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Veus el Port de Mataró 
en un bon estat?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

Amb cada nova contesa electoral les matemàtiques per-
den el seu vell títol de ciències exactes i els jocs amb 
els números i els percentatges acaben prenent formes 
a vegades pròximes a l’esoterisme o a l’ocultisme, una 
“paraciència” de lògica difusa i extremadament fl exible 
on dos més dos ja mai més tornen a sumar quatre.

Així, unes males expectatives en els sondejos poden 
acabar convertint-se, tot i complir-se amb exactitud, 
en uns bons resultats en funció del fracàs del rival (al-
menys en veu alta i de cara al públic). Sembla, doncs, 
que en política no aplica aquella màxima que, de petit, 
era d’obligat compliment a casa a l’hora de valorar les 
notes (i una mica també tota la resta) i que resumia tan 
bé no fa pas gaire un dels anuncis clàssics de l’estiu: el 
que facin els altres tant se val.

En tot cas, la màgia dels resultats electorals és 
que, com els reis de l’orient, sempre semblen satisfer 
tothom, amb les excepcions comptades d’algun saquet 
de carbó guanyat a pols. S’entendria doncs que el nou 
consistori mataroní resultant de les darreres eleccions 

FIRMA
OPINIÓ ENGINYER DE TELECOMUNICACIONS

Quin pacte de govern 
prefereixes?

LLUÍS MARTÍ I GARRO

Formatgets de colors
www.totmataro.cat

NÚM. 1677
DEL 29 DE MAIG AL 4 DE JUNY DE 2015

POCA PARTICIPACIÓDAVID BOTE,
ALCALDABLE PSC

ha de ser el paradigma de la satisfacció davant del 
desplegament espectacular de tants i tants colors 
polítics.

Avui que les estratègies de màrqueting han dut a 
cada partit a escollir el seu color corporatiu com a 
segell de marca, l’arc del consistori sobrepassa amb 
escreix l’oferta de colors de l’arc de Sant Martí i a 
voltes pot semblar que els partits es disputin, més 
que un segment ideològic, el catàleg del pantone. 
Esgotats els colors bàsics (amb l’excepció notable 
del marró, no sabria dir ben bé per què) resulta cu-
riós veure com ofertes certament distants acaben 
compartint color.

Un ajuntament multicolor, aquest cop més lite-
ralment que mai, esmicolat, atomitzat com si hi 
hagués caigut una bomba de raïm al bell mig. La 
paradoxa d’una societat demanant canvi que acaba 
confi gurant un escenari de gran complexitat. Caldrà 
veure el joc d’equilibris, de pactes, de renúncies. 
Pot ser divertit. 

82,9%  No

14,3%  Sí.

2,9%  Ns/Nc.

 AQUEST VA SER, JUNTAMENT AMB LA FOTÒGRAFA ANNA ALUART, L’EQUIP DEL TOT MATARÓ  AQUEST VA SER, JUNTAMENT AMB LA FOTÒGRAFA ANNA ALUART, L’EQUIP DEL TOT MATARÓ  AQUEST VA SER, JUNTAMENT AMB LA FOTÒGRAFA ANNA ALUART, L’EQUIP DEL TOT MATARÓ  AQUEST VA SER, JUNTAMENT AMB LA FOTÒGRAFA ANNA ALUART, L’EQUIP DEL TOT MATARÓ 
QUE VA COBRIR LA JORNADA ELECTORAL DE DIUMENGE PASSAT.QUE VA COBRIR LA JORNADA ELECTORAL DE DIUMENGE PASSAT.

CASTIGAT  Tot i ser lleugerament 
superior a la de 2011, altre cop unes 
municipals veuen com gran part de 
la ciutadania declina participar-hi. 

APLAUDIT  Un any i escaig després 
de ser nomenat quan era pràcticament 
desconegut ha aconseguit ser 
virtualment el nou Alcalde. 

TOT
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David Bote

gràcies!
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Tant la N-II com 
l’estació de tren 
són dos elements 
emblemàtics de la 
història de Mataró. 
L’estació, ben a prop 
de la platja, és una 
de les parades de 
l’actual R1 de Roda-
lies de Catalunya, la 
línia que ressegueix 
la costa. Aquesta 
fotografia, cedida 
per L.B. mostra l’es-
tació de la ciutat 
pels volts dels anys 
60 amb un aspecte 
completament di-
ferent de l’actual. 
L’edifi ci del fons, avui ni tan sols 
existeix i l’aspecte de la façana, mal-
grat que s’ha mantingut l’essència, 
s’ha millorat. 

El que sobta més, però, és l’es-
tretor de les voreres, així com el 
pas de la N-II per aquest punt. Les 
llambordes criden l’atenció, així com 
els cotxes, avui pràcticament de col-
lecció. Actualment, la N-II té quatre 
carrils, mentre que aleshores, el pas 
dels cotxes era sufi cient perquè cir-

culessin en dos carrils amples, un 
per a cada sentit de la marxa.  

La inauguració de la C-32
El 1969 s’inaugurava la primera au-
topista d’Espanya. L’actual C-32 va 
ser pionera en la descongestió de zo-
nes molt transitades com la N-II de 
Mataró. Mica en mica, aquell espai 
es va anar remodelant fi ns arribar a 
la N-II actual, un dels punts amb 
més trànsit de la ciutat. 

foto antigafoto

de fa 5 anys

de fa 15 anys

de fa 25 anys

les portadesles www.totmataro.cat/fotoantiga
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Les 
llambordes 
de la N-II
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 M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13    93.757.92.93

A. ALFONSO - M. COS. (festius no)
Av. d’Amèrica, 33    93.790.31.04 
R. Ma DE LA PEÑA 
 Rambla, 16                                93.790.20.24
PARC CENTRAL
Rda. Alfons X, 18    93.796.14.91
M.CENTENO  (tots els dies de 8,45 a 21,45)
C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08
LA RIERA 10
 La Riera, 10     93.790.10.58
Ma I. SIMON  (festius 9 a 14h) 
                    Av. J. Recoder, 62 / 93.798.43.00
JOSE ANTONIO SORIANO
 Sebastián Elcano, 2-4 / 93.757.90.25
MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. matí)     
Rda. Rocablanca, 1 / 93.798.59.69
ROMANCES  (dill-dissabte 9 a 21)      
Av.President Tarradellas, 34 / 93.536.16.62
R. SUBIRATS  
Blay Parera, 35  93.796.17.21
S. LÓPEZ     (De 9 a 21h. Diss. 9-14h)
 Rda. F. Mistral, 26-28 / 93.799.80.48

4 DE JULIOL · 015 · CANET DE MAR

ELS CATARRES · LA PEGATINA · ELS AMICS DE LES ARTS · LA BANDA IMPOSSIBLE · TXARANGO
LAX’N’BUSTO · SANJOSEX ENTRE AMICS · LA IAIA · PROJECTE MUT · BIKIMEL · CRIS JUANICO

COMPANYIA ELÈCTRICA DHARMA · COMEDIANTS · JOANA SERRAT · OQUES GRASSES · LAUSANA

Compra l'entrada abans del 
31 de maig i podràs guanyar una 
guitarra signada pels membres
de la Banda Impossible

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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El PSC s’imposa en l’Ajuntament més divers

El PSC és el gran guanyador de les 
eleccions municipals del 24 de maig 
de 2015. Amb uns resultats que fi ns 
i tot han sorprès el mateix partit, i tot 
i la baixada notable de vots –és el pi-
tjor resultat dels socialistes en unes 
locals– els seus 6 regidors convertei-
xen virtualment David Bote en el nou 
alcalde, que seria el quart socialista 
des de la restauració democràtica. 
L’eufòria a la seu del Camí de la 
Geganta contrastava diumenge amb 
les cares llargues amb les que CiU 
assistia a un recompte que li prenia 

l’alcaldia quatre anys després que 
Mora trenqués el color històric dels 
governs mataronins. La desfeta de 
CiU, que perd 3 dels seus antics 8 
regidors, duia Fernàndez a reconèi-
xer ben aviat la derrota i a posar 
sobre la taula una primera proposta 
d’entesa entre els tres partits cap-
davanters: el PSC, la mateixa CiU i 
una ERC que ha trencat el seu sos-
tre municipal amb quatre regidors.

La fragmentació que es preveia 
serà tal, que nou grups munici-
pals es repartiran fi ns al 2019 els 

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA

TEXT: REDACCIÓ

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTO: ANNA ALUART

27 seients del Saló de Sessions 
de l’Ajuntament. És la ciutat de 
Catalunya amb més partits repre-
sentats, tots els que competien 
electoralment.

La força de Volem i Ciutadans
Entren amb molta força i tres regi-
dors cadascun tant la rèplica local 
de Podemos (VOLEMataró) com Ciu-
tadans. Creix la CUP que se’n va als 
dos regidors i empata amb un Partit 
Popular que fracassa estrepitosa-
ment en el seu assalt a l’alcaldia. A 

Nou grups entren al consistori i david Bote és el favorit per convertir-se en alcalde
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la baixa van, també, tant Plataforma 
per Catalunya com ICV-EUiA que es 
queden amb un sol regidor.

Governabilitat complicada
Els resultats de les eleccions dei-
xen un panorama en el qual a una 
majoria estable de l’Ajuntament 
–14 dels 27 regidors– només s’hi 
arribaria amb un tripartit PSC-CiU-
ERC. Caldrà veure en el període 
que ens separa fins al dissabte 13 
de juny per veure amb quina majo-
ria o suports David Bote rep la vara 
d’Alcalde.

Amb menys vots que mai
Es dóna la paradoxa que el PSC de 
David Bote ha estat la força més 
votada a Mataró amb els seus pi-
tjors resultats en unes municipals. 
Un total de 8.420 vots li treien 2 
dels seus 8 regidors, quedant líder 
amb 6  per davant del gran derrotat 
de la jornada, el convergent Quim 
Fernàndez que amb 7.374 vots i 5 
regidors es queda en segona posició 
perdent 3 regidors.

Les altres grans sorpreses de la 
jornada, arriben en aquest punt de 
la llista amb un tercer lloc que va per 
ERC, amb 6.648 vots i 4 regidors. 
Seguint la formació independentis-
ta, VOLEMataró aconsegueix tres 
regidors i el suport de 5.276 vots. 
No són l’única formació “nova” al 
consistori. Ciutadans i el seu can-
didat, Xavier Caravaca, s’emporten 
4.409 vots i tres regidors.

La CUP es converteix en l’únic 
partit de l’actual mandat que guanya 
regidors perquè PP, PxC i ICV-EUiA 
van clarament a la baixa. 

Partits que perden vots:
CiU perd 3.748 vots
PP perd 3.024 vots
PxC perd 2.114 vots
PSC perd 1.599 vots
ICV perd 472 vots

Partits que guanyen vots:
ERC puja 4.880 vots
CUP puja 1.345 vots

Noves formacions:
VoleMataró 5.276 vots
C’S 4.409 vots

Vots en blanc: 
De 2.142 a 639 vots

Vots nuls:
De 444 a 1.025 vots. 

 evolució de vots  

David Bote (PSC)
Núria Moreno (PSC)
Miquel Àngel Vadell (PSC)
Ma Luisa Merchán (PSC)
Juan Manuel Vinzo (PSC)
Juan Carlos Jerez (PSC)
Quim Fernández (CiU)
Núria Calpe (CiU)
Miquel Rey (CiU)
Isabel Martínez (CiU)
Josep Maria Font (CiU)
Francesc Teixidó (ERC)
Anna Salicrú (ERC)
Joaquim Camprubí (ERC)
Ignasi Bernabeu (ERC)
Montse Morón (VoleMataró)
Sarai Martínez (VoleMataró)
Anna Maria Caballero (VoleMataró)
Xavier Caravaca (C’s)
Juan Carlos Ferrando (C’s)
Víctor Manuel Paramés (C’s)
José Manuel López (PP)
José Luis Calzada (PP)
Juli Cuéllar (CUP)
Carme Polvillo (CUP)
Mònica Lora (PxC)
Esteve Martínez (ICV-EUiA) 

 els 27 regidors

46.629 persones van exercir el seu dret 
a vot a les Eleccions Municipals 2015 
a Mataró, celebrades aquest diumenge 
24 de maig i a les quals podien parti-
cipar 86.638 electors.  
La participació va arribar al 53,82%, 
una xifra molt similar a la dels anteriors 
comicis municipals celebrats el 2011 
(53,21%). 

 la participació

PSC 6 regidors - 8.420 vots
CiU 5 regidors - 7.374 vots
ERC 4 regidors - 6.648 vots
VoleMataró 3 reg. - 5.276 vots
C’s 3 regidors - 4.409 vots
PP 2 regidors - 3.862 vots
CUP 2 regidors - 3.843 vots
PxC 1 regidor - 2.572 vots
ICV EUiA 1 regidor - 2.561 vots

Total de votants: 46.629 - 53,82%
Vots nuls - 1.025
Vots en blanc - 639. 

 els resultats

J.MASSA

93 753 22 37
www.jmassa.com

*5% descompte en tots els 
serveis, si al trucar dius que  

has vist aquest anunci

Instal·lació i reparació de 
canonades
Càmeres d’inspecció de 
tuberies

DESEMBUSSOS DE TOTA CLASSE
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Bote prioritza un tripartit amb ERC i ICV-EUiA 
Refreda una possible entesa amb CiU i prefereix un govern en minoria d’esquerres 

David Bote serà Alcalde i va co-
mençar l’endemà mateix del 24M 
les converses per lligar un acord de 
govern. Les dues primeres perso-
nes amb les que va parlar van ser 
Francesc Teixidó d’ERC i Esteve 
Martínez, d’ICV-EUiA. Davant la 
premsa el socialista va parlar dels 
dos partits com dels seus “aliats 
naturals” i va deixar en segon terme 
una possible entesa amb CiU, com 
postula l’alcaldable convergent: “Els 

resultats donen per moltes interpre-
tacions però una de les clares és que 
els mataronins volen canvi i volen 
esquerres”, assegura l’alcaldable. 

Bote assegura que buscarà 
l’aliança de governabilitat “sense 
presses” i només exclou PxC de les 
converses tot i que deixa clar que 
“amb el Partit Popular hi parlarem, 
però en cap cas per governar”. El 
socialista demana que l’eix nacio-
nal i el debat del procés quedi al 

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA CUGAT COMAS

marge de la negociació mataronina: 
“Sobretot hem de pensar en Mataró, 
que és allò que ens uneix i no en allò 
que ens separa” assegura.

“Seré alcalde”
“Seré alcalde. Hi ha molta gent 
que ha dipositat la confi ança en 
nosaltres i no els podem decebre”, 
assegura un David Bote una mica 
aclaparat per la victòria i que va 
veure com l’endemà de la nit elec-
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La gent ha votat 
esquerres i ha votat 

canvi a la ciutat

toral s’havia de reincorporar a la 
seva feina de professor de física. 
També l’endemà de les eleccions, 
l’executiva del PSC de Mataró mar-
cava les directrius sobre les que 
buscar les bases de la governabili-
tat. “Anem junts i tenim la promesa 
que Mataró no serà moneda de can-
vi de res i que el que es decideixi 
a Mataró es respectarà a tots els 
nivells del partit”, explica un Bote 
que no amaga en cap moment que 
amb qui se sentirà més còmode 
governant és al capdavant d’un exe-
cutiu d’esquerres. Qui pot entrar en 
aquesta defi nició? Doncs ERC com 
a tercera força i ICV-EUiA a qui els 
socialistes volen tenir present tot i 
haver-se quedat amb un sol regidor.

Bote és escèptic, en canvi, amb 
opcions com VoleMataró –“són els 
únics amb els que encara no he 
pogut parlar”– i tanca la porta a 
Ciutadans –“ells s’han autodescartat 
i prefereixen fer oposició que cons-
truir”. El cercle, doncs, s’estreny i 
un possible tripartit com els que ha-
via comandat Joan Antoni Baron ara 
sumaria 11 regidors, lluny dels  14 
de la majoria. L’escenari no sembla 
espantar el jove Alcalde ‘in pectore’.

Refreda l’opció amb CiU
Sense tancar-li la porta, la compa-
reixença del candidat socialista per 
valorar els resultats sí que refreda 
l’opció plantejada per CiU d’un pac-

te de les tres forces amb més suport 
que inclouria els convergents i ERC 
amb el PSC. Un dels temes que 
allunya aquest horitzó és el tema so-
biranista i Bote l’exclou de l’equació 

política local: “No permetrem que 
el debat nacional passi per sobre 
de Mataró, no ho entendria ningú. 
Si s’arribés al cas, el tema nacional 
hauria de quedar exclòs del pacte 
ja que nosaltres no hem entrat en el 
denominat procés i entenem que la 
gent no ha votat en aquesta clau”. 
Bote assegura que “la gent ha cas-
tigat la dreta i ha demanat canvi”.

Sense por de la minoria
L’horitzó de no arribar a 14 regidors 
donant suport a una majoria de go-
vern no espanta Bote: “L’aritmètica i 
la gestió del temps són més compli-
cades sense arribar als 14 regidors, 
però es pot governar sense proble-
mes. Podem fer un pacte de govern 
que no arribi a la majoria i que en 
canvi hi hagi grans temes de ciutat 
en els quals faran falta consensos 
més amplis”. Bote no passa de 
puntetes sobre “un resultat que cal 
analitzar i bé”, en el que ells tam-
bé perden vots i la participació no 

és alta, “pel que cal seguir apostant 
per connectar millor amb els ciuta-
dans”. En aquest sentit adverteix 
que “l’escenari polític és complex” 
i que el PSC és “la força central” 
tant en l’eix nacional com el social: 
“Són els altres partits els que s’han 
de col·locar en aquest sentit en 
les negociacions que farem”. Bote 
repeteix davant la premsa fi ns en 
tres ocasions la referència a ERC i 
ICV-EUiA com a “aliats naturals” i 
afegeix que els prioritzen “per da-
vant d’altres opcions”.

Un pacte sobre programa
El PSC plantejarà les negociacions 
dels propers dies en base al seu pro-
grama electoral i a les seves línies 
vermelles. “Hem de destil·lar dels 
nostres programes un full de ruta de 
cap on ha d’anar la ciutat”, assegura 
per després enumerar les prioritats 
que convertirà en línies vermelles de 
la negociació: generació d’activitat 
econòmica i ocupació, educació, 
més recursos en políriques socials, 
espai públic i convivència. Bote tam-
bé recorda que “tots els integrants 
de la llista socialista hem signat 
un codi ètic amb el bon govern, de 
major transparència i major partici-
pació i aquest també serà un àmbit 
important”. En aquest sentit el partit 
advoca per explicar les negociacions 
i anticipa que no signaran “cap pac-
te secret amb ningú”. 

ASSEGURANCES
DE SALUT
Des de 23€/mes

PER UNA VIDA MÉS TRANQUIL·LA

més enllà d’una mútua
T. 902 220 475 - 93 796 04 75

www.aliancamataro.cat
Plaça de les Tereses, 22   08302 Mataró
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L’albercoc és una fruita digestiva i rica 
substàncies antioxidants.

Del maig al setembre són els mesos 
naturals en què podem trobar al-
bercocs en els nostres mercats. Les 
tonalitats d’aquesta fruita varien del 
groguenc, passant per l’ataronjat i 
vermellós. La presència de més super-
fície vermellosa dóna nota del grau de 
dolçor del fruit.

Com sol passar en les fruites típi-
ques d’aquesta època de l’any, es trac-
ta d’un aliment amb alt contingut en 
aigua, amb baixa aportació d’hidrats 
de carboni i, consegüentment, amb un 
nivell calòric força baix, que se situa 
en les 40 calories per cada 100 grams 
d’albercocs consumits.

Una de les qualitats més interes-
sants de l’albercoc és derivada del 
contingut en provitamina A (beta-
carotè), d’alta acció antioxidant. El 
betacarotè es transforma en vitamina 
A, a mesura que el nostre organisme 
en requereix. La vitamina A és impres-
cindible per al bon estat de la pell i 
de la visió i el cabell. També té una 
acció reforçadora del sistema immu-
nològic. L’albercoc és ric en potassi 
i, en menor proporció, en magnesi 
i en calci. L’alt contingut en aigua 
juntament amb l’aportació de potassi 
fan que l’albercoc sigui una fruita 
especialment diürètica.

A més a més, l’albercoc és ric en 
tanins, unes substàncies que tenen 
propietats astringents, antiinflama-
tòries i antioxidants. També molts 
experts recomanen aquesta fruita a 
persones amb estómacs delicats i amb 
digestions pesades.

Per la seva textura, tamany, propie-
tats i sabor, l’albercoc és una fruita 
recomanable per a tothom, ja sigui 
nens, adults, gent gran, esportistes...

L’albercoc

gastronomia i salut
              tot granollers-amic

 president d’eurosènior
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El President espanyol defensa 
que s’està invertint en la xarxa 
i nega que estigui deixada

El president del govern espanyol, 
Mariano Rajoy va demanar “dis-
culpes” dimecres passat pel caos 
a Rodalies del passat 21 de maig, 
però va assegurar que el seu exe-
cutiu s’ha “ocupat” en tot moment 
del bon funcionament del servei i 
ha “invertit” i fet obres de millora al 
llarg de la legislatura. Ho va fer en 
resposta a una pregunta del diputat 
de CiU Pere Macias, que li va retreu-
re una “manca d’inversió crònica” i 
va assegurar que el seu govern no 
tan sols “no ha fet els deures”, sinó 
que “s’ha desentès del problema”. 
“No pot deixar els ciutadans tirats 
cada matí”, va sentenciar Macias.

Macias li va recordar que hi ha 
“centenars de milers de ciutadans” 
que reben un servei de Rodalies 
que “no és fi able” amb avaries “fre-
qüents” i casos de “caos” freqüents. 

