dels 
partits de l’oposició. 

NOTÍCIES BREUS

Pere Anglada és el nou 
inspector en cap de la policia 
local de la vila
La setmana passada Pere Anglada 
va signar la titularitat defi nitiva de la 
plaça de cap de la policia local de la 
vila després d’haver superat l’examen 
ofi cial. L’acte ofi cial del nomenament 
del nou inspector en cap va ser dijous a 
l’ajuntament davant l’alcalde Pep masó. 
Pere Anglada té quaranta sis anys i és 
argentoní de tota la vida, malgrat que 
part de la seva infància la va passar a 
Mataró, ciutat on va començar a exercir 
de policia. Anglada treballa a la policia 
local d’Argentona des de fa onze anys, 
primer com a sotsinspector del cos i, 
després, com a inspector en cap. 

Nadal veu molt complicat 
ubicar el CEIP Aixernador al 
Turó de Sant Sebastià
La construcció de l’escola l’Aixernador 
al Turó de Sant Sebastià cada cop és 
menys factible. O aquesta és la conclu-
sió a que ha aribat l’administració local 
després de la reunió que van mantenir 
el regidor d’urbanisme, Xavier Collet, i 
l’alcalde Pep Masó amb el Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat, Joaquim Nadal. 
El Conseller va expressar que veu molt 
complicat situar la nova escola en el 
Turó de Sant Sebastià, tot i que va 
afi rmar que estudiarà la proposta de-
talladament per donar una resposta 
defi nitiva d’aquí a 15 dies.

argentona



El Centre Parroquial acollirà 
l’estrena de ‘Viatge en un trapezi’

El proper divendres 1 d’agost a les 10 
de la nit, el Centre Parroquial acollirà 
l’estrena de l’obra de teatre “Viatge en 
un trapezi” del barceloní Jaume Salom, 
i que dirigirà el director argentoní Pere 
Vallamjor. Salom és un artista de fama 
internacional que en els últims anys ha 
escrit més d’una cinquantena d’obres, 
moltes d’elles traduïdes al francès, 
l’alemany, anglès, àrab, portuguès i 
moltes altres llengües de la geografi a 
mundial.  

“Viatge en un Trapezi” és una sàtira on 

La Festa del Càntir 2008 
arriba amb més actes 
lúdics i festius que mai

     Cinema, exposicions i tallers són 
algunes de les propostes de la fi ra
‹   L’obra de Jaume Salom 

s’estrenarà el dia 1 d’agost ales 10 
de la nit

‹

Els propers dies 2, 3, 4 i 5 d’agost 
com tothom sap la vila d’Argentona 
acull la Fira Internacional de Ceràmi-
ca i Terrissa. Però a banda de poder 
conèixer i adquirir algun càntir de la 
gran varietat de ceràmica de la fi ra 
vinguda d’arreu del món, el visitant 
de la mostra tindrà una oferta molt va-
riada d’exposicions, tallers, cinema i 
altres activitats que completen l’oferta 
de la mostra. D’aquesta manera inten-
ta acostar la fi ra a tothom.

Actes destacats
Exposició de Ceràmica Contemporània, del 
3 d’agost al 14 de setembre al Museu del 
Càntir.
Taller de Raku, 3, 4 i 5 d’agost a la Plaça de 
Vendre de les 19 fi ns les 23 hores.
Concurs d’aparadors, del 3 al 6 d’agost 
concurs on hi participen totes les botigues 
de la vila
Mostra de Cinema i Vídeo sobre ceràmi-
ca, tots els dies a les 16 hores al Centre 
Parroquial
Trepitjada de fang, dimecres 6 d’agosta a les 
20 hores a la plaça de Vendre, tothom que 
ho vulgui podrà trepitjar fang

es posa de relleu la fragilitat de l’amor 
i del matrimoni, que té com intenció  
aconseguir que el públic es posi a la pell 
dels protagonistes.  

Viatge al món del circ
“Viatge en un Trapezi” és, com bé diu 
el seu nom, un viatge al món irreal del 
circ, entès com un conjunt de famílies, 
amb les seves alegries i misèries, que 
l’autor utilitza com a marc per a unes 
refl exions sobre l’atracció, l’amor, el 
desamor i la idealització dels diferents 
personatges.