Expedient obert
Segons Rajoy, el passat 21 de maig 
el seu govern va “adoptar mesures” 
des del “primer moment” i ja s’ha 
obert un expedient a l’empresa in-
formàtica que pot culminar amb la 
rescissió de contracte. El president 
espanyol va repassar les inversions 
que el seu executiu ha fet al llarg 
de la legislatura, defensat que s’han 
fet obres de millora a 74 estacions 
de Rodalies. També va recordar 
que aquest mes de maig Foment va 
adjudicar el sistema RTMS al tram 
l’Hospitalet-Mataró. 

ciutat

Rajoy demana disculpes 
pel cas a Rodalies el 
passat 21 de maig

TRANSPORT
NOTÍCIA REDACCIÓ
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La fruita hauria de ser un element im-
prescindible de la nostra dieta diària. 
Un dels elements bàsics de la fruita 
és el contingut d’aigua, un element 
que està directament relacionat amb 
l’efecte diürètic de la fruita.

Els nutrients més abundants de la 
fruita fresca són els hidrats de car-
boni, existents en forma de sucres 
simples, naturals i sans, com és la 
fructosa.

La fruita i els fruits secs dins de l’alimentació diària
GASTRONOMIA I SALUT

          TOT GRANOLLERS-AMIC

Cal apuntar, però, que el contin-
gut en carbohidrats en les fruites 
fresques és variable. Per exemple, el 
raïm, les figues o el plàtans tenen una 
concentració més important d’aquest 
component que repercuteix també en 
la quantitat energètica que aporta.

En general, uns 100 grams de 
fruita aporta entre 30 i 50 calories. 
Aquesta xifra augmenta ostensible-
ment fins a les 300 calories per cada 
100 grams, en casos de fruites des-
secades, com és el cas de les panses, 
les figues seques... Aquestes es ca-
racteritzen per la riquesa en minerals 
(calci, ferro i magnesi).

De la fruita, també destaca 
l’aportació de fibra, especialment 
de pectina, que té la missió d’activar 
el trànsit intestinal, a banda de servir 

gastronòmicgastronòmic

d’anivellador dels índexs de coleste-
rol en la sang. Un dels aliments que 
destaca per l’aportació de pectina és 
la poma. A més a més, la fruita és 
una de les fonts més importants de 
vitamines, B, D, E i vitamina C, que 
s’inclou, especialment, en els cítrics, 
com les taronges, les mandarines, 
les llimones, però que també hi és 
present de manera molt notable en 
el meló, en el kiwi o la maduixa o 
maduixots com els que comencem a 
trobar en els nostres mercats.

El grup de fruits oleaginosos està 
constituït per les nous, les ametlles, 
les avellanes i les llavors de gira-sol. 
Destaquen pel baix contingut en ai-
gua i per l’alt en greixos que són, a 
la vegada, favorables per al nostre or-
ganisme. Aporten proteïnes, glúcids, 
fibra i sals minerals i el seu consum, 
moderat, està aconsellat per molts 
especialistes en nutrició.
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La gran sorpresa del PSC, 
que guanya les municipals   

Començava  la  n i t  amb una 
tranquil·litat absoluta a la seu 
electoral del PSC. Nervis? “No, 
impacient” contestava contun-
dentment a dos quarts de nou 
l’alcaldable, David Bote. A mesura 
que passaven els minuts, arribaven 
els simpatitzants i militants del 
partit i amb l’arribada de les dades 
del 45 per cent escrutat l’ambient 
començava a ser tens. El PSC es 
posava davant de Convergència amb 
el 60 per cent i se celebrava amb 
algun crit reprimit. 

No es volien fer valoracions abans 
d’hora però a mesura que avançava 
l’escrutini augmentaven els somriu-
res i l’alegria contingudament.

Primer, reserves
Corredisses i crits en saber cada un 
dels vots que augmentava i cada 
vegada hi havia més persones dins 
la sala en la qual s’estava seguint 
tot el recompte. Felicitacions entre 
simpatitzants i militants amb la di-
ferència de vots entre CiU i PSC i 
Bote sense poder seure ni estar quiet 
cinc segons. 

Prop de les deu de la nit es con-
fi rmava: el PSC recupera el lideratge 
de vots a la ciutat de Mataró. Ningú 
no s’ho esperava però Bote assegu-
rava repetidament que ells ja tenien 

“bones sensacions”. Amb el 84 per 
cent dels vots escrutats, el resultat 
ja es donava per defi nitiu. 

Alcalde Bote
“Molta gent pensava que amb mi 
s’enfonsaria Mataró”, d’aquesta 
manera es dirigia Bote als simpatit-
zants i militants del PSC ja amb el 
100 per cent escrutat. “Ara tenim la 
responsabilitat, l’honor i l’orgull de 
complir tot el que hem promès du-
rant aquesta campanya”, continuava 
el discurs el qui serà el nou alcalde. 
Paraules d’agraïment per a Manuel 
Mas, però sobretot per a Joan An-
toni Baron amb qui es van abraçar 
en repetides ocasions al llarg de la 
nit electoral. “Farem que tot Mataró 
sigui Mataró” afegia Bote i concloïa 
visiblement emocionat: “Mataró tin-
drà un alcalde que serà l’alcalde de 
tots els mataronins i mataronines”.

Les xifres
El PSC ha obtingut un total de 
8.420 vots per part dels mataro-
nins, 1.598 vots menys que en les 
eleccions del 2011. Aconsegueix 
d’aquesta manera 6 regidors que 
col·loquen al partit davant de CiU 
amb 7374. A partir d’ara, doncs, el 
PSC haurà de parlar de pactes per 
poder governar. Com es faran aques-
tes aliances no era matèria de debat 
la mateixa nit electoral. Amb tot es-
crutat l’eufòria era cada vegada més 
evident. Bote serà el nou Alcalde. 

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA MARTA GÓMEZ
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Cares llargues i de decepció a la seu 
d’ICV-EUiA al Carrer d’en Pujol. El 
partit va perdre un regidor i només 
Esteve Martínez serà al Consistori. 
Precisament l’alcaldable admetia el 
component negatiu dels resultats i, a 
la vegada, se’n recordava de l’intent 
frustrat de confl uir en una candida-
tura amb VoleMataró i la CUP. La 
suma dels tres partits hauria estat 
la força més votada a Mataró. “Avui 
ha quedat demostrat que allà on les 
esquerres van juntes poden guanyar 
una alcaldia com la de Mataró, per 
la qual cosa, des de demà mateix 
volem recuperar converses i l’esperit 
de confl uència amb la CUP i Vole-
Mataró”, va dir Martínez. 

L’alcaldable ecosocialista assegu-
rava que “en aquest Ajuntament hi 
ha una fragmentació que obligarà 
a treballar conjuntament a les es-
querres per incidir en les polítiques 
del govern”.

La dreta baixa
Tot i la baixada, Martínez interpreta 
les urnes també com “un avís a la 
dreta, que retrocedeix de forma molt 
important i queda superada clara-
ment per les esquerres”. En aquest 
sentit Esteve Martínez es va congra-
tular que “hem estat a punt de fer 
fora el feixisme de l’Ajuntament”. 

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA CUGAT COMAS

ICV-EUiA es lamenta de 
no haver pogut confl uir 
amb VoleMataró i la CUP  

Esteve Martínez valora 
negativament els resultats 
obtinguts per la coalició       

L’escrutini es va seguir primer 
amb tensió i després amb 
eufòria i emoció   

ALUART ALUART
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INLINGUA MATARÓ
Tot un món d’idiomes
En un món globalitzat conèixer una llengua estrangera 
s’ha fet imprescindible en tots els àmbits. “TIME FLIES”

Fins ara en el nostre país no han existit grans exponents que parlin 
anglès (els polítics no dominen la llengua, tampoc els esportistes, 
artistes, etc...) i això infl ueix en la motivació per voler assolir un 
millor nivell. La motivació és fonamental.

En aquest punt, Inlingua, com a l’organització més gran del món 
dedicada exclusivament a l’ensenyament especialitzat dels idiomes, 
ho va tenir clar ja fa més de 45 anys. Durant tot aquest temps 
ha aconseguit desplegar-se a més de 44 països i en l’actualitat 
compta amb més 350 escoles. Dues d’elles les podem trobar a 
Mataró, on s’aplica amb rigor i professionalitat el seu mètode 
exclusiu d’ensenyament sota la supervisió d’especialistes i experts 
pedagogs. A Inlingua Mataró pots trobar també uns recursos 
materials i humans constantment actualitzats i una experiència 
de molts anys ensenyant idiomes.

El mètode Inlingua és una invitació constant a utilitzar 
immediatament el que es va aprenent. L’alumne parla i es 
familiaritza amb el nou idioma des del primer moment i l’utilitza 
de manera natural, sense haver de pensar en la seva llengua 
materna. Fem que l’idioma que s’està aprenent no sigui estrany 
per a l’alumne.

S’aprèn a parlar… parlant!
Aquest any, Inlingua Mataró 
ha estat reconeguda com a 
centre preparador d’exàmens de 
Cambridge English. 
A banda de preparar als alumnes 
per a qualsevol examen oficial 
d’idiomes, oferim cursos dirigits 
a etapes prejunior, junior i 
adolescents. També comptem amb 
classes per a adults i empreses, 
ja siguin en grups o bé privades, 
on disposem d’un ampli ventall 
d’horaris que podran adaptar-se a 
la vostra necessitat.
El nostre objectiu és l’aprenentatge 
dels idiomes des de la motivació 
de l’alumne. 

Especial Campus i Casals

c15 inlingua .indd   1 27/5/15   18:28



Quim Fernàndez admet la derrota i 
proposa un acord amb PSC i ERC   

Quim Fernàndez va admetre sense 
pal·liatius davant la seva gent la 
derrota de CiU a les urnes. Quan en-
cara quedaven un 15 per cent dels 
vots per escrutar i després d’entrar 
a la seu entre aplaudiments, el cap 
de llista convergent va dirigir-se als 
militants per reconèixer la derrota 
i posar sobre la taula que “hi ha 
un bloc central, format pel PSC, 
CiU i ERC que pot governar còmo-
dament”. 

Fernàndez va assegurar que “és 
evident que el nostre vot s’ha dividit 
i ERC se n’ha endut una part molt 
important” a més d’apuntar que “si 
sumem el nostre vot i el d’ERC i la 
CUP veiem com l’independentisme 
surt reforçat”. L’alcaldable va 
preferir, però, fer la lectura del 
“bloc central que ens podem posar 

d’acord en els pròxims dies” a l’hora 
d’interpretar el resultat electoral.

“A disposició de la ciutat”
Quim Fernàndez va assegurar que 
“ens posem a disposició de la ciu-
tat per participar de la governabilitat 
d’aquest Ajuntament tan fraccionat 
amb nou grups municipals”. En 
aquest sentit va apuntar al PSC de 
David Bote –“a ell li toca liderar la 
recerca d’enteses”– però va insis-
tir dos cops a proposar un possible 
acord tripartit amb socialistes i re-
publicans: “Apostem per un govern 
estable, nacionalista i progressista i 
creiem que aquest acord pot ser via-
ble”. Fernàndez, que va abraçar-se 
amb els membres més importants de 
la seva candidatura, l’alcalde Joan 
Mora i els presidents locals de CDC 
i UDC va acabar amb un “no des-
esperarem, queda molt camí i hem 
treballat bé” mentre demanava a la 
militància que mantingui la passió 
de cara a pròximes eleccions. 

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA CUGAT COMAS
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Nervis i expectació a la seu 
d’Esquerra Republicana de Mataró 
a l’inici de l’escrutini. Els primers 
resultats de la jornada van ser re-
buts amb alegria perquè el partit 
passava de no tenir representació 
a l’Ajuntament de Mataró a tenir 4 
regidors. Es posicionava en tercer 
lloc amb prop del quinze per cent 
dels vots, darrere de PSC i CiU. 
L’ambient festiu i alegre s’apoderava 
de cada militant que passava per la 
seu a celebrar els resultats quan en-
cara quedaven prop del vint per cent 
dels vots per escrutar. En conèixer 
els resultats defi nitius a les urnes, 
Francesc Teixidó, cap de llista d’ERC 
a Mataró, va afi rmar que són els mi-
llors de la història del partit. Tot i les 
bones previsions els resultats van ser 
rebuts amb sorpresa.

El partit polític, que va quedar 
fora de l’Ajuntament l’any 2011, 
ha plantejat una campanya electoral 
en comú amb Moviment d’Esquerres 
i, tal com explica Francesc Teixi-
dor, l’objectiu de tornar a entrar 
a l’Ajuntament ha estat fi nalment 
“una realitat”. “Pensem que reptes 
com l’atur o la immigració a la ciutat 
s’han de tractar junts i nosaltres vo-
lem propiciar els acords de multitud 
per tractar-los”, va dir Teixidó. 

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA LAIA PUY

Esquerra celebra els 
millors resultats de la 
història a Mataró  

La formació aconsegueix el 
seu objectiu de tornar a entrar 
al consistori       

L’alcaldable de CiU interpreta 
l’entrada d’ERC com el causant 
de la baixada   

  De la confi ança a la incredulitat

Mentre altres candidats van seguir el recompte ofi cial a les seves res-
pectives seus, Quim Fernàndez va preferir no fer-ho a Convergència 
i Unió on la número dos Núria Calpe, el president de CDC Xavier Pe-
nela i el president local d’UDC Marcel Martínez eren els encarregats 
de centralitzar les dades. D’una aparent confi ança al punt de les vuit 
del vespre es va passar de forma paulatina a l’interior de la seu a un 
silenci tens i a la incredulitat a mesura que augmentava la distància 
amb el PSC. La derrota es consumava de forma inesperada. 

A. CANALEJO L. PUY
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PxC atribueix la davallada “al vot 
en clau autonòmica”   

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA MIREIA BIEL
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s’ha decantat per formacions noves 
o per d’altres que ara no tenien re-
presentació”. Malgrat els resultats, 
Lora deixa clar que seguiran “en la 
mateixa línia de sempre” procurant 
que la gent autòctona tingui “pre-
ferències per rebre ajuts” i vetllant 
“perquè hi hagi una reforma en els 
serveis socials per optimitzar els re-
cursos de l’administració”.

Lora es mostrava especialment 
preocupada per la situació que 
queda a l’Ajuntament. “Hem viscut 
quatre anys d’un consistori ingover-
nable, no em puc imaginar què pot 
passar a partir d’ara”, avisa. Lora 
considera que “Mataró s’enfonsarà i 
l’ajuntament pot ser un caos”, tenint 
en compte que “de les 9 forma-
cions, la que té més suport només 
ha aconseguit 6 regidors”. Per això, 
i de cara a futurs acords, Lora s’ha 
mostrat predisposada a “pactar per 
les coses importants de ciutat”. 

Plataforma per Catalunya (PxC) ha 
patit també les conseqüències de 
la fragmentació de vot. El partit de 
Mònica Lora passa de 3 regidors a 1 
en unes eleccions en què la formació 
ha aconseguit prop de 2.600 vots, 

és a dir un 5,64%. Segons Lora, 
“en aquestes eleccions hem pogut 
comprovar que la gent ha votat en 
clau autonòmica” i ha atribuït la 
davallada del seu partit a aquest 
factor. Lora ha apuntat que “la gent 
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Dates: 
Divendres 29 de 
maig

Hora: 
22h

Lloc: 
Sala gran del Clap 
(C. Serra i Moret, 6. 
Mataró)

Preu: 
Anticipada 10€.
Taquilla 13€.

SFDK, 
RAP ANDALÚS A CONSCIÈNCIA

El Clap es vesteix amb roba ampla i 
gorres de cantó. Un dels grans refe-
rents del rap estatal arriba amb ga-
nes de mostrar que més de 20 anys 
de trajectòria potser se’ls nota, però 
en positiu. Es tracta d’un grup quasi 
de peregrinatge, que crea més devots 
que no pas seguidors. La vigència del 
seu missatge musical es basa en el 
rigor, rima, energia i missatge. Les 
lletres són totes ben rimades i sobre-
tot contundents. No en va, l’MC Zatu 
–característic per la seva energia i el 
seu marcat accent andalús– és consi-
derat un dels rapers més respectats 
de l’escena estatal i el gran Dj Acción 
Sánchez és més que un acompanya-
ment de luxe. Amb el Puto Loko de 
complement, aquest equip conjuntat 
i amb ganes de fer gaudir tornen a 
Mataró on el llunyà 2005, fa una 
dècada, van protagonitzar un 
concert al Camp del Camí del 
Mig en el marc del festival ‘Ma-
taró, Cruïlla de Cultures’. Ara 
hi tornen però dins del Clap. 
Els termòmetres serà lògic 
que pugin.

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

Concert de Primavera
Concert a càrrec de la Coral La Perla de 
l’Havana i la Coral Juvenil Rodamón. 
Acte solidari a benefi ci de Càritas. 
Divendres 29 maig l 20h l Antic Hos-
pital de Sant Jaume i Santa Magdalena 
(Mataró) l Aportacions voluntàries

‘Gloria’ de Vivaldi
Concert a càrrec de l’Orquestra Simfò-
nica de l’EMMM i els Cors adults i es-
cènic de l’EMMM, amb la col·laboració 
especial del Cor Ciutat de Mataró.
Divendres 29 maig l 21h l Basílica de 
Santa Maria (Mataró) i Dissabte 30 
maig l 21:30h l Església parroquial de 
Sant Andreu de Llavaneres

‘Daiquiri’
Còctel d’escenes teatrals.  
Divendres 29 maig l 22h l Cafeteria 
Alarona (Pl. Santa Maria, 6. Mataró) l 
Entrada gratuïta. 

Concert-Vermut
Concert a càrrec de Marçal Ramon, 
acordió diatònic. A la terrassa de la 
Taverna Atzucac. Organitza: Escola 
Municipal de Música de Mataró.
Dissabte 30 maig l 12h l Terrassa de 
la Taverna Atzucac (Plaça de l’Ajunta-
ment, Mataró).

Recital de piano
‘À la manière’, de Bach, Schubert i 
Rakhmaninov. A càrrec de Daniel Ariño.
Diumenge 31 maig l 18h l Aula de 
Música Masafrets (C. d’Arnau de Pa-
lau, 3. Mataró) l Taquilla invertida

TEATRE I DANSA

Tallers de l’Aula de Teatre
Divendres 29 maig: 21h, “Un cas curi-
ós”, del grup Aula júnior + 17 anys. 
Dissabte 30 maig: 12:30h, “El petit 
dels tres tambors”, del grup El meu 
primer tast teatral A. 20h, “A contracor-
rent”, del grup Aula júnior + 16 anys.
Diumenge 31 maig: 12:30h, “Rope 
game” a càrrec del grup Dansa creativa 
i moviment expressiu. 20h, “Inquie-
tant”, del grup Aula júnior + 15 anys.
Can Gassol (Pl. de la Pepa Maca, 15. 
Mataró) l Gratuïts amb invitació.
Dijous 4 juny: 21h, “Acua” / “Entre lí-
nies”, a càrrec del Grup de dansa joves 
i el Grup de dansa contemporània.
Teatre Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) l Gratuït amb invitació.

www.totmataro.cat/agenda   

El setè disc de SFDK porta per 
títol ‘Sin miedo a vivir’ i va aparèi-
xer editat per mitjà de Boa Musica 
el 16 de Desembre de l’any passat. 
L’àlbum està compost per 15 tracks 
més dos bonus tracks i conté les 
col·laboracions de bona part del 
milloret de l’escena de rap i reggae 
estatal amb noms com Little Pepe, 
Green Valley, Mala Juntera i Shabu, 
Fyahbwoy, Juaninacka, Alberto Gam-
bino i Kriss.

seu marcat accent andalús– és consi-
derat un dels rapers més respectats 
de l’escena estatal i el gran Dj Acción 
Sánchez és més que un acompanya-
ment de luxe. Amb el Puto Loko de 
complement, aquest equip conjuntat 
i amb ganes de fer gaudir tornen a 
Mataró on el llunyà 2005, fa una 
dècada, van protagonitzar un 
concert al Camp del Camí del 
Mig en el marc del festival ‘Ma-
taró, Cruïlla de Cultures’. Ara 

Espai patrocinat per

www.totmataro.cat/agenda
MÉS INFORMACIÓ
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Teatre Fet a Mataró: ‘Psicosi 
de les 4.48’
Moisès Maicas dirigeix aquest text de 
Sarah Kane. Amb: Anna Alarcón.
Dies 3, 4 i 5 juny l 21h l AKA perru-
quers (Baixada de les Escaletes, 6. 
Mataró) l Preu: 11€.

INFANTIL

‘En Santi va a la biblio’
“Ens podem equivocar”. Segon conte 
de la Comissió Pedagògica del Projecte 
Santi de la Fundació El Maresme.
Divendres 29 maig l 17:30h l Bibliote-
ca Popular Fundació Iluro (Mataró).

Benvingudes familiars
Visita en família per conèixer la bibliote-
ca i les activitats adreçades als infants.  
Dissabte 30 maig l 11h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró).

Laboratori de lectura
Taller familiar “Els colors de les emoci-
ons”. A càrrec de Gemma Artigas.
Dissabte 30 maig l 11h l Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)

Taller amb plastilina
A càrrec d’Artiscle Creacions.
Dissabte 30 maig l 11:30h l Biblioteca 
Ilturo (C. Sant Joan, 8. Cabrera de Mar)

L’hora del conte...en anglès!
“Gina Ginger’s Birthday Party”.
Dissabte 30 maig l 12h l Biblioteca 
Municipal d’Argentona (C. Gran 3-5. 
Argentona)

‘Remeis casolans amb herbes’
‘Fem sabó!’. Nens/es de 5 a 12 anys.
Diumenge 31 maig l 12h l Can Boet 
(C. de Francesc Layret, 75 Mataró).

Hora del conte
Narració del conte “I quin és el meu 

lloc?”, amb Mercè Reixach. Organitza: 
Colla castellera Capgrossos de Mataró.
Dimarts 2 juny l 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró).

L’hora del conte
Narració del conte “La fi lla del rei dels 
mars”, d’Aaron Shepard. A càrrec de 
Sílvia Barragán.
Dimecres 3 juny l 18h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró).

Dijous a la biblio
L’Hora del Conte en Anglès “The very 
hungry caterpillar”, d’Eric Carle.
Dijous 4 juny l 17:30h l Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en Pujol 
19-25. Mataró).

Buc de contes
Narració del conte “El pollet valent” 
de Robert Byrd. 
Dijous 4 juny l 17:30h l Buc de Llibres 
(Muralla del Tigre 31. Mataró).