Imatge del cartell de l’obra

argentona
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Tot a punt per l’inici de la
Festa Major d’Argentona

   De l’1 al 6 d’Agost els carrers de 
la vila s’ompliran de gent, música 
i colors

‹

Des del dia 1 d’agost fi ns al 6, la vila 
d’Argentona celebrarà la Festa Major de 
Sant Domingo. La festa que com cada 
any coincideix amb la Fira del Càntir, farà 
que els carrers de la població s’omplin 
d’argentonins i visitants amb ganes de 
viure la festa. 

Actes destacats de la Festa Major
Diumenge 3
19 hores Repicada de Campanes 
Tot seguit Els Gegants van de gresca, cer-

cavila animada
23 hores Nit Boja, per diferents carrers 
de la vila
Tot seguit Ball amb Hotel Cachambe i Mi-
tjanit
Tot seguit Matinades

Dilluns 4
13:00 hores Aixecada de càntirs
17:30 hores Cercavila per diferents carrers 
de la vila
19:30 hores Ball de festa major amb 
l’Orquestra Montgrins
23:00 hores Castell de focs
Tot seguit Ball de festa major





GA DNE A             C O N C E R T S

CAMILLE
21/06/08, Palau de la Música Catalana

La proposta més particular del Sònar ve-
nia de la mà d’aquest prodigi parisenc 
anomenat Camille. L’artista i els seus set 
ajudants van deixar clar sobre l’escenari 
que el nostre cos pot ésser l’instrument 
defi nitiu. 

Dues noies que s’encarregaven dels 
cors, dos nois que feien percussió amb el 
seu cos i l’ajuda d’una tarima, dos nois 
més a la secció rítmica vocal i l’últim al 
piano. Ella, la mestra de cerimònies, una 
dona amb caràcter, irreverència i un gran 
sentit de l’humor. 

Combinant el francès dels seus dos 
primers discs “Le sac des fi lles” i “Le fi l” 
amb l’anglès de l’últim “Music hole”, es 
va guanyar el públic amb la primera cançó 
engrescant-nos per participar cantant el 
sol solet, jugant amb el públic i fent-nos 
partíceps de l’espectacle. 

La música va ser la principal protago-
nista, però no l’únic, ja que la teatralitat 
i la representació van ser una constant: 
Camille girant al voltant del micro com si 
d’un vinil es tractés o una dansa africana 
amb la secció rítmica. Tot un seguit de co-
reografi es que no feien més que engrandir 
la seva fi gura fi ns al punt de tenir el públic 
del palau als seus peus i sentir-se ella sub-
mergida en una ovació constant. 

Fins a tres vegades va retornar a l’es-
cenari. La darrera, tots vuit alineats van 
interpretar una cançó a capella i en acabar, 
van sortir pel passadís de butaques cap a 
una habitació on van continuar l’especta-
cle, només per alguns privilegiats. 

No contents amb això, van acabar en-
vaïnt la Via Laietana davant la incredulitat 
dels que érem allà presents. 

Vàrem viure un concert on no va faltar 
de res i, afortunadament, Camille i la seva 
meravellosa veu ens proporcionaran mol-
tes alegries i moments inoblidables en el 
futur. Si més no, així ho desitgem. 

TEXT I FOTO: JAVIER SANTALLA MAURICI JIMÉNEZ

SALA APOLO
c/Nou de la Rambla, 113. Barcelona
Divendres 25/07/08: DECADENT DAUGHTERS
Dissabte 26/07/08: P.A.L.+D.FORMA
Dilluns 28/07/08: FLAMENCO OB-SESSIONS
Divendres 01/08/08: DJ DE MIERDA+JUAN B
Dissabte 02/08/08: UMEK+MATTHEW HOAG
Diumenge 03/08/08: GENTE D’ZONA
Dilluns 04/08/08: FLAMENCO OB-SESSIONS
Dijous 07/08/08:THE DYNAMITES+CH.WALKER
Divendres 08/08/08: DJ DE MIERDA+JUAN B
Dissabte 09/08/08: DAVID HOLMES + DJ DE MIERDA
Dilluns 11/08/08: EXODUS + 3 INCHES OF BLOOD