Espai patrocinat per

TEATRE MUSICAL

Espectacle basat en les cançons 
d’ABBA. Dirigit per Antoni Blanch, amb 
Georgina Blanch a la direcció musical 
i les coreografi es de Carla Pérez. Una 
producció de Sala Cabanyes.

‘Mamma Mia’

Dies 30 i 31 de maig l Dissabte 
21:30h, diumenge 18:30h l Sala 
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró) l 
Preu: 11€. També: 6, 7, 13 i 14 de 
juny. Platea: 12€. Amfi teatre: 10€.

Amb motiu dels 15 anys de l’Espai Jove 
Rocafonda - El Palau, la Biblioteca An-
toni Comas organitza una hora del con-
te especial a l’aire lliure. Josep Roca i 
Sílvia Barragán seran els encarregats 
d’explicar els contes a tots els nens i 
nenes que s’acostin a la plaça.

HORA DEL CONTE

Contes a la plaça

Dimarts 2 de juny l 18h Plaça de 
Rocafonda (Mataró)
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XERRADES I LLIBRES  

‘Se m’ha acostat per oferir-
me els llavis’
Presentació del llibre del fi lòleg i poeta 
català Pius Morera i Prat, i lectura de 
poemes. 
Divendres 29 maig l 19:30h Biblioteca 
Pompeu Fabra (Pl. Occitània. Mataró)

‘L’autogestió en els procesos 
d’ansietat en la Medicina 
Tradicional Xinesa’
Xerrada a càrrec de Carme Sanz, Acu-
puntora de l’equip FH.
Divendres 29 maig l 19h l Fundació 
Hospital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró)

Facciamo due Chiacchiere
Tertúlia literària en italià sobre el llibre 
“L’amorosa inchiesta”, de Raffaele La 
Capria. Conduïda per Nicola Giuliano.
Dimarts 2 juny l 19h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)

Aules Sènior d’extensió 
universitària de Mataró 
NATURA: “Grans muntanyes, mites i 
divinitats”, a càrrec de Jordi Camins i 
Just (advocat, economista i glaciòleg).
Dimecres 3 juny l 18h l Foment Mata-
roní (c/ Nou, 11. Mataró). 3r trimestre. 
Acte exclusiu per a socis.

Véns a la tertúlia?
Tertúlia amb el llibre “El llibre de les 
il·lusions”, de Paul Auster. Moderada 
per l’escriptor Toni Sala.
Dimecres 3 juny l 19h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró)

“Talking about...”
Tertúlia literària en anglès amb el llibre 
“The Accidental Tourist”, d’Anne Tyler. 
Dijous 4 juny l 19h l Biblioteca Públi-
ca Pompeu Fabra (Mataró)

‘L’inici dels ensenyaments 
secundaris a Mataró’
Conferència de Joan Florensa, profes-
sor de ciències socials de l’institut Da-
mià Campeny. Cicle “Ciència Viscuda”. 
Dijous 4 juny l 19h l Sala d’actes Can 
Palauet (C. d’en Palau, 32. Mataró)

‘Riera amunt, Riera avall’
Presentació del llibre a càrrec de 
l’autora Pilar González-Agàpito.
Dijous 4 juny l 19h Biblioteca Pompeu 
Fabra (Mataró)

La mort d’un familiar. Com 
superar un procés de dol?
Xerrada de l’equip d’atenció psicològi-
ca de la Fundació Hospital.  
Dijous 4 juny l 19h l Fundació Hospi-
tal (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró)

VARIS

XVI Trobada de puntaires
350 puntaires de Mataró, la comarca, 
Barcelona i arreu de Catalunya. 
Organitza: Associació de Puntaires de 
Mataró - Escola Fil i Boixet.
Dissabte 30 maig l 17h l Plaça de 
Santa Anna (Mataró)

Taller de pintura ràpida amb 
model al natural
Organitzada en el marc de l’exposició 
“El Sexe Femení”, de MaresmArt.
Dissabte 30 maig l 18:30h l Ateneu 
Fundació Iluro (La Riera, 92. Mataró).

2a caminada canina solidària
Caminada organitzada per Creu Roja 
Argentona-Dosrius-Òrrius. 12h, exhibi-
ció d’Unitats canines de Policia Local.
Diumenge 31 maig l 9h l Sortida: des 
de la Plaça Nova (Argentona) l Preu 
inscripció: 8€.

FESTES I FIRES

Festes Primavera de l’Havana
Divendres 29: concert de primavera. 
Dissabte 30: 9-13h, Rally fotogràfi c. 
10h, trobada intercanvi plaques de 
cava. Diumenge 31: 10h, tai-txi. 
11:30h, Zumba. 12:30h, concurs de 
paelles. 14h, paella popular. 
Del 28 al 31 de maig

Festa solidària pel Nepal
Durant tot el dia, música, dansa, 
activitats infantils, menjar tradicional 
hindú, festival dels colors...
Diumenge 31 maig l 11h l Parc de Ca 
l’Alfaro (Sant Andreu de Llavaneres)

Assaig especial Capgrossos 
de Mataró
Assaig especial de castells de gamma 
extra en motiu del 19è Aniversari dels 
de la Colla Castellera Capgrossos. En 
acabat, botifarrada per tothom.
Dijous 4 juny l 21h l  Local dels 
Capgrossos (Passatge Mariona Galindo 
Lora, 1. Mataró)

SARDANES  

Ballada de sardanes
Ballada de sardanes amb la Cobla 
Iluro. Organitza: Agrupació Sardanista 
Santa Anna de Mataró.
Dissabte 30 maig l 19:15h l Pati del 
Cafè Nou (Mataró)

guia culturalguia cultural NÚM. 1677
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VISITES GUIADES

Ruta guiada d’un dia per Mataró i 
Canet de Mar, que permet descobrir 
les principals obres dels arquitectes 
Puig i Cadafalch, Gaudí i Domènech i 
Montaner. 

El triangle modernista al 
Maresme

Dissabte 30 maig l 10h l Des de 
l’Ajuntament de Mataró. Preu: 16€ 
(menors fi ns a 7 anys, gratuït)

Concurs de ballada de sardanes, amb 
la Cobla Iluro. Organitza: Federa-
ció d’Entitats Sardanistes i Dansa 
Tradicional Catalana de Mataró i Colles 
Sardanistes Repuntejant. Amb la col-
laboració de l’Ajuntament de Mataró.

SARDANES

XXXè Concurs de Colles 
Sardanistes

Diumenge 31 maig l 11:30h l Plaça 
de Santa Anna (Mataró)
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exposicionsexposicions

Can Palauet (C. d’en Palau, 32. 
Mataró). 
Zona intrusa 8. L’habitació pròpia.
Inauguració: Divendres 29 de maig a 
les 19:30h. Fins al 14 de juny.    
‘Albert Gusi. Prohibit jugar a pilota al 
parc’.
Inauguració i visita: Divendres 29 de 
maig a les 19:30h. Fins al 5 de juliol.  

Ateneu Fundació Iluro (La 
Riera, 92. Mataró).
‘Mira’t’: Dels alumnes del batxillerat 
d’arts de l’Institut Alexandre Satorras.
Inauguració i concert: dijous 4 juny a 
les 18:30h. Fins al 28 de juny.
‘El sexe femení’. Organitza: MaresmArt.
Fins al 24 de juny. 

‘Tempus Fugit’ 
24 artistes mataronins. 
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. Mata-
ró) l Fins al 31 maig.  

‘Des del marge’
Exposició de Miquel Wert.
La Destil·leria Espai Cultural (Camí Ral, 
282. Mataró) l Fins l’11 de juny.

Àlex Sintes
Exposició fotogràfi ca.
Espai Gatassa (C. Josep Monserrat Cu-
adrada, 1. Mataró) l Fins al 5 de juny.

Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, s/n. Mataró).
· Paisatges i bodegons.
De l’1 al 13 de juny.
· Moments castellers.
Fins al 13 de juny. 

‘Mi dualidad’
Gravats i collages de petit i mitjà 
format de Cecília Morales.
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. d’en Xammar, 2. Mataró) l 
Fins al 13 de juny. 

Birmania, un país de 
relleus!
Exposició de Constantí Linares. 
Les Esmandies Casal (Ronda O’Don-
nell, 94. Mataró) l Fins al 12 de juny. 

Ca l’Arenas. Centre d’art 
del Museu de Mataró 
(C. Argentona, 64. Mataró). 
Art a Mataró 1959-1983. Anys de 
resistència i ruptura. 
Fins al 27 de setembre.
‘Pur eclèctic: 1968-1976. L’esclat’.
Sala 1 l Fins al 7 de juny.
‘Sant Pere Més Alt’, a cura d’Els 
dimarts del Llimoner.
Sala 2 l Fins al 7 de juny.
‘Per Matar-ho’.
La Galeria l Fins al 7 de juny.

‘Resistents i deportades’ 
70è aniversari alliberament dels camps 
nazis (1945-2015). 
Foment Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró) 
l Fins a l’1 de juny. 

Enric Rubió
El paisatge en majúscules. Escola 
d’Olot.
Estudi Aurum Interiorisme (C. Montser-
rat 33. Mataró). Fins al 5 de juny.

‘Ciència viscuda’
Mostra d’objectes didàctics utilitzats 
per a l’ensenyament de la ciència.
Can Serra-Museu de Mataró (El Carre-
ró, 17. Mataró). Fins al 21 de juny. 

‘Les Nostres Puntes’
Col·lecció de puntes dels Amics de 
Concepció Moré. 
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 4. 
Argentona) l Fins el 31 de maig.

‘Sentir, pensar i pintar’
Exposició de José Portilla. 
Museu del Càntir (Pl. de l’Església, 9. 
Argentona) l Fins al 21 de juny.

Original - Espai d’Artesans 
(Pl. Angel Guimerà, 4. Vilassar de Mar).
‘Esmalts al Foc’: d’Antoni Bachs.
Fins al 8 de juny.
‘Sueños’: Poesia i Dibuix de CreuAna 
Creación.
Fins al 20 de juny.

Mataró, capital del 
gènere de punt
Mostra sobre el tèxtil a la ciutat.
Can Marfà (Passatge de Can Marfà, 1, 
Mataró) l Exposició permanent. 

www.totmataro.cat/exposicions
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Museu Arxiu Can Caralt (Crtra. de 
Sant Vicenç, 14. Sant Andreu de 
Llavaneres) l Inauguració: divendres 
29 maig a les 19:30h. Fins al 28 de 
juny.  

EXPOSICIÓ - INAUGURACIÓ

‘No cedeixis’

Obra del pintor argentoní Josep Serra. 
Aposta per una radicalització del concepte 
de pintura abstracta; els seus quadres són 
el resultat dels estats emocionals.
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ACTIVITATS

Mataró, recuperem la 
nostra història anys 30
Visita guiada de l’exposició.
Dimarts 2 juny l 18h l Cafè de Mar 
(Carrer Santa Rita, 1. Mataró) 

CASALS

Associació de gent gran la 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Festa Major de la Residència. 
Dissabte 6 de juny: 11h, pregó de 
Margarida Colomer. 12h, Inauguració 
exposició treballs manuals,artesania i 
pintura. Dilluns 8: 17h, actuació del 
grup play-back Gatassa. Dimarts 9: 
d’11 a 13h i de 15 a 18:30h, Jornada 
de portes obertes.Dimecres 10: 11h, 
Mostra del grup de teràpia amb gos. 
16h, acte de reconeixement als col-
laboradors, berenar amenitzat amb 
música en directe de “Jubi”. Dijous 
11: 17h, “Show del personal”amb 
actuacions de varietats. Divendres 12: 
10:30h, esmorzar de germanor partici-
pants petanca. 17h, Cloenda de festes 
amb l’actuació de la Coral “Gatassa”. • 

Excursions. Dimarts 9 de juny (Sortida 
a les 8h): Excursió al mercat de Vic. 
Esmorzar i dinar a la Gleva. preu 
39€. - Diumenge 21 de juny (sortida 
a les 14,30h): Excursió de 5 dies a 
L’Ametlla de Mar. Amb revetlla de Sant 
Joan, hotel 4* i Spa inclòs, excursions 
diàries amb autocar, tot inclòs al preu 
de 255€. • Ball cada dimecres a les 
16,30h, amb música seleccionada 
de CD, a la Sala del Bar. • Activitats: 
Pintura a l’oli. Puntes coixí. Coral. 
Petanca. Informàtica. Grup Play Back. 
Grup de Teatre Gatassa.

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. 
c/ Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Excursió: Dia 11 de juny, sortida a 
Santa Eulàlia de Ronçana. • Sopar-
Ball, penúltim dissabte de cada mes, a 
les 20,30h. • Activitats:Tai-Txi (Dilluns 
i dimecres matí). Mandales (Dimarts). 
Patchwork (dilluns i dimecres), Labors 
i manualitats (Dimecres). Mitja, ganxet 
i puntes de coixí (dilluns tarda). Exer-
cicis de relaxació (Dimarts i divendres). 
Petanca (Dilluns, dimarts, dimecres i 
divendres). Bingo (Dijous tarda). Ping-
pong (Dimarts i divendres matí). Infor-
màtica (dilluns, dimarts i divendres). 
Play Back (dijous matí).

gent grangent gran
www.totmataro.cat/gentgran
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Casal de gent gran de 
Cirera. Rda. Frederic Mistral, 3-5. 
Mataró. Tel.: 93.799.79.67.
• Sant Joan: berenar dia 19 de juny 
a les 17h. Revetlla, dia 23 de juny 
a les 21h. • Ball, cada diumenge 
de 18 a 21h (horari estiu). • Català 
escrit i parlat (divendres) • Gimnàsti-
ca (dilluns i dimecres) • Informàtica 
(de dilluns a dijous, matí i tarda) • 
Patchwork (divendres) • Ioga (dilluns 
i dimecres) • Ball en línia (dilluns) • 
Petanca (de dilluns a divendres) • Ple 
i ratlla (dimarts 17-19h). •  Pilates 
(dilluns i dimecres) • Jocs de taula: 
billar, cartes, domino.

Associació de gent gran de 
Rocafonda/Palau. c/ Colombia, 
55. Mataró. 93.169.51.66.
• Petanca, jocs cartes, dòmino, escacs 
i billar. • Jocs d’entreteniment, dijous. 
• Ball, dissabte. • Coral • Excursions 
mensuals. • Català, Informàtica, Ma-
nualitats, Sudokus, Escacs, Coral.

 Per enviar informació 

email: agenda@totmataro.cat
ofi cina: al C/ Xammar, 11. Mataró
telèfon: 93 796 16 42
fax: 93 755 41 06
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Centre de serveis mèdics
i teràpies naturals a Mataró

De dilluns a divendres de 9 a 21h
(migdia i dissabtes amb cita prèvia)

C/ Gravina 6, local 3, Mataró (dins del passatge)
93 790 62 98  /  626 786 335

info@alteasaludintegral.com
www.alteasaludintegral.com

Ecografia

Coneix el teu nadó
i guarda els seus 
moviments a temps real.
Podràs ensenyar el seu 
primer vídeo quan creixi.

4D

77€

Miquel Pérez 
• Psicologia Clínica
• EMDR / Hipnosis Clínica
Javier Bobadilla
• Acupuntura
• MTC /  Kinesiologia
Mercè Mestre
• Mass. Ayurvèdic / Reiki
• Coherència Cardíaca
Clara Arcos
• Fisioteràpia
• Massatge i Reflexo Tailandesa
Elena Roselló i Irene Fabregat
• Coach
• Programació Neurolingüística
Anna Obón Serra
• Dietètica i Nutrició
• Control de pes / Dietoteràpia
Silvia Vives
• Terapeuta Manual
• Shiatsu

Ecografia
Emocional

Emocional

L’albercoc

GASTRONOMIA I SALUT
              TOT GRANOLLERS-AMIC

 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

Crida a la joventut

sèniors

joarxa@gmail.com

Per solucionar els principals pro-
blemes de l’actual societat, l’atur i 
la precarietat, cal, sobretot, fer una 
crida a la substància grisa de la joven-
tut més il·lustrada i socialment més 
compromesa. Els seus coneixements 
tecnològics avançats són necessaris 
per endegar una nova societat que els 
permeti tenir un futur esperançador, 
molt diferent de l’actual, que els con-
demna a l’emigració forçosa o l’atur i 
precarietat creixent, provocada per un 
sistema capitalista obsolet.

Cal també endegar un procés de 
desintoxicació a la joventut, a qui 
se’ls hi ha fet creure el fals missatge, 
de què si estudien una carrera i di-
versos màsters, trobaran feina en un 
sistema competitiu, només a l’abast 
dels més preparats i agressius. Feina 
que durarà, fi ns que competidors més 
agressius els hi robin, acceptant, si es 
dóna el cas, salaris més baixos. Feina 
que en el cas dels emprenedors els 
hi durarà fi ns que nous emprenedors 
més competitius, en un món globalit-
zat, els expulsin del mercat.

Diuen que no hi ha més cec que 
el que no vol veure. El treball s’ha 
convertit en un bé escàs. Afortu-
nadament hi ha joves que s’han 
començat a treure la bena dels ulls. 
Aspirant a ser un dels millors en el 
seu camp, no estan d’acord en anar 
a netejar WC a Londres, perquè els hi 
fa vergonya haver de fer-ho en el seu 
país d’origen. Aquests joves tenen la 
gran oportunitat històrica de canviar 
el món, només cal que s’ho proposin 
i s’organitzin per aconseguir-ho. És 
l’hora d’acceptar la vida com un joc 
creatiu, en el que el més important 
és participar, compartint els valors 
personals amb els comunitaris.
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M. BARBERÀ 
 c/Gatassa, 10 / 93.798.29.15
E. BARREDA PALLARÈS 
 c/Alemanya, 6 / 93.757.34.21
EL TORRENT       
c/Torrent, 7 / 93.798.70.04
E. COLL 
Sant Josep, 30 /  93.796.50.58 (diss. tarda)
T. COLL (CREU BLANCA) 
Plaça Xica, 1-3 93.796.09.08
M.R. CORONA - C. SUBIRANA 
 Pg. R. Berenguer, 75 / 93 757.90.93
J. FARRÉ
 c/Esteve Albert, 43 / 93.757.84.91
M. FERRÉ 
 Rda. Pres. Macià, 61-63  93.741.16.66
B. FITÉ                
Riera, 57 93.790.10.30 (diss. alterns tot el dia)
C. YÁÑEZ    
Camí Ral, 110 / 93.790.43.69
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   Pl. de Cuba, 4 / 93.798.55.50
P. ROCA c/Nou, 1. 93.790.19.57 (diss. alt.)
A. RUIZ-CARRILLO 
 Alarcón, 41 / 93.790.15.17
M.C. SAÑES    Creu Roja, 3 / 93.798.97.06
L.M. SERRANO 
Rda. O’Donnell, 102 / 93.798.03.43 
M.SPÀ        Sant Valentí, 43 / 93.741.62.62
R. SPA    Pl. Santa Maria, 3 / 93.790.10.43
J. SUBIRANA    Rosselló, 43 / 93.757.70.54
M.A. VIA  Poeta Punsola, 16 / 93.790.18.28
A.L. VILARDELL  
Av. Puig i Cadafalch, 256 / 93.798.25.50

Horaris de les 
farmàcies de Mataró

  OBERTES DE 9 A 13,30H i 
DE 16,30 A 20,30. DISS. 9 A 13,30

 M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13    93.757.92.93

24H    OBERTES DIA I NIT

A. ALFONSO - M. COS. (festius no)
Av. d’Amèrica, 33    93.790.31.04 
R. Ma DE LA PEÑA 
 Rambla, 16                                93.790.20.24
PARC CENTRAL
Rda. Alfons X, 18    93.796.14.91
M.CENTENO  (tots els dies de 8,45 a 21,45)
C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08
LA RIERA 10
 La Riera, 10     93.790.10.58
Ma I. SIMON  (festius 9 a 14h)
                    Av. J. Recoder, 62 / 93.798.43.00
JOSE ANTONIO SORIANO
 Sebastián Elcano, 2-4 / 93.757.90.25
MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. matí)     
Rda. Rocablanca, 1 / 93.798.59.69
ROMANCES  (dill-dissabte 9 a 21)      
Av.President Tarradellas, 34 / 93.536.16.62
R. SUBIRATS  
Blay Parera, 35  93.796.17.21
S. LÓPEZ     (De 9 a 21h. Diss. 9-14h)
 Rda. F. Mistral, 26-28 / 93.799.80.48

9 A 22H    EXCEPTE NIT

farmàciesfarmàcies

Psiquiatría general

Psiquiatría y psicología del niño
y del adolescente

Orientación/terapia familiar

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 fila ni colum-
na es repeteixi cap número.  
Per omplir les caselles que 
resten els números ja intro-
duïts serveixen de guia per 
a resoldre el joc. 
Nivell: Mig

 4  3 8     6 

  5      8  

  8 7   1 3   

    7 4     

    5 6    1 

   2 1 8 3 9   

      6 2 7 9 

   9    6   

  3  9 7   5 4 

sudokusudoku

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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La recepta Pablo Iglesias dóna 
tres regidores a VOLEMataró   

Fa un any no s’havien constituït. 
Avui són la quarta força del consis-
tori amb tres regidores. La seu del 
Carrer Marathon de Mataró era una 
veritable festa. Traguessin el que 
traguessin volien celebrar-ho perquè 
el repte d’haver creat una agrupació 
d’electors s’havia fet realitat. “Te-
níem l’esperança que trauríem de 2 
a 4 regidors” assegura Montse Mo-
rón, cap de llista VOLEMataró. I és 
que ells han estat una de les grans 
sorpreses d’aquestes eleccions.

“La gent dels barris s’ha sentit 
identifi cada amb nosaltres i crec 
que el missatge ha arribat”. De fet, 
els vots recollits a Cerdanyola, Mo-
lins, Cirera i Rocafonda han estat 
claus perquè les tres dones que en-

capçalaven la llista es convertissin 
en regidores. Per Morón “aquestes 
eleccions han de ser un preàmbul 
per assaltar l’Ajuntament d’aquí a 
quatre anys” i per aquest motiu ha 
reclamat “més mobilització ciuta-
dana” per portar el consistori “cap 
a un govern d’esquerres”.