SIDECAR FACTORY CLUB
Plaça Reial, 7. Barcelona
Divendres 25/07/08:THE DISCIPLINES+MÖNO
Dilluns 28/07/08: ANTIKARAOKE
Dilluns 04/08/08: ANTIKARAOKE
Dissabte 9/08/08: AU REVOIR SIMONE
Dilluns 11/08/08: ANTIKARAOKE
Dilluns 18/08/08: ANTIKARAOKE
Dilluns 25/08/08: ANTIKARAOKE

RAZZMATAZZ CLUBS
Almogàvers, 112. Barcelona
Divendres 25/07/08: CAZALS
Dissabte 26/07/08: THE MAE SHI+LOS SUPER RAT.
Divendres 1/08/08: SINDEN
Dissabte 02/08/08: CARIBOU+SPARKADIA
Divendres 08/08/08: ZENTRIC+THE JUAN MACLEAN
Dijous 14/07/08: RATATAT
Divendres 15/08/08: A MOUNTAIN OF ONE+F.FALKE

SALA BIKINI
Deu i Mata, 105. Barcelona
Dilluns 15/09/08: THE WOMBATS
Dilluns 22/09/08: JOSÉ JAMES
Dimarts 23/09/08: GLENN HUGUES
Divendres 26/09/08: CYAN

SALA BECOOL
Pl. Joan Llongueras, 5. Barcelona
Divendres 25/07/08: GERDA BLANK
Divendres 10/10/08: ANE BRUN

MOOG CLUB
Arc de Teatre,3. Barcelona
Divendres, 25/07/08: ROBERT X.VILLAROSA
Dissabte 26/07/08: WOOKY FULL EQUIP
Dilluns 28/07/08: DAVE TARRIDA
Dimarts 29/07/08: ROBERT X.VILLAROSA
Dimecres 30/07/08: DECKARD.MARCELLO TAGL.
Dijous 31/07/08: OLMOS. VILLAROSA: PURPUR

C O N C E R T S

PETER COLOURS&MAX.RICKY
4/07/08, Sala Apolo [la 2]

Maximum Ricky és el nom del nou projecte 
de Ricky Gil (Brighton 64, Matamala, Top 
Models), on es desmarca dels sons hard-
rock cap als que s’havia anat escorant 
amb els Top Models per a buscar sons 
més íntims i personals. 

A penes sense dies per preparar el con-
cert, algunes cançons semblaven encara 
poc defi nides; però amb una mica més 
de rodatge i temps per a assimilar el nou 
format, Maximum Ricky serà un projec-
te tan interessant com ho han estat els 
anteriors.

Tot seguit els eivissencs Peter Colours 
(quin nom més terrible!) van donar un 
recital espectacular de powerpop amb 
reminiscències garage i psicodèliques, 
tocant amb ràbia els seus temes i brodant 
les versions d’altres. No són nous en això: 
ja porten una pila d’anys tocant per Es-
panya i guanyant premis. 

El motiu de divendres però era la pre-
sentació en societat del seu segon disc 
“Welcome to the show”, que acaba de 
treure BipBip fa no res. 

PAU CLEMENTE

C O N C E R T S

JACK JOHNSON
28/06/08, Pavelló Olímpic Badalona

El meu company de pis pensa que sent de 
Hawaï, hom no li hauria de donar ganes de 
conquerir el món. Però després veus Jack Jo-
hnson i veus un estadi ple de gent i un munt 
de càmeres i fl ashes i t’adones que és igual 
d’on vinguis. 

Les seves cançons donen bon rotllo i això 
sembla molestar un ampli sector de gent. 
Tanmateix, captiva i enganxa a un altre ampli 
sector. El concert no va estar gens malament, 
encara que passada l’hora, les seves cançons 
van començar a semblar-me totes iguals i vaig 
començar a perdre l’interès. 

Cap al fi nal, va deixar la seva banda i va 
tocar algunes cançons amb la seva guitarra. 
Va ser un bonic moment.

En sortir de l’estadi em vaig quedar pen-
sant si jo era d’un sector de la població o de 
l’altre. Em fa ràbia que una cosa tan simple 
i senzilla funcioni tan bé? 