Eufòria al local de la formació
Morón ha anunciat que “abans de 
posar les primeres línies vermelles a 
l’Ajuntament” s’havien de reunir en 
assemblea, però sí que ha constatat 
que “aniran en línies socials”. Un fet 
que l’ha portat a destacar algunes 
de les seves primeres accions: “Re-
clamarem saber com està el deute 
i posarem l’habitatge com una de 
les nostres prioritats, i no pactarem 
amb partits que tinguin vinculació 
amb bancs que hagin desnonat per-
sones”. 

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA MIREIA BIEL

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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Ciutadans entra al Consistori amb 
tota la força, irrompent amb tres 
regidors al Saló de Sessions del 
proper mandat. El seu alcaldable 
Xavier Caravaca es mostrava “exul-
tant per uns resultats excel·lents 
en el marc d’uns grans registres en 
l’àmbit estatal” i apuntava en el de-
curs de la mateixa nit electoral que 
haurien obtingut un quart regidor si 
“s’haguessin comptat les paperetes 
invalidades per la Junta Electoral 
Central”. A posteriori, però, mati-
sava aquest comentari. Tot i així,  
Caravaca assegura que impugnaran 
la invalidació decretada sobre part 
dels vots que el partit que lidera Al-
bert Rivera hauria obtingut a Mataró.

“No governarem”
Preguntat sobre la possibilitat 
d’entrar en aliances de govern, Ca-
ravaca assegura que la seva postura 
com a formació a nivell de tot l’Estat 
és la de no governar si no són la for-
ça més votada. 

Tot i així, l’alcaldable va assegu-
rar que els seus tres regidors podran 
“facilitar majories polítiques prope-
res als aspectes rellevants” al seu 
programa. En aquest sentit es va 
mostrar convençut que “David Bote 
serà un bon Alcalde”. 

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA CUGAT C.

Ciutadans, eufòrics, 
s’exclouen d’un possible 
pacte de govern  

Caravaca assegura que amb 
les paperetes invalidades 
tindrien un quart regidor       

Morón es mostra oberta a 
buscar “acords concrets per 
un govern d’esquerres”  

  La Junta Electoral invalida paperetes de Ciutadans

Va ser l’anècdota d’aquest 24M. La Junta Electoral va invalidar les pa-
peretes que Ciutadans va enviar a les llars de la capital del Maresme. 
Segons el partit, s’havia produït una “errada d’impressió” que provoca 
que a les llistes enviades a les cases hi hagués 30 candidats en lloc 
dels 27 titulars i els 3 suplents que tocarien. “Aquest fet ens podria 
fer perdre força perquè els vots es consideraran nuls. Si ens anul·len 
vots ho impugnarem”, lamentava el candidat de Ciutadans a Mataró, 
Xavier Caravaca. La incidència va afectar totes aquelles persones que 
van votar a la formació utilitzant la papereta que van rebre per correu 
postal. Les paperetes dels col·legis eren correctes i vàlides. 

ALUART ALUART

Tot ciutat eleccions ciutadans.indd   1 27/5/15   13:39
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La nit més negra del 
Partit Popular de Mataró

Pels populars, la nit del 24 de maig 
va ser una de les més negres dels 
darrers anys. La formació encapçala-
da per José Manuel López va perdre 
tres regidors en els comicis més 
fragmentats de la història de Mataró. 
Fins a nou formacions es repartien 
els 27 seients de l’Ajuntament i la 
que fi ns ara havia estat la tercera 
força cau fi ns a la sisena posició i 
perd infl uència quedant amb només 
dos regidors.

Els populars van assumir els mals 
resultats i consideren que “en els 
pròxims dies caldrà veure què s’ha 
fet malament”. Tot i així, creuen 
que aquestes eleccions són “una 
demostració de com la gent ha vo-
tat en clau nacional i no ha tingut 
en compte l’esforç que ha fet el go-
vern central de Mariano Rajoy per 
treure el país de la crisi”. I és que 
la formació de José Manuel López 
ja encarava aquestes eleccions amb 
una motxilla pesant a l’esquena, ja 
que corrien el risc de rebre el càstig 
dels votants per culpa dels diversos 
escàndols de corrupció que acorra-
len el partit, així com per la gestió 
de la crisi del govern central. En 
aquest sentit, López reconeixia que 
probablement “s’ha castigat la mar-
ca i no s’ha valorat la feina que s’ha 
fet a l’Ajuntament”.

La fragmentació del vot és una 

altra de les causes principals de la 
davallada de vots, un fet que López 
valora negativament perquè “han 
entrat forces a l’Ajuntament que no 
coneixen la ciutat i caldrà treballar 
amb força”.

Des d’abans de les vuit del vespre, 
José Manuel López era a la seu del 
Partit Popular a Mataró. Nerviós ja 
des d’un bon principi, no es va des-
enganxar del mòbil en tot el vespre. 
Passades les vuit del vespre, López 
va començar a rebre les primeres 
notícies dels apoderats que tenien 
repartits als diversos col·legis elec-
torals de la ciutat, sense perdre de 
vista els sondejos que els diversos 
canals de televisió emetien sobre les 
ciutats espanyoles més importants 
com Madrid o Barcelona.

Víctimes de Ciutadans
Fa quatre anys, el Partit Popular va 
viure una nit de bones notícies quan 
l’escrutini fi nal els va atorgar cinc 
regidors, un més que el que havien 
aconseguit el 2007. 

Quatre anys després, tanmateix, 
el panorama canviava i molt. A 
mesura que anava avançant la nit, 
les cares llargues s’apoderaven de 
l’ambient quan l’escrutini no feia 
més que fer palesa la pèrdua de 
força dels populars. La que fins 
ara havia estat la tercera força del 
consistori perdia tres regidors, en 
favor de Ciutadans, a qui la imatge 
d’Albert Rivera ha catapultat a costa 
dels populars.  

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA MIREIA BIEL
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Eufòria al local de la CUP, aquest 
diumenge, ple a vessar i amb un 
referent com Jordi Canal ben pre-
sent. Juli Cuéllar i Carme Polvillo 
es van dirigir emocionats a la mili-
tància amb una samarreta en la qual 
es veia l’enyorat activista sindical, 
polític i social, membre fundador 
del partit. Al crit de “Jordi Canal, 
la lluita continua” saludaven el fet 
que la formació independentista és 
l’únic partit que tenia representació 
la darrera legislatura i que ha millo-
rat resultats. 

“Satisfacció i repte”
“Per a nosaltres és una satisfacció 
doblar representació però també un 
repte. Tenim un Ajuntament molt 
trossejat i farem mans i mànigues 
per dialogar amb qui calgui posant 
damunt de la taula els punts més 
rellevants del nostre programa”, 
valorava exultant l’alcaldable inde-
pendentista.

Per a Cuéllar hi ha hagut “un vot 
de càstig clar a totes les formacions 
que hi havia a l’Ajuntament menys a 
la CUP”. L’independentista veu com 
l’independentisme creix “exponen-
cialment”: “Si sumem els netament 
independentistes, creixem, i si 
sumem els del dret a decidir, és 
clarament dominant”. Aquestes són 
les majories que voldran articular. 

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA CUGAT COMAS

La CUP creix i dedica 
la segona regidoria a la 
memòria de Jordi Canal

Cuéllar assegura que 
“l’independentisme està 
pujant de forma exponencial”

López considera que s’ha 
“castigat la marca” en clau 
estatal i no local

LL. RUGAMA
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LA  MICROCIRURGIA I LES LENTS INTRAOCULARS
PERMETEN RECUPERAR LA VISTA DE MANERA PRECISA.  

ADÉU A LES
CATARACTES 

DR. EMILIO JUÁREZ
DIRECTOR MÈDIC DE

L’INSTITUT OFTALMOLÒGIC
TRES TORRES

“OPERAR-SE D’UNA CATARACTA
A L’ULL MILLORA LA QUALITAT
DE VIDA: EN POCS MINUTS”   

VISIÓ 6.0

Les cataractes són una patologia de l’ull per la qual el cristal·lí es 
torna opac i la visió borrosa. Les persones que les pateixen tenen difi 
cultats per veure amb nitidesa, fet que pot ocasionar una disminució de la qua-
litat de vida. Malgrat això, recuperar la vista avui en dia està a l’abast de 
la majoria gràcies a l’evolució de la tecnologia. No es coneixen les causes 
exactes que desencadenen la seva aparició, per la qual cosa la solució es 
troba en el tractament posterior.

Les opcions preferides pels oftalmòlegs per acabar amb les cataractes 
consisteixen en la microcirurgia per a la implantació de lents intraoculars 
(LIO). Ambdues presenten uns elevats índex d’èxit i resulten poc invasives 
per a l’usuari, que poc després de la intervenció pot tornar a la seva vida 
habitual i reprendre els seus hàbits gairebé sense molèsties.

Ràpid i immediat. El procés que segueix l’Institut Oftalmològic Tres 
Torres utilitza un tipus d’anestèsia tòpica que es realitza amb unes gotes 
a l’ull. L’operació dura uns minuts i la recuperació visual és pràcticament 
immediata. Un altre benefici de les lents intraoculars consisteix en que, 
a més, poden solucionar també problemes de miopia o astigmatisme 
en la mateixa intervenció gràcies a les LIO multifocals. Aquestes permeten 

deixar definitivament 
de banda la necessitat 
d’utilitzar ulleres. La 
implantació de les 
lents intraoculars 
requereix una alta 

especialització tecnològica per part dels cirurgians.
El moment òptim per sotmetre’s a una operació de cataractes dependrà 
de cada persona i de la incomoditat que suposi per a ella la pèrdua de 
visió. No obstant, és aconsellable tenir en compte que si no es tracten 
les cataractes, poden solidifi car-se i irritar la resta de l’ull.

Tant la microcirurgia com
les lents intraoculars que

proposa IOTT minimitzen les incomodi-
tats per als usuaris, que poden reprendre 

una vida completament normal a les 
poques hores de la intervenció.

L’efi càcia d’ambdues opcions és màxima.”      

BARCELONA
(SEU CENTRAL I QUIRÒFANS)
VIA AUGUSTA, 281
08017 BARCELONA
T. 93 200 98 79

SANT CUGAT
AV. DE LES CORTS CATALANES, 8
080173 SANT CUGAT DEL VALLÈS
T. 93 594 01 38

GRANOLLERS
TORRES I BAGES, 80
08400 GRANLOLLERS
T. 93 840 67 42

HOSPITALET
ENRIC PRAT DE LA RIBA, 243
08901 HOSPITALET DEL LLOBREGAT
T. 93 260 06 75

MATARÓ
CAMÍ DE LA GEGANTA, 101
08302 MATARÓ
T. 93 741 61 20

http://www.iott.net

T. 900 842 848
(TELÈFON GRATUÏT)
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Dos intents infructuosos més de 
trobar “la sala” de la Plaça Gran

Diumenge i dilluns va seguir, de mo-
ment encara de manera infructuosa, 
la recerca de la sala subterrània que 
hi hauria sota la Plaça Gran de Ma-
taró. Amb aquests dos intents ja són 
cinc els dies de treballs per explorar 
el subsòl de la plaça en busca d’una 
gran cavitat, acreditada per testimo-
nis orals de la dècada dels anys 30 
del segle passat, i que podria ser 
una gran cisterna d’aigua de fa di-
versos segles. En aquesta ocasió, les 
actuacions efectuades van consistir 
en diverses prospeccions a diferents 

punts de la Plaça en busca de la 
gran cavitat. 

Els treballs d’aquesta setmana 
van permetre, però, localitzar un 
nou hipogeu a la plaça, que no es-
tava documentat, i que s’afegeix 
a la llarga llista que ha motivat 
l’exposició temporal a Can Palauet 
i que converteix Mataró en la ciutat 
catalana amb més túnels subterranis 
d’aquest tipus.

Segueix sense aparèixer, però, la 
gran sala. Els treballs podrien pros-
seguir els propers dies, sempre en 
cap de setmana i específi cament 
diumenge per no impedir el fun-
cionament comercial habitual del 
mercat de la Plaça Gran. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

El bar del Mora, seu del Club Billar  

L’Ajuntament està realitzant obres 
d’adequació a l’antic bar del Palau 
Josep Mora, espai que acollirà la seu 
del Club Billar Mataró. Els treballs 
consisteixen en la reforma interior 
del local per condicionar-lo i adap-

tar-lo al nou ús. Les obres, que van 
començar a principis de maig costen 
un import de 54.849,08 euros i du-
raran tres mesos. D’aquest import, 
15.000 euros els aporta el Club i la 
resta la Diputació. 

URBANISME
NOTÍCIA REDACCIÓ
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El TecnoCampus de Mataró acull 
aquest divendres 29 de maig una 
jornada sobre la detecció precoç del 
càncer de mama en motiu del 20è 
aniversari del programa específi c 
de l’Hospital de Mataró en aquest 
àmbit. Fa 20 anys s’iniciava amb 
una població de 8.000 dones l’any 
1995 entre 50 i 64 anys, unes me-
sures de cribratge, que tenia i té 
actualment com a objectiu disminuir 
la mortalitat de les dones en aquest 
càncer, la primera causa de mort en 
el sexe femení. 

Les dones que es troben en 
aquesta franja d’edat, són incloses 
en aquest programa de detecció  
precoç, mitjançant la rebuda d’una 
carta al seu domicili per citar-la a 
realitzar una mamografi a dels seus 
pits. I d’una forma sempre voluntària 
per part de la dona, es realitzarà el 
seguiment durant aquest període 
d’edat de la possibilitat d’aparèixer 
un nòdul en la seva mama. 

Avu i  es  fa rà  una jo rnada 
d’actualització del programa de cri-
bratge,  on professionals sanitaris i 
representació de malaltes, durant el 
matí, es posaran al dia de l’evolució 
d’aquest pla. Una jornada totalment 
gratuïta per posar en comú les ex-
periències viscudes. Una detecció 
precoç es sinònim de moltes mes 
possibilitats de curació. 

SALUT
NOTÍCIA REDACCIÓ

20 anys del programa 
de detecció precoç del 
càncer de mama

El TecnoCampus acull avui 
divendres una jornada 
d’aquesta temàtica 

Les prospeccions efectuades 
diumenge i dilluns permeten 
localitzar un nou hipogeu

MARIBEL NIETO, COORDINADORA DE L’OFICINA TÈCNICA DE 
CRIBRATGE DEL CÀNCER DE MAMA.

CEDIDA

Tot ciutat varis.indd   1 27/5/15   13:48



parlem de...

... Marta Duran

L’Hotel Atenea -integrat en la vida 
turística, social i cultural de la ciu-
tat- brinda l’oportunitat de donar a 
conèixer l’obra dels nostres artistes. 
Ara arriba el torn de l’artista mataro-
nina Marta Duran. Del 20 de maig al 
20 de juliol de 2015 hi podem veure 
els seus darrers treballs.

Duran, una de les nostres pin-
tores més sol·licitades, presenta 
una obra on ressalten dos eixos te-
màtics: la fl or i el mar. D’aquesta 
combinació en podríem dir “mari-
nes campestres” sota l’aixopluc del 
paisatgisme.

La virtut de la Marta Duran és 
fondre dos mons: el marítim i el fl o-
ral jugant amb les llums, la paleta 
cromàtica i la pinzellada solta. Do-
minadora dels espais, les atmosferes 
i les textures mostra composicions 
intimistes, sensibles, emotives...

Duran s’ha deixat acaronar pels 
impressionistes, pels fauvistes, pel 
paisatgisme català, per l’abstracció, 
etc., però no ha perdut mai la força 
experimentadora, aquell tret de sor-
tida que l’ha fet avançar, evolucionar 
i mostrar-se genuïna. 

L’espectador agraeix aquest gest 
de complicitat. No en té prou amb la 
forma sinó que també hi vol contin-
gut. El contingut de la Marta Duran 
es fa estimar, es fa voler, per què 
aquell qui veu la seva obra a més a 
més en gaudeix.

Antoni Tàpies un cop digué: 
“Penso que una obra d’art hauria 
de deixar perplex l’espectador, fer-lo 
meditar sobre el sentit de la vida”. 
El rerefons artístic de la Marta Duran 
ens deixa perplexos al mateix temps 
que ens fa meditar sobre el sentit de 
la vida.... 

ÀLVAR SÁEZ I PUIG
HISTORIADOR DE L’ART I 
GESTOR CULTURAL
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Montserrat Cabré Esteve
Osteòpata i fisioterapeuta / col. 5162

· migranya · ciàtica · lesions esportives...
Pateixes:

Centre Osteopatia
Montserrat Cabré

Solucionem la majoria de casos a la primera visita

www.montserratcabre.es
C/ Sant Bru, 12 · 2n 4a · T 93 790 61 73 · Mataró
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  S’ACABA EL SOMNI
L’ Auto Net&Oil Boet cau als Quarts

de les fases d’ascens a Lliga EBA 
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Landi
El capità del CE Mataró, que 
aquest any es retira, va fer 
els dos gols del seu equip en 
l’empat a 2 davant la Guineueta.

XV Triatló a Mataró
Aquest diumenge el CN Mataró 
organitza la XV edició de la 
Triatló Ciutat de Mataró, una de 
les millors de Catalunya.

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

COORDINADOR DEL TOT ESPORT

ELOI SIVILLA

En aquestes línies gairebé sempre els 
parlem dels equips punters de la ciutat, 
doncs bé avui mirarem una mica avall i 
els parlarem de la darrera jornada de lli-
ga del grup IV de Tercera Catalana on hi 
militen quatre equips mataronins, Liver-
pool, Juventus, La Llàntia i Mataronesa.

Aquest cap de setmana es juga la 
darrera jornada de lliga i el partit més 
transcedental el jugaran Juventus i 
La Llàntia dissabte a les 17 hores al 
Municipal de Can Xalant. Tots dos ne-
cessiten la victòria imperiosament, però 
per motius ben diferents. La Llàntia és 
líder i necessita guanyar per proclamar-
se campió de lliga i assolir l’ascens a 
2a Catalana on es trobarà el Cirera, 
però no amb el CE Mataró que ja ha 
pujat fa setmanes a 1a Catalana. 

 Però en canvi el Juventus necessita 
la victòria per salvar la categoria i no 
baixar a 4a Catalana, però el conjunt 
verd ho té més complicat, ja que no 
depèn d’ell mateix per salvar-se, ja que 
necessita guanyar i que el Premià de 

Dalt perdi a casa davant el Pineda per 
mantenir-se a 3a Catalana. 

Un altre conjunt mataroní que tindrà 
un ull posat en aquest derbi dramàtic 
serà la Mataronesa, aquest històric del 
futbol mataroní és segon i necessita 
guanyar al camp de l’Argentona i que 
La Llàntia no guanyi per sortir campió. 
Fins i tot podria ser campió empatant 
si La Llàntia perd amb el Juventus, ja 
que té el “gol average” particular guan-
yat. De ben segur que la Mataronesa 
tindrà algun espia a Can Xalant que via 
“whatsapp” anirà informant a la ban-
queta dels moviments de l’altre partit. 
Sigui com sigui, dissabte quan acabi 
el derbi hi haurà somriures i llàgrimes, 
el que està clar és que el Juventus no 
tindrà una segona oportunitat, en canvi 
Mataronesa o La Llàntia si acaben en 
segona posició podran gastar la bala 
de la promoció d’ascens per pujar a 2a 
Catalana. Per cert diumenge el migdia 
sabrem també si el Pla d’en Boet supera 
la promoció i és nou equip a 3a. 

Derbi de somriures i llàgrimes
    Dissabte a les 17 hores Can Xalant acollirà un partit dramàtic 

OPINIÓ

TELÈFON  93.790.70.98 
FAX  93.755.41.06

EDITA  EL TOT MATARÓ, S.L.

REDACCIÓ  Josep Gomà 
COORDINACIÓ  Eloi Sivilla
COL·LABOREN  Àlex Gomà, 
Anna Aluart (fotos), Jordi 
Gomà, i els serveis dels clubs
DISSENY  El Tot Esport 
MAQUETACIÓ  Eloi Sivilla

 PERSONATGE  FET DESTACAT   

CASA

HANDBOL
COPA CATALANA . JOVENTUT MATARÓ - SANT JOAN 

DESPÍ.  Divendres a les 21:45 hores al Pavelló 
Teresa Maria Roca.

FUTBOL

3A CATALANA . JUVENTUS -  LA LLÀNTIA . Dissabte 
a les 17 hores al Municipal de Can Xalant.

3A CATALANA . LIVERPOOL - ARENYS DE MAR. 

Dissabte a les 17 hores al Municipal del Camí 
del Mig.

HOQUEI
OK LLIGA FEMENINA . CH MATARÓ BANCO MEDIO-

LANUM - IGUALADA.  Dissabte a les 18:15 hores 
al Pavelló Jaume Parera.

TRIATLÓ
TRIATLÓ CIUTAT DE MATARÓ . XV EDICIÓ . Diu-
menge a les 9 davant del CN Mataró.

FORA

FUTBOL

2A CATALANA . SANT POL - CE MATARÓ  . 

Diumenge a les 12 hores al Municipal de 
Sant Pol.

2A CATALANA . SINGUERLÍN - UD CIRERA. Diu-
menge a les 12 hores a Can Zam-2.

3A CATALANA . ARGENTONA - MATARONESA. 

Dissabte a les 17 hores a Argentona

4A CATALANA PROMOCIÓ ASCENS . CIUTAT 

MERIDIANA - PLA D’EN BOET. Diumenge a les 
12:30 a Barcelona.

CB CAS-
TELLBISBAL
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BOET. Quim Franch (1), Marc Forcada (2), 
Marc Rubio (19), Sergi Homs (10), Albert 
Llanos (4) cinc inicial; Marc Hermoso (14), 
Joan Navarro (4), Carles Canals (9), Joan 
Carceller (14).

MARCADOR. 23-15, 38-47, 62-58, 80-77.