Penso que allò simple i senzill és el real-
ment bò? Simplifi co la meva vida?

                                        ANDRÉS POOLE

TOKTOK + SOFFY O. LIVE!
26/07/08, Nitsa Club

Sí: el duet ger-
mànic TokTok 
torna a unir-se 
a la vocalista 
Soffy O (foto) 
per bussejar 
de nou en el 

costat més pop del seu so. Una rara oportu-
nitat de tornar a gaudir de cançons vàlides 
com la cèlebre “Missy Queen’s Gonna Die” o 
“Day Of Mine”.





Torredembarra, Palafrugell i Vilanova i 
la Geltrú.

Catalans a les Amèriques
Els indians, o “americanos”, van ser els 
catalans que durant del S. XIX van marxar 
“a fer les Amèriques” fi ns al nou conti-
nent a la recerca de fortuna i que amb 
el seu retorn van ajudar a escriure part 
de la història de Catalunya i van deixar 
un notable llegat cultural.

Es presenta el projecte de la plaça 
Universitat de Canet de Mar

La plaça de la Universitat de 5.622,24 
m2 serà ben aviat un espai obert per al 
gaudi dels canetencs. Ubicat al cor del 
poble comptarà amb jocs infantils, una 
pista esportiva amb vestidors annexos, un 
petit escenari amb platea a l’aire lliure, 
lavabos i una guingueta amb servei de 
bar. El projecte s’ha dissenyat amb unes 
pèrgoles que faran ombra i donaran color 
a la plaça. És una proposta inspirada en 
la llum i els colors del Modernisme, un 
dels signes d’identitat del municipi.

Aquest nou espai també connectarà la 
riera Gavarra i el nou Centre d’Atenció 
Primària (CAP) amb el carrer Lluís Domè-
nech i Montaner, mitjançant una rampa 
i unes escales.

Les obres de la plaça de la Universi-
tat tindran una durada de vuit mesos. 
El cost de l’obra és d’aproximadament 
1.580.000€, que es fi nançaran amb 

Tot a punt per la 
V Nit Bruixa de Pintura
a Arenys de Munt

El concurs de pintura ràpida 
tindrà lloc demà 26 de juliol a la nit
‹Les obres, amb un cost d’1,5 

milions d’euros, tindran una 
durada de vuit mesos

‹

S’instal·len lavabos públics
al parc de Ca l’Alfaro de 
Llavaneres

Així se satisfà la demanda dels  
usuaris del parc durant l’estiu
‹

REDACCIÓ REDACCIÓ

Els usuaris del parc 
de Ca l’Alfaro de 
Sant Andreu de 
Llavaneres ja tenen 
a la seva disposició 
lavabos públics dins del mateix recinte. 
La seva instal·lació es va fer per Sant 
Joan i han entrat en funcionament 
aquest mes de juliol.

D’aquesta manera es dóna resposta a 
una reclamació de la ciutadania que ve-
nia de lluny a causa de la gran quantitat 
d’adults i infants que gaudeixen del parc, 
sobretot a l’estiu. El mòdul s’ha instal·lat 
a pocs metres de l’entrada principal i 
disposa de lavabos per als dos sexes, a 
més d’un lavabo adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda.

Arenys de Mar entra a formar part 
de la Xarxa de Municipis Indians

El director general de Turisme de la Ge-
neralitat, Joan Carles Vilalta, i l’alcalde 
de Begur, Joan Català, han presentat la 
Xarxa de Municipis Indians. Es tracta 
d’una associació sense ànim de lucre 
formada per deu municipis que com-
parteixen un passat comú de relacions 
històriques, en els àmbits tant cultural 
com econòmic, amb el continent ame-
ricà, especialment amb Cuba i Puerto 
Rico. L’objectiu és obrir al turisme tot el 
patrimoni indià d’aquestes poblacions 
i de totes les que es vulguin sumar. De 
moment, hi són Arenys de Mar, Begur, 
Blanes, Cadaqués, Lloret de Mar, Sant 
Feliu de Guíxols, Sant Pere de Ribes, 