Després de perdre el primer partit a 
Mataró 60-63, l’Auto Net&Oil Boet ne-
cessitava guanyar de més de tres punts 
a Castellbisbal per superar l’eliminatòria 
dels quarts de fi nal de la fase d’ascens a 
Lliga EBA. Els mataronins que per aquest 
partit van recuperar el seu base titular 
Carles Canals, tenien la feina feta al des-
cans quan guanyaven de nou punts, però 
com en el partit d’anada, el Castellbisbal 
va estar més inspirat en el tram fi nal de 
partit i es va emportar la victòria per un 
ajustat 80-77 que deixa sense ascens al 
conjunt mataroní.

No es pot remuntar
Els mataronins havien de remuntar tres 
punts de desavantatge, però al fi nal del 
primer quart ja es va veure que seria 
molt complicat, els locals estaven molt 
més fi ns i al fi nal del període guanyaven 
23-15. En el segon quart el Boet va reac-
cionar i amb un parcial de 12-25 va ca-
pgirar el partit i l’eliminatòria marxant al 
descans guanyant de nou punts (38-47).

Però poc va durar l’alegria, ja que no-
més començar el tercer quart els locals, 
amb un parcial de 13-4, van empatar el 

matx a 51, i abans d’acabar el quart ja 
guanyaven de quatre punts. En el darrer 
quart el Boet ho va intentar tot, però els 
locals es van mostrar molt segurs i no van 
donar opció a la remuntada.

Una llàstima, ja que en els dos partits 
el Boet va tenir l’eliminatòria controlada, 
però els petits detalls han decantat la 
balança a favor d’un Castellbisbal que 
s’ha mostrat infal·lible en els instants 
decisius. 

Segon any a la categoria i segon cop 
que el conjunt mataroní juga les fases 
d’ascens, però en aquesta ocasió, com 
en la primera, l’equip ha dit adéu tot 
just començar. Esperem que l’any vinent 
sigui diferent.

QUARTS DE FINAL
Castellbisbal - AE BOET 80-77
Lluïsos Gràcia - Mollet 65-82
Barberà - Grup Barna 96-76
Masnou - Igualada 88-77
Ara aquest cap de setmana el Castell-
bisbal, el Barberà, el Mollet i l’Igualada 
jugaran la fi nal a 4 al Pavelló Municipal 
Plana de Lledó de Mollet del Vallès. 

Primera edició del “Mataró 
International Tournament”
Del 20 al 22 de juny la ciutat de Mataró 
acollirà la 1a Edició del Mataró Interna-
tional Tournament, una competició on hi 
participaran equips d’arreu del món i que 
està organitzada per l’empresa Esdeve-
niments Esportius Europeus i l’AE Boet 
Mataró amb el suport de l’Ajuntament 
de Mataró. 

L’Auto Net&Oil Boet perd a Castellbisbal 
i diu adéu a l’ascens a Lliga EBA

BÀSQUET
FASE ASCENS LLIGA EBA REDACCIÓ

Els mataronins van perdre el 
segon partit i no van poder 
capgirar l’eliminatòria

CB CAS-
TELLBISBAL

AUTO 
NET&OIL 80 77

Acord entre el CN 
Mataró i el New Hotel 
Colón

CN MATARÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ

El passat dijous 22 de maig el Centre Na-
tació Mataró i el New Hotel Colón van fi r-
mar un acord de col·laboració per poten-
ciar la vinguda de grups d’entrenament 
estrangers i potenciar la marca “Mataró 
ciutat de Turisme Esportiu” promoguda 
des de l’ajuntament de la ciutat.

En els darrers anys són molts els 
equips i combinats nacionals que trien les 
instal·lacions del Centre Natació Mataró 
per realitzar campus d’entrenament, i en 
moltes ocasions l’allotjament escollit és 
el New Hotel Colón per la seva proximitat 
a les piscines del Centre Natació Mataró.

La signatura de l’acord es va fer a les 
instal·lacions del CN Mataró i va comptar 
amb la presència de Miquel Rey, Regidor 
Delegat de Promoció Econòmica i Innova-
ció, Josué López, administrador del New 
Hotel Colón i Joan Gros, president del 
Centre Natació Mataró.  

Les dues entitats s’uneixen per 
potenciar la marca del “Mataró 
ciutat de Turisme Esportiu”
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33A JORNADA (24 MAIG)
Catalònia- Din.Batlló . . . . . . . 2-1
Canyelles-Olim. Can Fatjó . . 4-7
Carmelo- Catalana  . . . . . . . . 3-0
CE MATARÓ- Guineueta . . . 2-2
CIRERA- SANT POL  . . . . . . 3-1
SJ Montcada- Singuerlín . . . 4-3
Lloreda- LLefi à . . . . . . . . . . . . 0-3
Equipo Ja- Ripollet. . . . . . . . . 6-0
Sarrià- PREMIA MAR . . . . . . 1-2
CLASSIFICACIÓ. CE MATARÓ 

77; PREMIA MAR 63; Ripollet 
i SJ Montcada 59; Guineueta 
57, Llefi à 55;  CIRERA, Lloreda, 
Equipo Ja i Canyelles 46; Olímpic 
Can Fatjó 41; Carmelo i SANT 
POL 39; Catalònia i Singuerlín 
36; Sarrià 34; Catalana 19; 
Dinàmic Batlló 16.

34A JORNADA (31 MAIG)
Sant Pol- CE MATARÓ
Singuerlín- CIRERA 

Això ja s’acaba
La temporada de 2a Catalana 
s’acaba aquest diumenge amb 
els partits que es juguen a les 
12 hores i en els quals ja queden 
poques coses per decidir, ja 
que el Premià ja va assegurar 
la 2a plaça. El Mataró ja campió 
busca allargar fi ns a la vintena 
la seva ratxa d’imbatibilitat, 
mentre que el Cirera intentarà 
mantenir la seva setena plaça al 
camp d’un equip que s’hi juga el 
descens. Queden dues places i 
hi ha tres candidats a baixar. 

Ja arriben a dinouJa arriben a dinou

Quarta victòria seguida del Cirera a casa

CE MATARO EF. Joel, Lluís, Urbano (Antonio Pérez, 
67’), Isma (Koke, 46’), Willy, Parri (Marc Aranyó, 
57’), Sergi (Baba, 46’), Dídac, Aitor González, Landi 
i Bustos (Fiti, 57’).

GOLS. 19’ Ruiz (0-1), 23’ LANDI (1-1), 31’ Villegas 
(1-2), 70’ LANDI (2-2).

El CE Mataró, com és ben sabut, ja té el títol a 
la butxaca i amb ell l’ascens a la 1a Catalana, 
però continua amb un repte interessant com 
seria el d’arribar a la quantitat de 20 partits 
d’imbatibilitat al fi nal del campionat... i de 
moment ja en són dinou.

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

El capità Landi va fer dos gols en 
el seu comiat davant l’afi ció local L’equip de José M. Polo amb tota la feina 

feta, va tornar a fer un bon partit –el darrer de 
la temporada de lliga a casa– que es va saldar 
amb un empat a dos contra la Guineueta, equip 
que fi ns a aquesta jornada encara tenia alguna 
esperança de lluitar per la segona plaça. Una 
plaça de promoció d’ascens que fi nalment s’ha 
assegurat el Premià de Mar.

L’equip groc-i-negre, sense cap pressió, va 
saber sobreposar-se dues vegades als gols dels 
visitants, amb un doblet de Landi, que tot i 
haver estat lesionat gran part de la temporada 
ja suma vuit gols en onze partits jugats. Unes 
xifres de “crac” per un jugador que fa unes 
setmanes va anunciar que aquesta seria la 
seva última temporada al primer equip groc 
i negre, i que per tant va tenir un molt bon 
comiat davant la seva afi ció. 

UD CIRERA. Carrion (Toni 46’), Carlos Gómez, Oscar 
, Isaac (David 53’) , Albertito, Demba, Remo, Joel 
(Sergi Andrada 53’), Pau (Cristian 58’), Augusto, 
Peque (Jesús Maldonado 46’).

GOLS.  14’ PEQUE (1-0); 49’ ÓSCAR (2-0); 59’ 
DEMBA (3-0); 80’ José Maria (3-1).

La UD Cirera va jugar el darrer partit de la 
temporada a camp propi, ja amb els deures 
de la permanència fets, i el va saldar amb una 
victòria en el derbi comarcal davant el Sant Pol, 
equip que, tot i la derrota, també aconsegueix 
mantenir la categoria.

A la primera part l’equip cirerenc va acon-
seguir avançar-se amb un gol de Peque, i amb 
la línia defensiva funcionant a la perfecció va 
aconseguir mantenir còmodament el seu avan-

El Premià obté el 
lloc de promoció

tatge fi ns al descans. A la represa, l’equip local, 
ben disposat a donar una satisfacció als seus 
seguidors, va funcionar a la perfecció amb bona 
defensa i contraatac i va ampliar l’avantatge fi ns 
al 3-0, maquillat al fi nal per l’equip visitant amb 
el seu “golet”. Amb aquests tres punts el Cirera 
se situa en una esplèndida setena posició. 

CE      
MATARÓ

EE    
GUINEUETA2 2

UD      
CIRERA

SANT        
POL3 1

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.

CE MATARÓ - Barça B . . . . 1-1
L’equip juvenil va empatar 
contra el Barça B i aprofi tant les 
ensopegades dels rivals direc-
tes manté la categoria acabant 
en 13è lloc amb 38 punts.  
VAN JUGAR. Dani Sànchez, Marc 

Llavero, Joan Maynau, Marc 
Cervera, Roger Gisbert (autor 
del gol), Òscar Castellano (Ri-
card Castrillo), Carlos Gonzàlez 
(Gerard Buitrago), Alvaro Yustos, 
Ousman Touré, Izar Anes, Mario 
López (Enzo Arévalo). 

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO
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FUTBOL    
SEGONA CATALANA

33A JORNADA (24 MAIG)
Turó Peira - Premià Dalt . . . . 2-3
Tiana - Poble Nou . . . . . . . . . 4-0
MATARONESA - Alella . . . . . 2-0
Empenta - Argentona . . . . . . 4-9
Cabrera - Gramenet B . . . . . 3-0
Bufalà - Cabrils . . . . . . . . . . . . 1-8
Arenys Mar - Llavaneres . . . 4-3
LLÀNTIA - LIVERPOOL . . . 3-1
Pineda - JUVENTUS . . . . . . 0-0

CLASSIFICACIÓ. LLÀNTIA 77; 
MATARONESA 76; Cabrera 
65; Arenys de Mar 63; Cabrils 
54; LIVERPOOL i Pineda 53; 
Llavaneres 51; Alella 50; Ar-
gentona i Bufalà 48; Turó Peira 
42; Empenta 35; Poble Nou 31; 
Premià Dalt 30; JUVENTUS 28; 
Tiana 24.

34A JORNADA (31 MAIG)
Poble Nou - Turó Peira
Aella - Tiana
Argentona - MATARONESA
Cabrils - Cabrera
Llavaneres - Bufalà
LIVERPOOL - Arenys de Mar
JUVENTUS - LLÀNTIA
Premià Dalt - Pineda
Dissabte (17h) es jugaran 
l’Argentona-Mataronesa i el 
Juventus-Llàntia on estarà en 
joc el títol de lliga i l’ascens 
directe. La Llàntia si guanya serà 
campió, però si empata haurà 
d’esperar que la Mataronesa no 
guanyi i si perd haurà d’esperar 
que perdi. Qui quedi segon, 
jugarà la promoció. 

Empat del Juventus
El Juventus va empatar 0-0 
al camp del Pineda i torna a 
caure en llocs de descens a 
Quarta Catalana. El Premià de 
Dalt va guanyar 2-3 al camp 
del Turó Peira i va superar a la 
classifi cació als verds, que ara 
necessitaran un miracle a la da-
rrera jornada de lliga. El conjunt 
mataroní per salvar-se necessi-
ta guanyar a casa el líder que 
s’està jugant el títol i que el 
Premià de Dalt no guanyi a casa 
el Pineda que no s’hi juga res. 

La Llàntia s’emporta el derbiLa Llàntia s’emporta el derbiLa Llàntia s’emporta el derbiLa Llàntia s’emporta el derbi

LLÀNTIA. Font, Javier Fernandez, Masero, Artero, Lla-
vero, Israel (Aitor Moreno, 80’), Ibrahima, Llop, Pereira 
(Valencia, 70’), Serio Cobo (Vela, 58’), Antoni Martin.

LIVERPOOL. Cuixart, Albert, Nogales (Cano, 62’), 
Ros (Eric, 46’), Cristian, Artero (Alonso, 70) , Muñoz, 
Beltran (Corredor, 70), Vallverdu, Aldo, Bakhou.

La Llàntia continua líder del Grup IV de 3a Ca-
talana després de guanyar 3-1 el derbi mataroní 
davant el Liverpool. Tot i que els vermells no s’hi 
jugaven res, van plantar cara i van fer patir el 
líder que no va respirar tranquil fi ns al minut 80’ 
quan Israel Martínez va fer el defi nitiu 3-1. Des-
prés d’aquesta derrota el Liverpool veu trencada 

TERCERA CATALANA

FUTBOL    
TERCERA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

Els verds si guanyen el darrer partit 
de lliga seran campions i pujaran la seva ratxa d’onze partits sense conèixer la 

derrota. La Llàntia es va avançar en el minut 
25’ amb un gol d’Ibrahima i al cap de pocs 
minuts el partit se li posava de cara quan el 
Liverpool es quedava amb un home menys per 
l’expulsió de Monroy. Abans del descans Antoni 
Martin va fer el 2-0 que encarrilava el partit.

Però quan tot semblava sentenciat, en el 
minut 72’ la Llàntia es va quedar també amb 
deu homes i el Liverpool ho va aprofi tar per 
retallar diferències amb un gol de Cristian 
Fernàndez en el 75’. Cinc minuts van veure 
perillar la victòria els locals, ja que en el 80 
Israel Martínez va fer el defi nitiu 3-1. Ara, 
després d’aquesta victòria, La Llàntia depèn 
d’ella mateixa per acabar campiona a la da-
rrera jornada de lliga quan visiti el camp del 
Juventus, un equip que necessita guanyar per 
intentar salvar-se. 

MATARONESA. Pedro, Hassan, Soufi ane (Jurado, 89’), 
Palanco, Simon (Diego, 65’), Othman (Omar, 85’), Àlex, 
Mosquera, Miguel, Manolo, Joel, Paco..

La Mataronesa va guanyar 2-0 a l’Alella i continua 
segon a només un punt del líder, en una posició 
que dóna accés a la promoció d’ascens. La prime-
ra part va ser força igualada i va acabar sense gols. 

Màxima igualtat 
fi ns el fi nal

A la 2a part la Mataronesa va avançar les seves 
línies i va posar setge a la porteria rival, coneixedor 
que només li valia la victòria per continuar amb 
opcions de ser campió. El premi a la insistència 
local va arribar al minut 52’ quan Hassan assitia 
Palanco perquè fes l’1 a 0. Deu minuts més tard 
Miguel va fer el 2-0 a plaer després que Palanco 
estavellés la pilota al pal. Amb aquest 2-0 l’Alella 
va intentar retallar diferències, però el conjunt 
mataroní es va defensar amb ordre i va sumar 
una nova victòria que li permet arribar a la darrera 
jornada de lliga amb opcions de sortir campió. 

AD LA     
LLÀNTIA

CF       
LIVERPOOL3 1

UD       
MATARONESA

FC          
ALELLA2 0

TERCERA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

La Mataronesa manté el polsLa Mataronesa manté el polsLa Mataronesa manté el polsLa Mataronesa manté el pols
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BOET. Jairo Hernandez, Javier Rodríguez, Ale-
jandro Silva, Lluc Pera, Javier Alvarez, David 
Martínez (Albert Reyes, 83’), Mohamed El 
Hassani (Alexis Perez, 68’), Carlos González 
(Ordoñez, 53’), Jose Maria Valle (Jose Antonio 
Palanco, 46’), David Cabezas, Youness El 
Harrak (Outman, 61’).

GOLS. 40’ Jose Maria Valle (1-0), 53’ Javier 
Rodríguez (2-0), 55 Cristian Tormo (2-1), 87’ 
Albert Reyes (3-1), 89 Alexis Perez (4-1).

El Pla d’en Boet va posar un peu i mig a la 
Tercera Catalana després de guanyar 4-1 
al Ciutat Meridiana en el partit d’anada de 
la promoció d’ascens. Després de quedar 
segon a la lliga, el conjunt entrenat per 
Lorenzo Pereira va aconseguir un molt 
bon resultat que ara haurà de defensar 
aquest diumenge a Barcelona.

Després d’una primera part força igua-
lada, Jose Maria Valle va fer l’1 a 0 abans 
d’arribar al descans. A la segona part el 
conjunt mataroní va posar la directa i 
abans del minut 10’ Javier Rodríguez feia 
el 2-0. Però tot seguir va arribar un gerro 
d’aigua freda quan els barcelonins van 
fer el 2-1. A partir d’aquí els visitants es 
van tancar al darrere per defensar aquest 
resultat, davant un Boet que buscava més 
gols per afrontar la tornada amb més 

El Pla d’en Boet 
encarrila l’ascens a 
Tercera Catalana

FUTBOL
PROMOCIÓ ASCENS REDACCIÓ

PLA D’EN 
BOET

CIUTAT 
MERIDIANA4 1

garanties.  Quan restaven cinc minuts 
per acabar el matx, Albert Reyes va fer el 
3-1 i tot seguit Alexis Pérez va fer el 4-1 
defi nitiu que va fer embogir la grada local. 

Ara, aquest diumenge, a les 12:15 
hores, el Pla d’en Boet jugarà el partit 
de tornada en el Complex Esportiu Ciutat 
Meridiana del Torrent Bosc de Barcelona, 
on els grocs esperen fer valer el 4-1 de 
l’anada per aconseguir l’ascens a Tercera 
Catalana. 

El Joventut Mataró 
continua imbatut 
a la Copa

HANDBOL
COPA CATALANA REDACCIÓ

En el segon partit del grup C de la Copa 
Catalana l’equip sènior masculí del Jo-
ventut Handbol Mataró va treure un bon 
empat a la difícil pista del Palautordera, 
on a la lliga havia caigut de forma clara 
per 29-21.

En aquesta ocasió, en el partit jugat el 
dijous dia 21, es van encaixar també 29 
gols però se’n van marcar la mateixa xifra, 
obtenint un punt que situa l’equip mata-
roní igualat amb el vallesà al capdavant 
del grup amb 3 punts, seguits pel Sant 
Quirze amb 2 i el Sant Joan Despí amb 0.
El divendres 29 a les 21:45 hores l’equip 
groc-i-negre rebrà el cuer del grup el Sant 
Joan Despí al pavelló Teresa Maria Roca.

L’equip femení queda fora
Per la seva part l’equip femení va perdre a 
la pista de l’Associació Lleidatana per 37-
26 i ja ha acabat la temporada per a elles.

Altres resultats
Copa Federació 2a Catalana: Barberà - 
JHM B 30-36. L’equip ja està classifi cat 
per semifi nals, però li falta un partit da-

vant el Sant Fost per decidir el primer del 
grup; JUVENIL (1a Catalana) JHM - Sant 
Vicenç 30-21 (els falten dos punts per as-
segurar la presència al TOP-4 junt amb La 
Roca, Sant Quirze i OAR Gràcia); CADET 
(Copa Catalana) Cerdanyola B - JHM B 
21-36; CADET FEM: Esplugues - JHM 
26-23; ALEVÍ (Campionat Catalunya) 
JHM- Les Franqueses 7-9.

Fase d’ascens a Lliga Cat. Fem.
Gavà B - Llavaneres Maresmeweek 25-26. 
L’equip maresmenc assegura gairebé 
el quart lloc d’aquesta fase que és una 
classifi cació magnífi ca. El dissabte a les 
18 hores tanquen la temporada rebent el 
Concòrdia d’Andorra. 

Dissabte passat es va disputar a Reus 
el Campionat de Catalunya de contrare-
llotge, on el ciclista maresmenc Gerard 
Armillas es va proclamar subcampió 
català en categoria sub-23. El maresmenc 
va fer una magnífi ca CRI de 24 km, i tot i 
que va tenir problemes amb el canvi del 
darrere va acabar segon.

Gerard actualment està a les fi les de 
l’equip Team Compak amb el que com-
peteix a Espanya i Bèlgica. 

Gerard Armillas 
subcampió català sub-
23 de contrarellotge

CICLISME
CAMPIONAT CATALUNYA REDACCIÓ

ete 1382.indd   6 27/5/15   20:12



16P ÒPTCA ANDORRANA 1677.indd   1 27/5/15   11:52



16P ÒPTCA ANDORRANA 1677.indd   2 27/5/15   11:52



16P ÒPTCA ANDORRANA 1677.indd   3 27/5/15   11:52



16P ÒPTCA ANDORRANA 1677.indd   4 27/5/15   11:52



16P ÒPTCA ANDORRANA 1677.indd   5 27/5/15   11:52



16P ÒPTCA ANDORRANA 1677.indd   6 27/5/15   11:52



16P ÒPTCA ANDORRANA 1677.indd   7 27/5/15   11:52



16P ÒPTCA ANDORRANA 1677.indd   8 27/5/15   11:52



16P ÒPTCA ANDORRANA 1677.indd   9 27/5/15   11:52



16P ÒPTCA ANDORRANA 1677.indd   10 27/5/15   11:52



16P ÒPTCA ANDORRANA 1677.indd   11 27/5/15   11:52



16P ÒPTCA ANDORRANA 1677.indd   12 27/5/15   11:52



16P ÒPTCA ANDORRANA 1677.indd   13 27/5/15   11:52



16P ÒPTCA ANDORRANA 1677.indd   14 27/5/15   11:52



16P ÒPTCA ANDORRANA 1677.indd   15 27/5/15   11:52



16P ÒPTCA ANDORRANA 1677.indd   16 27/5/15   11:52



handbolvaris6 7handboltriatló 7DEL 29 DE MAIG AL 4 DE JUNY DEL 2015 
NÚM. 1677    ED. 1382esportel

Fa dues setmanes l’equip del Centre 
Natació Mataró va participar a la Copa 
del Rei de Triatló per equips celebrada a 
la localitat valenciana d’Orpesa. 