Es tracta d’una associació 
sense ànim de lucre que pretén 
donar a conèixer el patrimoni 
indià de les poblacions catalanes

‹

L’Associació d’Amics 
per l’Art d’Arenys de 
Munt ja té tot prepa-
rat per la cinquena 
edició de la Nit Bruixa de pintura que se 
celebrarà demà dissabte. Es tracta d’un 
concurs de pintura ràpida en la que po-
den participar tots els artistes que vulguin 
amb qualsevol tècnica o procediment 
i amb completa llibertat de tendències 
o estils. Del que es tracta es de captar 
Arenys de Munt de nit, tot tenint en 
compte que l’obra s’ha de realitzar ‘in 
situ’. Els que vulguin participar només cal 
que demà facin la inscripció i el segellat 
de les teles de 10 a 11 de la nit a la nova 
Sala d’Exposicions. Les obres signades es 
podran lliurar fi ns a les 2 de la matina-
da. La V Nit Bruixa de pintura ofereix la 
possibilitat de guanyar atractius premis 
de fi ns a 600 euros, que es lliuraran el 
dia 10 d’agost. 

les aportacions de l’Ajuntament de Canet 
(99.000€), la Diputació de Barcelona 
(775.000€), la Generalitat de Catalunya 
(300.000€) i de les inversions privades 
(406.000€).

Aquest espai, propietat de l’Escola de 
Teixits de la Diputació de Barcelona, ha 
estat cedit a Canet de forma gratuïta i 
ha permès que l’Ajuntament hagi pogut 
elaborar un pla de millora per a la pobla-
ció, amb la instal·lació d’un aparcament 
soterrat, l’edifi ci del CAP i ara la urbanit-
zació de la plaça.

REDACCIÓ RED.

Reconstrucció virtual de la futura plaça

Arenys de Mar entre els “indianos”





Valoración de su propiedad - Venta - Alquiler - Traspaso

OPORTUNIDADES SELECCIONADAS

COMPRE SU PISO AL PRECIO DE UN ALQUILER

SU PISO AL MEJOR PRECIO

Mataró Pisos Responde

93 798 93 26
De Lunes a Viernes:

 De 10 a 13:30 h.
  y de 16 a 20:30 h. Via Europa 92-B

Ref 371. Cirera ¡ 1er piso de altura con 
terraza de 24m2 a nivel ! 85m2, 3hab, 
cocina muy amplia, totalmente exterior, 
balcón y terraza. 792€/Mes.

Ref 257. Cirera. ¡ Piso semi-reformado, 
solo 1 vecino !92m2, 3hab, 2 dobles, am-
plio salón-comedor, baño completo, sue-
los parket, trastero y patio de 12m2. Opor-
tunidad por zona y precio. 822€/Mes

Ref 365 Centro ¡100% exterior refor-
mado para entrar a vivir ! 65m2, 2hab, 
comedor muy amplio, baño con hidroma-
saje, A.A, trastero. 922€/Mes

Ref 130. Rocablanca. ¡Pisos de obra 
nueva con excelentes acabados! Pisos 
de 1,2 y 3 hab, cocinas independientes, 
suelos de gres, pk opcional, calef. A.A. 
Precios desde 792€/Mes.

Ref 315 Rocablanca. ¡ Ático de grandes 
dimensiones con vistas sobre toda la 
ciudad ! 3hab, amplio comedor, cocina 
offi ce, baño, galería, calef., balcón tipo 
terracita. 875€/Mes.

Ref 369 Rocablanca ¡ Últimos 2 pisos 
de O.N, 100% exteriores a 2 calles ! 
45m2, 1hab, cocina independiente, baño 
completo, calef. A.A, balcón. Precio des-
de: 648€/Mes

Ref 358. Rnda Exterior. ¡ Ático amue-
blado con terraza de 37m2 a nivel ! To-
talmente exterior,  76m2 + terraza, 3hab, 
cocina off, baño completo, calef. y A.A. 
872€/Mes

Ref 370 Cerdanyola. ¡ Ático con terraza 
de 21m2 a nivel, totalmente exterior ! 
76m2, 2hab, cocina independiente, baño 
completo, calef., A.A. 673€/Mes

Ref 340: Jnto Salesianos. ¡Gran oportunidad, 3hab con ascensor! 65m2, 
3hab, cocina independiente, galería, calefacción, puertas de sapelly. ATEN-
CIÓN AL PRECIO: 142.449€ (23,7 M Ptas) 

Ref 342. La Llantia. ¡Bajo de obra seminueva, gran oportunidad! 
65m2, 2hab, salón de 22m2, baño completo suelos de gres, calefacción. 
201.349€ (33,5 M Ptas)

Ref 372. Vista Alegre. ¡ Estupendo bajo con terraza a nivel de 50m2 ! 70m2 útiles, 
2hab + estudio, comedor de 25m2, 2baños, cocina offi ce, totalmente exterior. 
246.000€ (40,9 M Ptas).

Ref 79. La Havana. ¡Estupendo piso por zona! Bajo de 74m2 con terraza a 
nivel de 22m2, 2hab, cocina offi ce, baño completo, suelos parket, puertas de 
haya, pk+trastero incluidos en el precio. 246.425€ (41 M Ptas)

Ref 210. Rocablanca. ¡2º piso reformado en su total idad!
65m2, 3hab, baño completo, cocina independiente, balcón, A.A.
185.722€ (30,9 M Ptas)

Ref 113  Ronda Exterior

Pisos de 1hab. Precio:  150.000€ (24,9 M Ptas) 672€/Mes
Pisos de 2hab. Precio:  171.000€ (28 M Ptas) 766€/Mes
3hab+60m2 tza a nivel : 255.000€ (42,5 M Ptas) 1.145€/Mes

COMPRE SU PISO, SIN ENTRADA: AL 100% + GASTOS
HASTA EN 50 AÑOS Y SIN AVALES: ADAPTADA A SUS POSIBILIDADES

AMPLIA CARTERA DE PISOS DE OBRA NUEVA. CONSÚLTENOS.
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Ref 351. Cirera ¡Piso seminuevo 
en zona muy tranquila! 60m2, 2 
hab, cocina americana, baño com-
pleto, exterior, calefacción.
216.364 (36 M Ptas)

Ref 368. Via Europa. ¡ Piso de O.N con 
acabados de 1º calidad ! 2hab, baño 
completo, aseo, salón-comedor con salida 
a terraza, cocina independiente, dispone 
de pk. 318.000€ (52,9 M Ptas).

Ref 343.  Plza de las Teresas. ¡ 2 viviendas 
en 1, ideal para dos familias !  Bajo 138m2 
útiles, 3hab, cocina off, baño, patio 16m2 + 
apartamento con suitte, baño completo y tza 
25m2. 336.000€ (55,9 M Ptas)

Ref 374. Cirera. ¡ Ático totalmente re-
formado  con terraza de 30m2 y vistas 
al mar ! 85m2 útiles, 4hab, comedor  con  
salida a balcón, cocina offi ce, baño com-
pleto, galería. 216.000€ (35,9 M Ptas)

Ref 206. Via Europa ¡ Gran ocasión por 
precio y zona ! 2hab, baño completo, 
suelos de parket, calef., pk + tratero inclui-
dos en el precio, totalmente exterior con 
vistas al mar. 250.312€ (41,6 M Ptas).

Ref 363. Via Europa ¡ Piso muy bonito y 
exterior ! 90m2, 3hab (una suitte) , amplio 
salón-comedor con salida a balcón, coci-
na indep. 2baños, calef.
276.000€ (45,9 M Ptas).

Ref 341. Parc Central ¡ Últimos 2 pisos 
de O.N con acabados de 1º calidad ! 
2hab, cocinas americanas, baños comple-
tos, calefacción, balconcitos, ascensor. 
228.384€ (38 M Ptas)