El conjunt mataroní va tenir una gran 
actuació i va acabar amb els dos equips 
dins del “Top Ten” estatal, concretament 
van acabar la prova en 9a posició tant els 
nois com les noies. Esmentar que aquesta 
és la millor classifi cació dels últims anys 
de l’equip masculí. 

L’equip femení format per Laura Tighe, 
Anais Rivas, Judit Zaragoza, Joana Martí-
nez, Raquel Martin i Claudia Luna va fer 
un temps de 1:13.24. Mentre que l’equip 
masculí que va fer un temps de 1:00.13 
va estar format per Dani González, Fran-
cesc Juarez, Antolí Fauria, Alex Cortijo, 
Xavi Casal i David Rovira.    

Triomf d’Antolí Fauria
Dissabte passat a Gimenells (Lleida) es va 
disputar la II Triatló Sprint Lleida que va 
acabar amb la victòria de l’atleta del CN 
Mataró Antlí Fauria (1:00.08).

Half Lleida
L’endemà es va celebrar la segona edició 
de la Half Lleida on els atletes del CN 
Mataró van aconseguir grans resultats. 
En categoria masculina José Luis Cano 
va acabar 5è (4:30.12), registre que 
li va valer per emportar-se la victòria 
en categori veterans 1. Santiago Abad 
(4:41.08) va acabar 13è a la general i 
3r en veterans 1.  En categoria femenina 
hem de destacar el 8è lloc de Joana Mar-
tínez (5:51.04) que li va valer per acabar 
tercera en veterans 1.     

El Centre Natació Mataró acaba 9è 
a la Copa del Rei de Triatló

TRIATLÓ
COPA DEL REI REDACCIÓ

Diumenge arriba la 
XV edició de la Triatló 
Ciutat de Mataró

TRITALÓ
CIUTAT DE MATARÓ REDACCIÓ

El diumenge a les 9h del matí, just davant 
del CN Mataró se celebrarà la XV edició 
de la Triatló Ciutat de Mataró, prova pun-
tuable per al Circuit Català de Triatló i on 
hi participen corredors de primer nivell. 

A les 9h del matí es donarà el tret de 
sortida a la priva en categoria femeni-
na, mentre que a les 9:08 s’iniciarà la 
prova masculina. Dos minuts més tard 
començarà la prova per triatletes no 
federats. Com a novetat el primer corre-
dor que arribi a la meta (dona o home) 
s’emportarà el premi especial Eserma 
Skoda de 250 euros.     
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24A JORNADA 23 MAIG

Girona - Gijón . . . . . . . . . . . . 2-4
Bigues - Voltregà  . . . . . . . . . 0-4
Vilanova - Sant Cugat. . . . . . 6-2
Terrassa - CH MATARÓ . . . . 1-3
Igualada - Manlleu . . . . . . . . 2-5
El Palau Plegamans descansava 
i és a només una victòria de 
proclamar-se campió de l’OK 
Lliga, cosa que acabaria amb 
el regnat del Voltregà que porta 
quatre títols consecutius.

CLASSIFICACIÓ. Palau Plega-
mans 57; Voltregà 53; Manlleu i 
Gijón 50; CH MATARÓ 34; Vila-
nova 33; Terrassa 29; Igualada 
26; Bigues i Riells 23; Alcorcón 
18; Sant Cugat 15; Girona 12; 
Santa Maria del Pilar 12.

25A JORNADA 30 MAIG

Alcorcón - Girona
Gijón - Palau Plegamans
Voltregà - Vilanova
Sant Cugat - Terrassa
CH MATARÓ - Igualada
Aquest dissabte a les 18:15 ho-
res el CH Mataró tanca la lliga a 
casa rebent la visita de l’Igulada, 
en un partit on les noies d’Oriol 
Feliu intentaran guanyar per 
assegurar la 5a plaça. 

 Derroten un rival directe Derroten un rival directe

 CH MATARÓ.  Ariadna Escalas (portera), Júlia Canal, 
Carla Fontdeglòria (1), Ona Castellví (1), Xantal 
Piqué (1), Marta Soler, Laura Manzanares i Erika 
Arellano (ps)..

 GOLS. 19’ CASTELLVÍ (0-1); 23’ PIQUÉ (0-2); 24’ 
FONTDEGLÒRIA (0-3); 36’ Romaguera (1-3)..

El femení del CH Banco Mediolanum Mataró 
va imposar-se a l’Sferic Terrassa a domicili, i 

HOQUEI   
OK LLIGA FEMENINA

El Banco Mediolanum CH Mataró guanya 
a domicli i manté la cinquena plaça de 
l’OK Lliga Femenina 

d’aquesta manera conserva la cinquena posició 
a la taula, que hauria perdut en cas de derro-
ta. Tot i que va costar que arribés el primer 
gol, ja que Castellví encetava el marcador un 
minut abans del descans, les noies d’Oriol 
Feliu van agafar l’iniciativa i ja no van patir 
per la victòria.

A la represa, amb dos gols molt seguits, 
de seguida van deixar el partit sentenciat 
quan Piqué i Fontdeglòria posaven el 0-3 al 
marcador, a falta de més de 15 minuts pel 
fi nal. Les locals van fer el 1-3 a falta de poc 
més de quatre minuts, però el Mataró no va 
tenir problemes per mantenir el seu avantatge 
i sumar els tres punts.  

El Palau de Pl. 
frega el títol

OK LLIGA
CRÒNICA REDACCIÓ

SFÈRIC  
TERRASS

BACO 
MEDIOLANUM1 3

29A JORNADA 24 MAIG

Ripollet B - Racing Pineda. . 4-8
Cerdanyola - Lliçà . . . . . . . . 13-1
Parets - Barceloneta . . . . . . . 1-4
Lloret - Arenys Munt . . . . . . 6-2
Vilassar Mar - Sant Joan . . . 1-2
Montsant - Pineda . . . . . . . . 8-1
FUTSAL - Manlleu  . . . . . . . 10-2
Ràpid - Sagarra . . . . . . . . . . . 5-4
CLASSIFICACIÓ. Barceloneta 

73; Cerdanyola 70; Ràpid Santa 
Coloma 56; Montsant 55; Sa-
garra 54; FUTSAL MATARÓ 50; 
Sant Joan Vilassar 45; Arenys 
de Munt 40; Parets i Lloret 37; 
PIneda 35; Vilassar de Mar 33; 
Lliçà d’Amunt 31; Racing Pineda 
28; Ripollet B 10; Manlleu 9.

FUTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓ

Acabaran sisens

 FUTSAL.  Paquito Pares, Cristian Sevilla, Josep 
Requena (1), Carlos Villarin (1), Miki Rodríguez (3) 
cinc inicial; Marc Caballeria (3), Eric Izquierdo (1), Pol 
Novo (1), Cristian Villarin, Marcle Catà, Oriol López, 
Sergio Murillo.

El Futsal Aliança Mataró va tancar la lliga com 
a local golejant el Manlleu, un equip que ja 
fa setmanes que ha perdut la categoria. Tot 

FUTBOL SALA
CRÒNICA REDACCIÓ

Aquesta setmana el Futsal Mataró tancarà 
la lliga a la pista del Sagarra i la victòria del conjunt entrenat per Gerard 

Artigas, els mataronins quedaran fi nalment 
sisens classifi cats, ja que els equips de dalt 
van guanyar els seus partits deixant sense 
opcions de pujar posicions als vermells a la 
darrera jornada de lliga.

El partit no va tenir massa història i al 
descans el resultats ja era de 5-1, a la segona 
els mataronins no es van relaxar i van acabar 
endossant una desena de gols al seu rival. 
Destacar els tres gols de Marc Caballeria i el 
gol del juvenil Pol Novo que ja porta setmanes 
tenint bones actuacions amb el primer equip 
com el seu company juvenil Oriol López.   

 Golejada en el darrer partit a casa Golejada en el darrer partit a casa Golejada en el darrer partit a casa Golejada en el darrer partit a casa

FUTSAL 
ALIANÇA 

UE          
MANLLEU10 2
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HOQUEI   
OK LLIGA FEMENINA

El cadet A del Futsal Inlingua Mataró va 
fer història i va derrotar 6-5 al poderós FC 
Barcelona a les semifi nals de Copa Cata-
lunya, i ara jugarà la gran fi nal davant el 
Jesus Maria de Barcelona que va derrotar 
Marfi l Santa Coloma a la tanda de penals. 
Amb un pavelló ple a vessar els mataro-
nins van superar totes adversitats amb les 
que es van trobar, que no van ser poques, 
i van derrotar al vigent campió de lliga 
que fi ns ara no havia perdut cap partit 
aquesta temporada.

La jugada clau del partit va arribar 
quan el porter local Àlex Lluch amb 3-5 
en contra va aturar un penal quan resta-
ven menys de vuit minuts per acabar el 
matx, a partir d’aquí els mataronins van 
arribar físicament molt millor als minuts 
fi nals i van remuntar el partit, el gol de 
la victòria va ser obra de Gerard Sánchez 
d’esperó quan només restaven dos minuts 
pel fi nal.  

Campus d’Estiu
Nova edició del Campus d’Estiu del Futsal 
Mataró, la millor opció pels nens i nenes 
de 5 a 15 anys que volen practicar futbol 
sala i un munt d’activitats més (piscina, 
tennis taula, gincames, platja, jocs de 
pistes, futbol 7 i moltes sorpreses més). 
Com és habitual el campus es fa en horari 
de matins de 9 a 13 hores.

 Amb personal qualifi cat i acreditat 
l’objectiu del campus és familiaritzar 
els més petits amb el futbol sala, però 
sempre des de la vessant lúdica i com-
plementant l’aprenentatge amb altres 
modalitat esportives. Per amés informació 
truqueu al 605 855 466.   

El Cadet A del Futsal 
Mataró derrota el Barça 
i jugarà la fi nal

FUTBOL SALA
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

Bea Indurain 4a als 
campionats NCAA i 
s’apropa al rècord català

ATLETISME
NCAA REDACCIÓ

El passat cap setmana a la localitat de 
Lincoln (USA) es va dur terme la fi nal de 
la NCAA (second division), amb la partici-
pació de la laietanenca Bea Indurain, que 
es va classifi car en una excel·lent 4a posi-
ció en la fi nal del 100 metres tanques tot 
i tornar a tenir vent en contra va millorar 
la seva performance i a la vegada record 
del club, tant en semifi nals (13.85), com 
en la fi nal (13.83), acostant-se al rècord 
maresmenc d’Esmeralda Arriscado (que 
ho havia estat de Catalunya amb 13.76) 
i al català absolut de Marta Miró (13.62).

Martina Ballesteros fa grans 
marques amb vent a favor
La jove atleta laietanenca Martina Balles-
teros (16 anys acabats de fer) va fer una 
gran marca de 12.33 en els 100 metres 
en un control a Lleida el 16 de maig però 
no serà vàlida ja que el vent bufava de per 
sobre del permès. I el dia 24 a Palafrugell 
també va fer un gran registre de 12.40 
però també amb vent excessiu.    

Laura Quintero 
subcampiona de 
Catalunya cadet

PATINATGE
CAMPIONAT CATALUNYA REDACCIÓ

El passat cap de setmana a Vidreres la 
patinadora del Club Patinatge Artístic 
Mataró, Laura Quintero, es va proclamar  
subcampiona de Catalunya cadet.

En categoria masculina també hi va 
participar el mataroní Pol Torres que va 
acabar en una meritòria 4a posició fi nal.

Amb aquests resultats els dos patina-
dors del Club Patinatge Artístic Mataró  
s’han classifi cat per disputar el Campio-
nat d’Espanya que es disputarà Cassà de 
la Selva del 26 al 28 de juny.

Campionat Interclubs
Dissabte passat es va disputar a Mataró la 
segona fase del campionat Interclubs on 
els patinadors i patinadores del Patinatge 
Artístic Mataró van aconseguir pujar fi ns a 
13 vegades al podi: Elena Lezcano (1a), 
Ana Maria Vega (2a), Maria Gallardo (1a), 
Marina Rondón (2a ), Estel Batlle (3a), 
Laura Pozo (2a), Ivet Paqué (3a), David 
León (1er), Claudia Fernàndez (1a), Mar-
tina García (2a), Laura Ruíz (2a), Berta 
Torres (2a), Jana Moreno (3a).  

Josep Maria Figueras 
del Tir Esportiu Mataró 
subcampió d’Espanya

TIR
CAMPIONAT D’ESPANYA REDACCIÓ

Fa dues setmanes el tirador del Tir 
Esportiu Mataró, Josep Maria Figueras, 
es va proclamar subcampió d´Espanya 
de F-Class Frt. La competició, on hi van 
participar 6 tiradors del TEM, va tenir 
lloc a les instal.lacions del Tir Esportiu 
Montsià (Amposta).   
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Fa un parell de setmanes el sènior mascu-
lí del CN Mataró Quadis va acabar la seva 
temporada, que ha estat força irregular 
però amb grans moments com ho han es-
tat el de plantar-se a la fi nal de la Copa del 
Rei, aprofi tant molt bé el bon sorteig que 
va trobar-se –caient davant el potentíssim 
Barceloneta, campió d’Europa–, i ara fa 
poc l’èxit de de plantar-se a semifi nals del 
“play-off” pel títol eliminant el Terrassa, 
primer de la fase regular.

Ens centrarem només en el resum 
del que ha estat la Lliga. Després de la 
temporada passada en la qual l’equip de 
Beto Fernàndez va fer la millor campanya 
de la seva història, quedant tercer de la 
fase regular arribant a una xifra de 51 
punts i perdent només tres partits, més 
els dos de “play-off” davant el Terrassa, 
l’equip va perdre dos jugadors molt 
importants com eren Svilen Piralkov i 
Fran Sànchez, arribant el francès Mehdi 
Marzouki. En aquesta temporada 14-15 
l’equip ha baixat molt el seu rendiment, 
perdent 14 partits i baixant fi ns el vuitè 
lloc de la fase regular. Però després en 
el “play-off”  a quarts de fi nal va donar 
la gran sorpresa eliminant al primer 
classifi cat que havia estat el CN Terrassa, 
superant-lo en un partit dramàtic a la 
seva piscina i després d’haver-lo derrotat 
aquí a Mataró, fent en els dos casos una 
demostració del seu principal potencial, 
la defensa, encaixant només 2 i 6 gols en 
els dos partits decisius.

Aquí tenim algunes CLASSIFICACIONS 
de la fase regular:

CLASSIFICACIÓ FINAL. Terrassa 59; Barcelo-
neta 58, Sabadell 45, Canoe 38, Mediterrani 
37, CN Barcelona 35, Catalunya 29, CN MA-
TARÓ QUADIS 28, Sant Andreu 26, Poblenou 
23, Navarra 7, Concepción 1.

CLASSIFICACIÓ 1A VOLTA. Barceloneta 
30, Terrassa 29, Mediterrani 27, Canoe 24, 
Sabadell 20, CN MATARÓ QUADIS 15, CN 
Barcelona 13, Poblenou 12, Sant Andreu 
11, Catalunya 10, Navarra 3, Concepción 0.

CLASSIFICACIÓ 2A VOLTA. Terrassa 30, 
Barceloneta 28, Sabadell 25, CN Barcelona 
22, Catalunya 19, Sant Andreu 15, Canoe 
14, CN MATARÓ QUADIS 13, Poblenou 11, 
Mediterrani 10, Navarra 4, Concepción 1.

Per part del Quadis els dos trams de la 
lliga han estat força semblants. Sorprèn 
una mica veure la segona volta tan fl uixa 
que ha fet el Mediterrani, després d’una 
excel·lent primera, cosa que no li ha 
impedit, com si estigués guardant forces, 
fi car-se a la fi nal que després lògicament 
ha perdut davant el Barceloneta.

PARTIT PISCINA PRÒPIA. Barceloneta 30, 
Terrassa 28, Canoe 25, Sabadell i Mediterrani 
22, CN Barcelona 21, Catalunya 19, CN MA-
TARÓ QUADIS 16, Sant Andreu 11, Poblenou 
7, Navarra 6, Concepción 1.

PARTITS PISCINA CONTRÀRIA. Terrassa 31, 
Barceloneta 28, Sabadell 23, Poblenou 16, 
Mediterrani i Sant Andreu 15, CN Barcelona 
14, Canoe 13, CN MATARÓ QUADIS 12, 
Catalunya 10, Navarra 1, Concepción 0.

El Quadis ha guanyat a la piscina dels 
quatre equips que han quedat per sota 
seu, cosa fi ns a cert punt lògica, però a 
casa ha deixat escapar punts importants 
davant dos d’ells, el Poblenou i el Sant 
Andreu. 

La gran gesta de la temporada l’equip 
mataroní ja la va fer en els “play-off”  
guanyant a la piscina del Terrassa en el 
partit decisiu.

GOLS MARCATS. Barceloneta 322; Terrassa 
272; Sabadell 239, Catalunya 223, CN 
Barcelona 200, CN MATARÓ QUADIS 199 
(mitjana de 9 per partit, dos per sota dels 11 
aconseguits la temporada passada), Poblenou 
199, Sant Andreu 194, Mediterrani 189, 
Canoe 177, Navarra 142, Concepción 100.

Si afegim els cinc partits del “play-off” 
el Centre Natació Mataró Quadis arriba 
a 232 en 27 partits baixant la mitjana a 
8’6 gols per partit.

GOLS ENCAIXATS. Barceloneta 139; Terrassa 
163, CN MATARÓ QUADIS 173 (mitjana de 
7’8 per partit, pels 7’4 de la temporada pas-
sada), CN Barcelona 182, Mediterrani 184; 
Canoe 185, Sabadell 199, Poblenou 201, 
Catalunya 208, Sant Andreu 226, Navarra 
273, Concepción 323.

Afegint els cinc partits de “play-off” 
la xifra puja fi ns els 211 que manté la 
mitjana global durant la lliga en 7’8 gols 
per partit.

Com ja hem dit el Quadis ha destacat 
especialment en la tasca defensiva, 
cosa en la que col·labora evidentment la 
presència sota pals del que la temporada 
passada va ser el millor porter de la lliga, 
el polonès Michal “Eski” Diakonow.

Els protagonistes del Quadis
Han format la plantilla: Michal Diakonow 
(27 partits), amb alguna curta aparició 
de Joan Muñoz, com a porters; Mehdi 
Marzouki (63 gols en 27 partits), Pere 
Estrany (42 en 26), Víctor Fernàndez (24 
en 27), Marc Corbalán (20 en 27), Pau 
Bach (17 en 25), Albert Merino (16 en 
24),  Pol Barbena (14 en 27), Pau Schni-
zler (13 en 26), Àlex Codina (12 en 14), 
Edu Mínguez (11 en 26), i també han 
estat jugat Pau Bernabé i Víctor Roqué.
Mehdi Marzouki ha estat el quart màxim 
golejador de la competició i Pere Estrany 
el 15è.

Cal destacar l’increment en la parti-
cipació ofensiva de la majoria dels joves 
jugadors del planter que a poc a poc van 
entrant cada vegada més en els plans 
del tècnic Beto Fernàndez que confi a en 
construir un bon equip amb tots ells a 
mesura que vagin adquirint més experièn-
cia… i sempre que no marxin. 

El CN Mataró Quadis fa 
una temporada irregular 
amb grans moments

WATERPOLO
RESUM TEMPORADA REDACCIÓ
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Amb quin títol d’animació va 
debutar el director Brad Bird?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1675
‘1979’

Recolliu les entrades a les nostres ofi cines, 
de dilluns a divendres de la setmana 
següent a la publicació d’aquesta revista. 
C. d’en Xammar, 11. 08301 Mataró

Guanyadors 
Julia Navajas Montosa,
Victoria Bigas Pena.

L’Escola Pia i l’ESCAC celebren la 
V Mostra Audiovisual a Mataró

L’Escola Pia de Catalunya ha cele-
brat, per cinquè any consecutiu, la 
Mostra Audiovisual. Un certamen 
que premia els treballs de l’alumnat 
d’ESO i Batxillerat en les categories 
d’Animació, Ficció, Documental, 
Vídeoart i Espot, en col·laboració 
amb l’Escola Superior de Cinema i 
Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). 
Enguany, s’hi han presentat més de 
100 treballs de tot Catalunya.

Ahir dijous 28 de maig se celebrava 
una gala en la qual s’atorgaven els 
premis als millors treballs amb un 
jurat professional presidit per Josep 
Maixenchs, director de l’ESCAC, a 
més de Julio Paredes, Director Ge-
neral d’Estratègia i Comunicació de 

CINEMA
NOTÍCIA REDACCIÓ

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles

cinemescinemes NÚM. 1677
DEL 29 DE MAIG AL 4 DE JUNY DE 2015 

TIEMPO BBDO; David Albareda, 
vinculat a OHM:TV, empresa distri-
buïdora de formats i programes de 
TV; Narcís Naudí, periodista i guio-
nista; Jordi Egea, soci-fundador de 
la productora SMILEFILMS; Rubén 
de Eguía, actor; Luis R. Álvarez, 
productor d’Animació i Espots, i el 
productor Aritz Lekuona.

Els fi nalistes van ser visionats du-
rant la gala que va tenir lloc a les 
instal·lacions de l’Escola Pia Santa 
Anna. Els premis són una beca per 
participar en un curs de Summer 
School de l’ESCAC, mentre que tots 
els fi nalistes podran participar en 
una sessió especial de rodatge d’un 
dia a l’ESCAC.  

AMB COCKTAIL DE CAVA
i DEGUSTACIÓ

C./ Sant Valentí 38, Mataró ·     930 107 068 ·      www.delplatalpaladar.com

AMB COCKTAIL DE CAVA
i DEGUSTACIÓ

AMB COCKTAIL DE CAVA
i DEGUSTACIÓ
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Les estrenes
Tomorrowland 

Una adolescent plena de curiositat 
científica i un antic nen prodigi 
desil·lusionat comencen una aven-
tura per desenterrar els secrets d’un 
misteriós lloc fora del temps i l’espai 
només conegut com a Tomorrowland.
Direcció: Brad Bird
Intèrprets: George Clooney, Hugh 
Laurie, Britt Robertson
130min

Poltergeist 

Una família arriba a una casa nova. 
Aviat es veuen sacsejats pels esperits 
del que hi vivien abans. El focus de 
l’atac sembla ser la fi lla petita del 
matrimoni. Nova versió del clàssic 
de l’any 1972.
Direcció: Gil Kenan. 
Intèrprets: Kennedi Clements, Sam 
Rockwell, Rosemarie DeWitt.
93min

It Follows

Després de la seva primera trobada 
sexual amb el seu nòvio, Jay perd 
el coneixement. Quan es desper-
ta, el noi li explica que l’assetgen 
uns esperits. Des d’aquell moment, 
serà ella la que començarà a patir 
aquests atacs.
Direcció: David Robert Mitchell. 
Intèrprets: Maika Monroe, Keir 
Gilchrist, Daniel Zovatto.
100min

Caza al asesino

Un espia internacional traït per la 
seva organització vol deixar enre-
re el passat casant-se amb la seva 
novia. Però aviat s’adona que els 
seus antics caps i companys volen 
acabar amb ell.
Direcció: Pierre Morel. 
Intèrprets: Sean Penn, Idris Elba, 
Javier Bardem.
115min

Dando la nota 2

Becca i Amy s’enfronten al seu últim 
any d’universitat. Les Barden Bellas 
s’han convertit en el cor acapella 
més important del campus i ara volen 
competir al campionat mundial de 
cors, on Amèrica no ha guanyat mai.
Direcció: Elizabeth Banks
Intèrprets: Anna Kendrick, Brittany 
Snow, Hailee Steinfeld, Rebel Wilson
115min

Mad Max

Perseguit pel seu passat, Mad Max 
creu que la millor forma de sobreviu-
re és anar sol pel món. Tot i això, 
s’acaba veient arrossegat a formar 
part d’un grup de fugitius que viat-
gen a través del desert escapant d’un 
tirà.
Direcció: George Miller
Intèrprets: Tom Hardy, Charlize 
Theron, Nicholas Hoult 120min

DOSCUINERS
PLATS I POSTRES

T. 930 029 093 M. 609 385 123
Muralla Sant Llorenç 18. Mataró

www.doscuiners.com
...els sentits 
en una copa 

de vi
Horari:

de dimarts a dissabte de 13h a 15:30h
de dimecres a dissabte nit de 20:30h a 23h
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Restaurant Caminetto
OCI, RESTAURANTS I GASTRONÒMIC
PUBLI REPORTATGE

TEXT: JORDI GOMÀ

FOTOS: CEDIDES

www.totmataro.cat/restaurantsOci, restaurants i gastronòmic

El Caminetto, un dels restaurants 
històrics de Mataró, celebra el seu 
30è aniversari immers en un procés 
d’evolució per adaptar-se als nous 
temps i als gustos dels clients, sense 
perdre l’essència que des del 1985 
els ha permès ser una referència a 
la ciutat, fusionant la cuina italiana 
i la cuina de mercat, afegint-hi un 
toc de modernitat i emprant sempre 
productes de proximitat i ecològics 
en la mesura del possible. 

A més, han dedicat molts esfor-
ços en oferir una carta que la puguin 
gaudir de cap a peus els celíacs, ja 
que tots els seus plats poden fer-
se sense gluten, fent servir farines 
ecològiques procedents d’Itàlia, 
integrals, de tapioca, d’arròs i de 
blat de moro. Pròximament també 

oferiran opcions sense lactosa. A 
més, es troben en un període de 
transició, per acabar fent-s’ho tot 
ells mateixos, des del pa –que fan 
cada dia– a la pasta fresca, així com 
els postres i els gelats.

Buscant una carta excel·lent
Les noves propostes que presenten, 
aprofi tant els 30 anys, pretenen 
donar moltes opcions als clients 
però amb una carta més reduïda, 
de manera que tot el que ofereixin 
sigui excel·lent. 

Una de les especialitats de la 
casa són les pastes farcides, així 
com els “risotto” –de ceps, de pera i 
gorgonzola o el de pesto i parmesà–, 
però també podem degustar carns 
a la brasa de primera –cuites amb 

carbó d’alzina i servida amb plat de 
llosa, pròximament també ecològi-
ca–, guisats –conill a la caçadora 
o peus de porc amb cargols–, garrí 
desossat cuit a baixa temperatu-
ra o magret d’ànec amb salsa de 
fruits vermells. També hi ha lloc 
pels plats de peix fresc –suquets, 
al vapor o al forn–, i, evidentment, 
les seves pizzes. Algunes de les 
més especials són el “panuozzo”, 
el “catamarano” o el “calzone na-
poletano”. 

Ofereixen menú diari de dimarts 
a diumenge, amb un preu diferent 
pel cap de setmana, amb cuina de 
proximitat i de mercat amb especia-
litats italianes, així com el menú de 
“pizza del giorno”. 
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Restaurant Caminetto

Camí Ral 407, Mataró
Tel. 93 796 14 28

Horari: de dimarts a diumenge 
de 13h a 15,45h i de dimarts 
a dissabte de 20h a 23,45h. 
Diumenge nit i dilluns tancat.

www.rte-caminetto.com
facebook.com/restaurantcaminetto
Twitter: @rest_caminetto
Instagram: rest_caminetto
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Plats recomanats del Caminetto

Especialitats de la casa: Com ja 
hem dit anteriorment, un dels 
plats estrella del Caminetto és 
el risotto, com aquest de “funghi 
porcini” amb escalopa de foie i 
cruixent de parmesà. També hem 
parlat del “panuozzo”, especialitat 
napolitana en la qual es forneja la 
bola de massa de pizza sense tre-

ballar, es treu a mitja cocció, es 
farceix dels ingredients i s’acaba 
de coure, amb un resultat espec-
tacular, en aquest cas amb pernil, 
parmesà i ruca per damunt. També 
fan un magret d’ànec boníssim, i 
no podem desaprofi tar l’ocasió de 
degustar un dels seu fantàstics 
postres casolans.

Begudes recomanades

Al Caminetto ens 
recomanen dues 
begudes originals i de 
qualitat, la sangria 
artesana Lolea i 
la cervesa Balate, 
també artesana i de 
Cabrera de Mar.

Begudes recomanadesBegudes recomanades

begudes originals i de 
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L’anàlisi electoral barri a barri situa 
la candidatura de David Bote com 
a la gran triomfadora en barris com 
Cerdanyola Nord, amb un total de 
1381 vots, Cerdanyola Sud, amb 
1304 vots o l’Eixample amb 1195 
vots. En aquest darrer barri, però, no 
va ser la força política preferida i, de 
fet, va ser la zona en què els socia-
listes més vots van perdre respecte  

a les eleccions de 2011: un total de 
896 vots menys. Per davant del PSC 
doncs, a l’Eixample s’hi van situar 
CiU amb més de 3700 vots, ERC i la 
CUP. El barri en què menys vots va 
treure aquesta vegada el PSC va ser 
al centre amb un total de 117 vots. 
Hem de tenir present que, tot i 
que els socialistes han guanyat les 
eleccions ho han fet amb 1598 

ELECCIONS 24M
REPORTATGE FOTOS: ANNA ALUART 

TEXT: MARTA GÓMEZ

Una nit electoral llarga i algunes sorpreses inesperades. El 
24 de maig els mataronins i mataronines van votar a les urnes 
les candidatures pels nou partits municipals que es presentaven 
en aquestes eleccions. Semblava que el preferit seria CiU amb 
Quim Fernández al capdavant i, de fet, l’enquesta feta pel Tot 
Mataró i el Capgròs així ho apuntava. A mesura que s’avançava 
amb l’escrutini, tot va canviar. El PSC es va imposar davant 
dels convergents tot i perdre 2 regidors respecte al 2011. Avui 
volem analitzar com va ser la votació per barris.

www.totmataro.cat/reportatge
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vots menys respecte al resultat de 
les últimes eleccions municipals i 
que això els ha portat a perdre dos 
regidors. La tendència de pèrdua de 
vots per part dels socialistes s’ha 
generalitzat a pràcticament tots els 
barris amb l’excepció de Cerdanyola 
i Vista Alegre on han augmentat molt 
lleugerament.

Bloc sobiranista

Pel que fa als partits sobiranistes, 
s’han imposat en barris com el cen-
tre o l’Eixample on CiU, ERC i la 
CUP se situen com a les tres prime-
res forces polítiques. La gran pujada 
d’aquest bloc ve donada, en part, pel 
gran augment de vots a Esquerra Re-
publicana que n’ha guanyat més de 
2300 a l’Eixample i no n’ha perdut 
cap, en cap altre barri de Mataró. 
De fet, ERC no va entrar al 
consistori en les eleccions de 

VOLEMataró se situa com a segona força política a 5 barris de la ciutató 

24M: L’anàlisi   
El PSC s’imposa als barris menys al 
Centre i l’Eixample on guanyen ERC i CiU
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Angulo & Asociados 
programa dues xerrades 
informatives gratuïtes

ADVOCATS
ANGULO & ASOCIADOS

publicitatpublicitat

Angulo & Asociado és un bufet 
d’advocats diferent que té com a 
màxima assessorar i explicar per 
fer entenedor tota la sèrie de passos 
judicials als que sovint hem de fer 
front. Ara, a més, programen xerra-
des específi ques al seu despatx de 
Mataró, carrer Jaume Balmes 30.

Les xerrades són gratuïtes però amb 
aforament limitat. Cal reservar plaça 
al 933634384.

18 de juny. 17h.
El divorci de mutu acord i amb una 
part estrangera.
Amb les advocades Ana López i 
Mirla Angulo.
Com solucionar els papers d’un 
divorci en el qual una de les dues 
parts és estrangera. Un embolic 
burocràtic davant del qual cal estar 
ben assessorat.

25 de juny. 17h.
Estrangeria i arrelament.
Amb l’advocada Mirla Angulo.
Tots els àmbits relacionats amb els 
papers, l’arrelament i altres tràmits 
d’estrangeria s’han d’entendre i 
conèixer de primera mà. 

Angulo & Asociados és un despatx 
multidisciplinar que assessora a una 
carta de clients cada cop més exten-
sa. Aquesta manera de fer propera li 
ha valgut la confi ança de cada cop 
més famílies i casos durant tota una 
dècada d’exercir en aquest país. Un 
exemple de com els advocats poden 
estar al servei dels seus clients. 
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2011 per la manca de vots en aquell 
moment. La CUP no lidera, per ara, 
cap zona de Mataró, més aviat en 
tanca unes quantes situant-se com a 
última força preferida en barris com 
Cerdanyola, Cirera, la Llàntia, els 
Molins o el Pla d’en Boet. Això no ha 
impedit, però, que no augmentés en 
nombre de vots, que ho ha fet a tots 
els barris i, en especial, a l’Eixample 
on ha sumat més de 600 paperetes 
més que el 2011. 

CiU ha estat la més castigada del 
bloc sobiranista que ha perdut con-
fi ança en tots els barris de la ciutat, 
especialment a l’Eixample i a Cer-
danyola on hi ha deixat 1453 vots 
respecte als comicis de fa 4 anys. 

Els barris en què menys ha perdut 
han estat el centre i el Pla d’en Boet. 
La pèrdua de vots ha provocat als 
convergents perdre l’alcaldia.

Què ha passat amb el PP i ICV-
EUiA?

El PP de Jose Manuel López ha patit 
a tots els barris, sobretot a Cerdan-
yola on hi han perdut prop de 1000 
vots. La davallada en totes les zones 
de la ciutat ha portat als populars a 
obtenir 2 dels 5 regidors que van 
aconseguir en les últimes eleccions 
municipals. Ells ho atribueixen a un 
càstig a la marca del partit i no pas 
a la feina que han fet a la ciutat de 
Mataró.   En la mateixa línia des-
cendent que els del PP, s’ha trobat 
ICV-EUiA tot i que en menys grau. 
Els verds han perdut votants a tots 
els barris de la ciutat especialment a 
Vista Alegre i els Molins i només han 
baixat 10 vots al Palau-Escorxador i 
el Pla d’en Boet. 

VOLEMataró, segona força
 a 5 barris

Tot apuntava que VOLEMataró en-
traria al consistori però ningú sabia 
com. L’alegria desmesurada dels de 
la plataforma ciutadana va ser jus-
tifi cada i es que es van situar com 
a segona força política en 5 dels 
barris de la ciutat aconseguint la 
quarta posició del consistori amb 3 
regidors. Només a Cerdanyola van 
treure més de 1500 vots seguits de 
l’Eixample amb més de 800.

El puja i baixa de PxC i C’s

En les últimes eleccions municipals 
l’any 2011, Plataforma per Cata-
lunya (PxC) va entrar amb força al 
consistori aconseguint 3 regidors. 
La força que tenia aleshores el par-
tit de Mònica Lora ha quedat ara 
esvaïda perdent més de 2100 vots 
a la ciutat. Lora entra amb un sol 
regidor i atribueixen la davallada de 

La sagnia del PP en 
feus tradicionals és 
evident, i només a 
Cerdanyola perd 1.000 
vots

CENTRE CERDANYOLA NORD CERDANYOLA SUD

MOLINS PALAU-ESCORXADOR PERAMÀS
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paperetes als vots en clau autonòmi-
ca. Per altra banda qui ara ocuparà 
3 cadires del Saló de Plens serà el 
grup de Ciutadans (C’s) que irromp 
al consistori situant-se com a sego-
na força política a Cirera, la Llàntia 
i Vista Alegre

El que refl ecteixen, doncs, aques-
tes dades són dues tendències 
clarament diferents entre Centre 
i Eixample i la resta de barris per 
una banda però també la permea-
bilitat diferent segons les zones de 
la ciutat d’aquelles forces com Ciu-
tadans o Volem que han irromput a 
l’Ajuntament. Mataró és complexe 
d’analitzar electoralment. 

Una dada espectacular 
són els 1500 vots que 
VoleMataró treu a 
Cerdanyola

EL PARTIT MAJORITARI DE CADA BARRI DE MATARÓ

CIRERA EIXAMPLE LA LLÀNTIA

PLA D’EN BOET ROCAFONDA VISTA ALEGRE

PSC CIU ERC
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MicroBank ha concedit durant l’any 
2014 un total de 306 microcrèdits 
a Mataró per valor d’1,7 milions 
d’euros. El fi nançament s’ha ofert 
a persones, famílies, emprenedors 
i microempreses amb dificultats 
d’accés al sistema creditici tradi-
cional i amb l’objectiu de facilitar 
l’activitat productiva i l’ocupació, 
el desenvolupament personal i 
familiar, així com la inclusió fi-
nancera. Un total de 69 d’aquests 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

408 microcrèdits concedits 
a Mataró entre 2014 i 2015

1

microcrèdits s’han atorgat a empre-
nedors que volien iniciar un projecte 
d’autoocupació i a autònoms i mi-
croempreses que necessitaven donar 
un impuls al seu negoci. Durant 
el primer trimestre del 2015 Mi-
croBank ha concedit un total de 
459.674 euros de préstecs a l’àrea 
de Mataró. 82 a familiars i socials i 
20 a emprenedors i autònoms.

MicroBank ofereix a aquests 

col·lectius dues opcions de fi nança-
ment: el microcrèdit Emprenedors 
i Negocis, que té com a objectiu 
el fi nançament de l’inici, la con-
solidació o l’ampliació del negoci 
i les seves necessitats de circu-
lant i el microcrèdit social per a 
emprenedors que compten amb 
l’assessorament d’alguna de les en-
titats col·laboradores de MicroBank 
per a fer el seu pla d’empresa i po-
sar en marxa el projecte. En ambdós 

les notícies 
més fresques 
a totmataro.cat

a prop teu

tot empenta 1,2 1677.indd   2 27/5/15   19:47
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amb empenta 2

Estètica Wendy: una història d’èxit 
gràcies a aquests micro-crèdits

casos es preveu una aportació màxi-
ma de 25.000 euros amb un tipus 
d’interès fi xe, sense garantia real i 
amb un termini d’amortització de 
cinc anys.

Facilitar la inclusió fi nancera
Amb l’objectiu de facilitar la inclu-
sió fi nancera i ajudar les persones i 
projectes amb major sensibilitat eco-
lògica, el banc social de “la Caixa” 
ofereix també Eco-microcrèdits per 
fi nançar projectes sostenibles, la 
compra de productes respectuosos 
amb el medi ambient o la millora 
de l’efi ciència energètica de la llar 
o negoci i Crèdits Empresa Social 
per a empreses que donin resposta 
a necessitats socials en àmbits com 
l’atenció a la discapacitat, la lluita 
contra la pobresa i l’exclusió social.
El microcrèdit personal i familiar, 
per últim, permet fi nançar projec-
tes vinculats al desenvolupament 
personal i familiar com despeses 
vinculades a l’habitatge, salut, 
necessitats de persones amb dis-
capacitat o reagrupament familiar 
i atendre necessitats derivades de 
situacions puntuals o imprevistes. 

La Wendy Arteta, nascuda i resi-
dent a Mataró, és un emprenedora 
de 39 anys que al 2008 va decidir 
obrir un centre d’estètica al centre 
de la ciutat. Anteriorment, la Wendy 
havia estat treballant com a agent 
immobiliària però, segons explica 
ella mateixa, la seva vocació sempre 
havia sigut el món del maquillatge i 
de l’ estètica. Quan era petita el seu 
pare treballava en un famós hotel 
d’espectacles de Lloret, i ella, amb 
7 anys d’edat recorda que ja es co-
lava pels vestidors i ajudava a les 
ballarines a maquillar-se.

Finalment va voler donar-se un 
respir i replantejar-se el seu futur 
professional. Aleshores va decidir 
començar a realitzar cursos d’ espe-
cialització i aprenentatge en el ram 
de l’Estètica per tal d’evolucionar 
professionalment. Va treballar du-
rant deu anys en una perruqueria 

de la zona realitzant tractament es-
tètics. Finalment, amb l’experiència 
acumulada d’anys, amb als seus 
estalvis i amb el fi nançament de Mi-
croBank, va decidir fer un tomb a la 
seva vida fent néixer Estètica Wendy.

Al centre, situat al carrer dels paï-
sos Catalans 46 a Mataró, hi podem 
trobar tractaments corporals, facials, 
massatges relaxants, ungles de gel, 
maquillatges de nit i de núvia, de-
pilacions, fotodepilaciones i lpg 
cavitació entre d’altres.

Actualment la Wendy està molt con-
tenta, el negoci rutlla a la perfecció 
i ja té una clientela establerta. Ex-
plica que està molt agraïda amb 
MicroBank donat que va decidir 
apostar per ella i confi ar en el seu 
negoci: Comenta la rapidesa i efi -
càcia amb la que li varen donar el 
crèdit. 

C&M
GESTIONES INMOBILIARIAS

T/F 937 965 148 / M 607 966 423

Rda. Francesc Macià, 28
(esquina c/ Castaños), Mataró

www.cymgestionesinmobiliarias.com

PISOS DE ALQUILER
REF. A-5159 Z.CIRERA, planta baja con e. independiente, 2 hab., baño completo y patio 20m2.........400€ T.I.
REF. A-5157 Z. VELODROMO, Loft de 40m2, cocina americana, 1 baño  y 2 balcones........................450€ T.I.
REF. A-7233 Z. LLANTIA, bajo de 75m2, 3 hab., cocina office, terraza 20m2......................................450€ T.I.
REF. A-4284 Z. ROCABLANCA,  Bajo  seminuevo de 2 hab., salón de 20m2, cocina indep...............500€ T.I.
REF. A-7242 Z. LLANTIA,  Piso de 3 hab., cocina independiente, balcón y patio...................................525€ T.I.
REF. A-4285 Z. CERDANYOLA, reformado, 2 hab. + vestidor, amueblado y con electrod................... 550€ T.I.
REF. A-7241 LLANTIA, Totalmente reformado, 3 hab., salón comedor con chimenea.........................550€ T.I.
REF. A-2329 VIA EUROPA,  Apartamentos  de 2 hab., cocina independiente total equipados...........555€ T.I.
REF. A-2162 Z JUZGADOS,  Con muebles y electro. .3 hab., cocina office, balcón ext. y pk incl..........600€ T.I.
REF. A-2330 VIA EUROPA, piso 2 hab. 2 baños compl., cocina indep., pk, amueblado electrod........650€ T.I.
REF. A-1428 Z. CENTRO, Terraza de 15m2, 2 hab. 1 suite, semiamueblado y electrodomésticos.......780€ T.I.
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Un semestre més, el Consell Co-
marcal del Maresme organitza “La 
Setmana d’Emprenedoria al Mares-
me”, de l’1 al 5 de juny. L’objectiu 
principal d’aquesta setmana, és 
el d’oferir cursos i tallers gratuïts, 
al llarg d’una setmana, a tots els 
emprenedors i emprenedores que 
estiguin a punt d’iniciar un nou ne-
goci o l’hagin iniciat recentment.  Al 
llarg d’aquesta setmana es realitzarà 
diàriament tot un seguit de cursos, 
seminaris i tallers, que estaran en 
mans d’experts i professionals amb 
un bagatge molt interessant. Tam-

www.totmataro.cat/empentaamb empenta 3

bé va destinat a aquells autònoms 
i empreses que necessitin millorar 
o reciclar alguna línia estratègica 
de la seva empresa, així com totes 
aquelles persones que hi tinguin un 
especial interès. 

També qui ho desitgi podrà conèixer 
les instal·lacions del Maresme Cen-
tre de Negocis, espai d’allotjament 
empresarial, on es realitzaran tots els 
tallers. Aquest espai d’allotjament 
empresarial va ser creat fa  dos anys 
amb l’ objectiu de donar suport a 
aquelles persones que estiguin des-

envolupant un projecte empresarial 
o que tinguin una idea de negoci.
En aquest espai també s’hi ofereix 
assessorament gratuït per empre-
nedors i per empreses, atesos per 
tècnics del Servei d’Emprenedoria.

La Cloenda es realitzarà divendres, 
i es tancarà amb una jornada de 
Networking, que consistirà en una 
trobada amb emprenedors i profes-
sionals que vulguin intercanviar o 
interaccionar amb altres empreses 
per aconseguir col·laboracions i 
contactes interessants. 