• Ref. 393.Camí de la Serra.2hab., balcón, seminuevo. 650€

• Ref. 392.Centro.Obra nueva. 40m2 1hab. + 2 terrazas de 20m2. 675€

• Ref. 397.Centro.3hab., 2 balcones.Todo exterior. 700€

• Ref. 380.Havana.Loft de 48m2 amueblado y equipado.Gastos incl. 700€

• Ref. 382.Peramás.2hab.reformado, todo exterior. 700€

• Ref. 395.Los Molinos.3hab., para entrar a vivir!. 740€

• Ref. 398.Cerdanyola.2 hab., balcón, galería.Todo reformado de diseño. 750€

• Ref. 388.Centro.Obra nueva.2hab., baño, cocina independiente. 750€

• Ref. 389.Centro.Obra nueva.2hab., 1 baño, trastero. 750€

• Ref. 390.Centro.Obra nueva.2hab., 1 baño, 2 balcones,trastero. 750€

• Ref. 391.Centro.Obra nueva.2hab. 1 baño, 2 balcones. 750€

• Ref. 394.Centro.Obra nueva,40m2+40m2 de tza.+2 trast., amueblado y equipado. 750€

• Ref. 383.Cerdanyola.50m2+terraza 40m2.1hab.+vestidor. Amueblado y equipado. 785€

• Ref. 399.La Llantia.96m2, 3hab., 2 baños, 2 balcones+galeria. 800€

• Ref. 381.Camí de la Serra.3hab., 2 baños, amueblado y equipado, PK incluido. 800€

• Ref. 400.La Llantia.Bajo nuevo 110m2, 2 hab.,2baños, galeria 15m2+trastero. 800€

• Ref. 384.Centro.Obra nueva.Bajo 1hab. + terraza de 18m2. 825€

• Ref. 385.Centro.Obra nueva.2hab., balcón+terraza. 850€

• Ref. 387.Centro.Obra nueva.Dúplex 1hab., 2 baños + terraza de 15m2. 850€

• Ref. 386.Centro.Obra nueva.Dúplex de diseño,2hab., 2 baños + terraza 20m2. 1.000€

Ref 361. Rocablanca.¡ Piso esquinero 
con excelentes vistas al mar ! 85m2, 
3hab, cocina offi ce, baño completo, calef., 
A.A, totalmente exterior, pk y trastero in-
cluido. 269.864€ (44,9 M Ptas).

Ref 212. Via Europa ¡ Pisos de O.N junto 
al Parque Central ! 95m2, 4hab, dos ba-
ños, balcones, parket, A.A, calef. acabados 
de 1º calidad, parking opcional. 
Precios desde 350.000€ (58,2 M Ptas)

Ref:71.Parc Central. Ático de 90m2+ te-
rraza privada 66m2+ balcón de 13m2! 
3hab, 2baños, salón-comedor 28m2, coci-
na offi ce 9m2, PK y trastero incluidos en el 
precio. 335.975€ (55,9 M Ptas)

Ref 185. Via Europa. ¡Impecable, mejor 
que nuevo, totalmente exterior! 130m2, 
3hab+estudio y trastero, 2baños comple-
tos, cocina offi ce, calef. A.A, 2 amplios bal-
cones. 305.925€ (50,9 M Ptas)

Ref 161. Via Europa. ¡Piso mas parking 
+ trastero! 85m2, 3hab, una suitte, amplio 
salón-comedor, galería, baño completo 
+ aseo, gres, calef, balcón. 291.500€ 
(48,5 M Ptas)

Ref 357. Cirera. ¡1er piso sin ve-
cinos! 3hab, (2dobles) + trastero, 
exterior, vistas despejadas a zonas 
verdes. ¡Para entrar a vivir! Atención 
al precio.  150.263€ (25 M Ptas) 

Ref 256. Parc Central .¡ Piso seminue-
vos, totalmente exterior! Piso de 92m2, 
3hab, 2baños com   pletos, amplio salón-
comedor, galería, calefacción, pk incluido 
en el precio. 305.925€ (50,9 M Ptas)

Ref 167- Rocablanca. ¡1er y último 
piso con dos terrazas de 25m2 y 65m2 
y con derecho a vuelo! 3hab, cocina 
offi ce, baño completo, calef, A,A, sin ve-
cinos. 263.854€ (43,9 M Ptas)

Ref 367. Cerdanyola. ¡ Piso muy amplio 
con terraza y trastero ! 80m2, 3hab, am-
plio salón-comedor, baño, galería, calef. 
trastero, terraza de 14m2, dispone de pk. 
222.000€ (36,9 M Ptas).

ALQUILERES SELECCIONADOS
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