Desena edició de la Setmana 
d’Emprenedoria al Maresme

Pl. Espanya 18 - entl. 1a. - Mataró  • www.trabajarvolando.com

Vine a informar-te!

• L’ÚNICA ESCOLA DEL MARESME
• 20 ANYS D’EXPERIÈNCIA 

• TREBALL GARANTIT  (consultar requisits) 
• PLACES LIMITADES Volaràs arreu

del món...

93 757 32 48

MATRÍCULA OBERTA
  SETEMBRE 2015 

Pl. Espanya 18 - entl. 1a. - Mataró  • www.trabajarvolando.com

Vine a informar-te!

• L’ÚNICA ESCOLA DEL MARESME• L’ÚNICA ESCOLA DEL MARESME
• 20 ANYS D’EXPERIÈNCIA 20 ANYS D’EXPERIÈNCIA 

• TREBALL GARANTIT  (consultar requisits) 
• PLACES LIMITADES Volaràs arreu

del món...

93 757 32 48

MATRÍCULA OBERTA
  SETEMBRE 2015 

TRIPULANT DE CABINA
PERSONAL D’AEROPORT
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L‘empresa Akka Gmbh ha dut a ter-
me entrevistes amb enginyers de 
diverses branques del TecnoCam-
pus per seleccionar personal per 
treballar a Alemanya. Aquesta opor-
tunitat per a estudiants i graduats 
és fruit de la iniciativa de Joan Ra-

mon Carbonell, enginyer i consultor 
d’aquesta empresa destinada a la 
planta del fabricant automobilístic 
BMW a Munic. Akka Gmbh ofereix 
als interessats una feina estable, 
facilitats per trobar allotjament 
i suport per aprendre l’alemany. 

“D’entrada, el que és clau és saber 
anglès, l’alemany ve més tard”, va 
explicar ahir Carbonell, en la primera 
sessió informativa.

La demanda d’aquesta empresa no 
és una excepció, sinó que és el fruit 
de la manca de professionals de 
l’àmbit de l’enginyeria en la prime-
ra economia de la zona euro. “Els 
perfi ls que busquem són enginyers 
informàtics, mecànics i electrò-
nics, totes elles especialitats que 
s’estudien al TecnoCampus”, assen-
yala, i afegeix que a les condicions 
econòmiques bones s’hi ha d’afegir 
que per als estudiants aquesta 
és una experiència de creixement 
personal i professional. “Aleman-
ya té molts projectes, i no gaires 
alemanys que vulguin estudiar en-
ginyeria, cosa que també passa 
aquí”, recorda Carbonell. El que 
més l’ha sorprès dels alemanys en 
l’àmbit de l’enginyeria és “l’ambició 
per, encara que una cosa funcioni, 
millorar-la”, cosa que segons expli-
ca ha repercutit en la fama que té 
l’enginyeria d’aquest país en tot el 
món. 

Una empresa alemanya
selecciona enginyers al TCM

tota l’actualitat  
de Mataró  
a Facebook!

facebook.com/totmatarofacebook.com/totmataro
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TRASPASSOS 
LLOGUERSCOMPRA  VENDA

COMPRAMOS MAQUINARIA de hos-
telería de ocasión. Interesados/as 
654.311.506 /666.452.600 
SE VENDEN DOS ACCIONES Centro 
Natació Mataró. Precio 150/unidad. 
606.549.385 
MOTO FABRICADA A MATARÓ. Marca 
Mondial. Teléfono 93.790.45.78
VENDEMOS TODO TIPO de maquinaria 
de hostelería. Interesados llamar 
692.097.826
VENC CADIRA SALVAESCALES nova 
ideal persones amb mobilitat reduï-
da. Ocasió. Tlf: 660.081.979

COMPRA  VENDA  
IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? disponemos 
del dinero al contado para comprarlo 
inmediatamente a partir de 3 días. F. 
escrituras y entrega de llaves. Cual-
quier zona. Su Casa 93.757.12.82
SE VENDE ‘XIRINGUITO’ de playa en 
Mataró. Condiciones interesantes. 
630.500.762
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cotxe 
petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h. 
COMPRAMOS CASAS: Centro Mataró, 
o garajes, locales, pequeños solares, 
etc. No importa estado. Buscamos 
cualquier sup. edifi cable para promo-
ción de viviendas. También Permutas, 
buscando la mejor rentabilidad para 
Ud. Máxima seriedad y discreción de-
mostrada. Pago inmediato contado. Su 
Casa 93.757.12.82 

TRASPASSOS 
LLOGUERS

SE ALQUILA AMARRE en puerto de Ma-
taró 10x3,5 (190€). 609.873.666
ES LLOGUEN VIVENDES a diferents zones 
de Mataró, cases, naus industrials. Op-
cions de compra. 607.444.232 
ALQUILO PISO SANT POL (lado estación) 
100m2. Reformado. 670.297.170 
SE ALQUILA HABITACIÓN con derecho 
a cocina, nevera, lavadora, secadora, 
etc. Zona Residencial. Precio econó-
mico. 639.703.037 
ARGENTONA. Piso primero, 3h. am-
plio comedor con salida a balcón, 
baño y aseo, balcón, céntrico, 500€. 
651.962.517

Z. ROCABLANCA. Primer piso se-
mi-nuevo, tiene 2h. comedor con 
cocina americana, baño con ducha, 
balcón, semi-amueblado, 430€. 
626.529.009
CERDANYOLA. Bajo con entrada in-
dependiente, tiene comedor, cocina, 
1h. y baño, amueblado, 390€. 
651.862.517
LA ROCA DEL VALLÉS-La Torreta. bajo 
tipo apartamento de 1h. comedor con 
cocina americana, baño con ducha, 
incluye parking, económico, 375€. 
651.862.517
SE ALQUILA HABITACIÓN persona sola. 
673.554.298 /687.665.743 
A L Q U I L O  H A B I TA C I Ó N  s e ñ o r . 
634.741.131 
TRASPASO BAR TERRAZA Parque Central 
93.757.83.99 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
LOCAL 300M2 COMERCIAL. 800€/mes. 
93.798.81.06 /635.969.910 

TREBALL
 

PRECISEM COMERCIALS PER el sector 
immobiliari i financer a Mataró, sou 
fix més comissions, no cal experiencia 
en el sector. Envieu CV a: viureamata-
ro.sl@gmail.com 
NATIVE EFL TEACHER required for lan-
guage school in El Masnou, Barcelona 
for July course with possibilities of 
starting in Sept. Looking for Creative, 
Enthusiastic, Sociable teacher with at 
least 2 years’ experience. Send CV to 
kieran@hiberniahouse.com 
URGEN INCORPORAR 13 personas jóve-
nes para trabajo de verano. Llamar al 
658.597.435 Sr. Bermúdez 
TALLER DE ESTAMPACIÓN en Pol. del 
Cros. Precisa joven aprendiz diseña-
dor con conocimientos básicos de 
photoshop, ilustrador, etc… Ayudará a 
manejar plotters de impresión, subli-
mación, plancha, DTG, etc... Contrato 
desde el primer día. Brutos 1200 
x 12.  Enviar CV y Foto a empleo@
phoenix-publicidad.com 
SE NECESITA OFICIALA boras, owerlock 
y plancha. 93.790.99.53
SE OFRECE CHOFER. Todos los carnés. 
33% minusvalía. 647.868.458 
SE OFRECE MASOVERO. 696.102.962

ZURICH SEGUROS.
PARA LOS QUE AMAN DE VERDAD.

Gonzalo Baixeras · GBB Seguros 
Agente Exclusivo Zurich E018946145570A  

Ronda O’Donnell, 93 · Local 4 
(nueva dirección) 08303 Mataró 

Tlf: 930 075 579 · Mov. 650 317 376 
gonzalo@gbbseguros.com 

SU NUEVA AGENCIA 
ZURICH EN MATARÓ.
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SE  OFRECE  SEÑORA  l imp ieza . 
646.379.633
BUSCO TRABAJO SERVICIO doméstico. 
602.364.265
SE OFRECE JARDINERO. 696.102.962
CHICA BUSCA TRABAJO ayudante co-
cina, canguro, cuidado mayores, 
limpieza. 632.660.104
SE OFRECE CANGURO. 646.379.633
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, 
ayudante restaurante, confección. 
631.595.526
FREGAPLATOS BUSCA TRABAJO. 
696.102.962
HOME SERIÓS de mitjana edat bus-
ca feina per cuidar persones grans 
a casa seva (home de preferència). 
Experiència, possibilitat de donar re-
ferències. Horaris i sou negociable. 
Tel: 619.444.340 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
S’OFEREIX IL·LUSTRADORA per treballs 
publicitaris o altres. 619.428.086 
C U I D O  A N C I A N O S  I N T E R I N A . 
639.594.661 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado ma-
yores, niños. Experiencia. Seriedad. 
648.514.358 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar mayores. 
Día o noche. 600.655.639 
SENYORA CATALANA CUIDA perso-
nes grans. Experiència 15 anys. 
616.300.800

CLASSES

PROFESSOR LLICENCIAT en física. 
Classes matemàtiques i física. ESO 
i batxillerat. Selectivitat, recupera-
cions, intensius d’estiu. Carles. Tel. 
690.883.414

TREBALL

T.653 750 356
Avda. Jaume Recoder, 88. Mataró

(junto estación)

COMPRA -VENTA 
SEGUNDA MANO havaneres

cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

ZURICH SEGUROS.
PARA LOS QUE AMAN DE VERDAD.

Gonzalo Baixeras · GBB Seguros 
Agente Exclusivo Zurich E018946145570A  

Ronda O’Donnell, 93 · Local 4 
(nueva dirección) 08303 Mataró 

Tlf: 930 075 579 · Mov. 650 317 376 
gonzalo@gbbseguros.com 

SU NUEVA AGENCIA 
ZURICH EN MATARÓ.
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Ingresos entre: 
490€ y 1120€

 según puesto y disponibilidad
- Contrato indefinido.
- Formación a cargo de la empresa.
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PROFESSIONALS

LOGOPÈDIA, PSICOLOGIA, REEDUCACIÓ 
d’hàbits d’estudis. 601.077.781
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. Ha-
vaneres, cançó marinera. Festes majors, 
festes de carrer, festes privades, ca-
saments, aniversaris, etc. Informació 
sense compromís 605.686.269 (www.
mestredaixa.com). havaneres@mestre-
daixa.com 
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 AL MILLOR PREU. 
Cuines, banys, terres, etc. Un bon 
equip de professionals al millor preu. 
677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i abri-
llantats. Pressupost sense compromís. 
93.757.76.83 /607.249.790 
SE HACEN OJALES y se ponen botones. 
Tel. 93.790.82.32
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. Reparaciones, 
instalaciones. Agua, gas y electrici-
dad. 93.799.64.77 /607.194.711 
/610.565.628 
REFORMAS MATARÓ GRESS. Baños, co-
cinas, instalaciones. 93.799.71.69. 
Presupuesto sin compromiso.
TECHOS ALUMINIO, FOCOSLED, montaje 
rápido, limpio. 695.638.022
MUDANCES ECONÒMIQUES. 692.021.141 
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942 
FLASHPINT PINTAMOS pisos 3/4hab., 
300€, material incluido, limpieza, 
rapidez, profesionalidad. 10 años expe-
riencia. 634.869.223 (Sr.Díaz) 
CAMBIE SU INCOMODA bañera por un 
seguro plato de ducha (con plato de 
120cm.) 695.638.022
INFORMÁTICO A DOMICILIO. Repara tu 
ordenador desde casa. 607.665.679. 
Sergi. 
PALETA ECONÓMICO. 697.685.580 
REFORMAMOS SU VIVIENDA 695.638.022
PALETA SUPERECONÓMICO. 671.198.330 
SE REPARAN neveras, lavadoras, televisio-
nes. Félix 93.799.10.51 /629.483.178 
REFORMAMOS SU BAÑO 695.638.022
MASAJE ORIENTAL. 688.508.947 
REPARACIÓ, D’ORDINADORS DOMICI-
LI. Econòmic. Portàtils. Garantia. 
625.885.176 
MUDANCES DAVID 639.312.848 
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PROFESSIONALS

REFORMAS, INSTALACIONES, boletines. 
654.237.185 
ORDINADORS, TABLETS, SMARTPHONES, 
reparem. 662.599.273 
ESTÉTICA Y QUIROMASAJE. 698.523.873 
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA, res-
ponsabilidad, limpieza. Excelentes 
acabados. Tel. 629.988.598 
REFORMAS INTEGRALES. www.zoly.es. 
606.919.761 
REFORMAS ROMERO. Profesionales. 
607.603.382 
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fontanero. 
Económico. 649.131.920 
MASAJES ORIENTALES. C/Gatassa 23. 
688.009.231 
BAÑERA POR  PLATO  de  ducha . 
695.638.022

TAROT  VIDÈNCIA...

DHANNA - ASTROLOGIA. Carta astral, 
sinastria (compatibilitat parelles), 
revolució solar (predicció anual), orien-
tació sentimental... 722.672.343 
TAROT VIDENCIA, SINCERA, honesta. 
Tú decides! 806.405.653 VISA 
93.122.00.96 y 91.822.80.78. 
Aciertos garantizados. 
TAROT MATARÓ. 666.639.976 
ESTHER VIDENTE, MEDIUM, amarres, 
rituales. 40 años experiencia. Atiendo 
personalmente. 606.850.806

VARIS

JOSÉ. BUSCO PAREJA. 674.471.893
POR UNA GRACIA concedida ánima sola.

CONTACTES

LAIA 42 CATALANA.  Besucona. 
687.072.165 
JAVI 70 AÑOS, buena posición. Soy pa-
sivo, deseo chico activo. Máximo 47 
años. Atlético, moreno. 682.462.579 
LATINAS 24H. 632.640.364
NUEVA MÓNICA. 688.290.749
VALERIA MASAJES. 664.127.558
MASAJES + SEXO. 632.673.621
M A D U R I TA  S E X Y.  C l a r a  3 7 . 
616.405.358 
VERÓNICA ESPAÑOLA 30. Masaje-sexo. 
688.492.820 
DOS AMIGAS ORIENTALES, nuevas en 
Mataró. En casa particular. Todos los 
servicios. 688.493.978 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. Nue-
vas en Mataró. 24h. Salidas domicilio. 
688.566.964

POR AMPLIACIÓN 
DE PERSONAL

ÚNETE A UN GRAN EQUIPO HUMANO, PROFESIONAL Y ESTABLE EN 
EMPRESA DE REFERENCIA DEL SECTOR INMOBILIARIO EN MATARÓ
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111.000 euros per l’enllumenat de 
la Plaça de Cuba i Sant Benet

El darrer Ple de l’Ajuntament, co-
rresponent al mes de maig, va 
aprovar l’avantprojecte per instal·lar 
un enllumenat arquitectònic a 
l’edifi ci del Mercat de la plaça de 
Cuba i millorar l’enllumenat públic 
del carrer de Sant Benet. Anterior-
ment s’ha actuat a la Plaça Gran.

El pressupost previst per a aques-
tes dues actuacions d’enllumenat és 
de 111.611,36 euros.

Per la competitivitat
Les obres s’han projectat com una 
actuació complementària a la re-
modelació del carrer de Cuba i els 
entorns de la plaça de les Tereses 
per millorar la competitivitat del 
comerç urbà i l’hostaleria. Igual 
que s’ha fet amb aquests treballs, 
l’Ajuntament demanarà ara el fi -
nançament del 50 per cent de la 
inversió prevista a càrrec del Fons 
Europeu de Desenvolupament Re-
gional (FEDER) de la Unió Europea.

L’edifi ci del mercat és de caire 
racionalista amb teulada a dues ves-
sants i façanes amb grans pilastres 
verticals que defi neixen fi nestres 
llargues i estretes. L’enllumenat pre-
vist realçarà les façanes i potenciarà 
els seus trets característics. Les llu-
minàries se situaran a les mateixes 
façanes, sense cap element extern, 
de manera que la il·luminació serà 
localitzada i individual per a ca-
dascuna de les pilastres i produirà 
un contrast amb les fi nestres. Tots 
els elements utilitzaran la tecnolo-
gia LED, que implica un consum 
elèctric reduït i un cost de mante-
niment baix.

D’altra banda es preveu la reno-
vació de l’enllumenat del carrer de 
Sant Benet. Estarà format per llu-
meneres amb control d’il·luminació 
dinàmic de 30 W i 60 W de potèn-
cia de llum blanca, però que també 
farà possible il·luminar el carrer amb 
diferents colors. S’aprofi tarà el mun-
tatge de l’enllumenat per estendre 
cablejat de megafonia, en un sis-
tema que des de fa poc ja es troba 
vigent a la Plaça Gran. 

URBANISME
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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Dimarts es va tancar la comme-
moració del 130è aniversari de la 
construcció de la primera obra de 
l’arquitecte Antoni Gaudí, la Nau 
Gaudí. A l’acte es va presentar el 
vídeo “El primer Gaudí. La nau de 
Mataró” que té per objectiu difon-
dre el “Km 0” de l’obra gaudiniana. 

L’inici de l’any “Gaudí Mataró 
130” va començar el novembre de 
2013 amb la signatura de la “Decla-
ració de Mataró”, el primer manifest 
en defensa de la conservació, el 
manteniment i la difusió del llegat 
gaudinià, que va comptar amb la 
rúbrica dels representants del patri-
moni gaudinià d’arreu de Catalunya.

 
Daniel Giralt-Miracle
“Gaudí Mataró 130” ha estat co-
missariat pel crític i historiador de 
l’art especialitzat en Gaudí Daniel 
Giralt-Miracle i ha inclòs visites 
especialitzades a la Nau; conferèn-
cies i seminaris; tallers adreçats als 
alumnes d’escoles i instituts i molt 
especialment, l’exposició fotogràfi -
ca presentada el passat juny a la 
mateixa Nau titulada “Gaudí ahir 
i avui. Dues lectures: Joaquim Go-
mis i Ramon Manent”. L’exposició 
va confrontar el treball de dos fotò-
grafs que van analitzar a fons l’obra 
de l’arquitecte. La Nau Gaudí és 
la seu permanent de la Col·lecció 
Bassat. 

PATRIMONI
NOTÍCIA REDACCIÓ

Acaba la celebració del 
130è aniversari de la 
Nau Gaudí 

Es presenta un vídeo 
promocional del quilòmetre 
zero de l ’obra de l ’arquitecte      

Es busca millorar la 
competitivitat del comerç urbà 
i l’hosteleria
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que ve, dia 4, un assaig especial al 
seu local del Passatge Mariona Ga-
lindo Lora, 1. Serà dijous en horari 
habitual, a les 19:45h la canalla i a 
partir de les 21h tota la colla.

Primer gran assaig
L’assaig especial no es convoca tant 
per l’Aniversari en sí sinó per enfi lar 
els grans castells, aquells que reque-
reixen de més gent a les pinyes. Els 
Capgrossos no estan tenint un prin-
cipi d’any fàcil però no volen oblidar 
grans castells com la torre de 9 amb 
folre i manilles que van descarregar 
l’any passat per segon cop o el pilar 
de 8 també emmanillat que va que-
dar en intent en la darrera actuació.

La intenció de l’assaig de dijous 
és garantir el màxim de camises i 
enfi lar aquests i altres castells de 9 
i de gamma extra. 

A l’acabar hi haurà una botifarra-
da gratuïta per tothom. 

de Mataró. En motiu de la seva 
diada d’Aniversari, sí, però també 
per començar a treballar possibles 
objectius de cara a fi nals de tempo-
rada la colla ha convocat per dijous 

Els Capgrossos de Mataró apuren 
els seus darrers dies d’assaig abans 
de la primera gran cita amb la seva 
afi ció, el diumenge 7 a les 12h del 
migdia a la Plaça de Santa Anna 

CASTELLS
NOTÍCIA REDACCIÓ

culturacultura www.totmataro.cat
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Aquest dijous, assaig especial dels Capgrossos
El dia 4 convoquen tota la massa social abans de l’Aniversari
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Montserrat Romero: “M’agrada 
fer volar la imaginació del lector”    

L’escriptora Montserrat Romero 
treu nou llibre. Després de l’èxit de 
“El Espejo”, ara l’editorial Alentia 
publica “Sombras del pasado”, un 
nou volum d’aquesta mataronina 
amant de les lletres, les històries i 
els misteris. Avui divendres a les set 
de la tarda Romero presenta el seu 
llibre amb amics, coneguts i veïns 
al Centre Cívic de Molins (Carrer 
de Nicolau Guanyabens, 23-25) a 
les 19h.

‘Sombras del Pasado’ té alguna cosa 
a veure amb ‘El Espejo’?
Tots dos són meus i per tant en certa 
manera comparteixen un estil però 
no és cap saga ni tenen res a veure,  
un amb l’altre. “Sombras del Pasa-
do” és una novel·la d’amor però no 
només en una versió de l’amor basa-
da en la parella, sinó que vol parlar 
també de l’amistat. I hi afegeixo, a 
aquestes històries, com m’agrada 
fer sempre una mica de misteri, al-
guna cosa que enganxi el lector, un 
succés o fet sorprenent que l’atrapi. 
M’agrada jugar amb esdeveniments 
històrics, coses que passessin fa 
dos o tres segles i que ara de cop 
guarden relació amb l’actualitat. 
Parlo d’aventures, d’assassinats... 
m’agrada buscar aquest punt que 
combina amb el romanticisme.

Com i quan escrius i com ho pots 
compaginar amb la teva feina?
Això és com tot, quan una cosa 
t’agrada sempre trobes el forat de 
l’agenda per fer-ho. Jo escric pràc-
ticament tots els dies però no en 
un horari concret. Sempre duc una 
llibreta i quan em ve la inspiració 
escric, apunto idees o altres coses. 
Normalment d’aquí surten les idees 
principals i quan arribo a casa les 
desenvolupo, escullo, trio. 

Hi ha algun component real a les te-
ves històries o és tot fantasia?
És tot fantàstic i imaginat. Potser sí 
que els llocs existeixen i m’agrada 
relacionar-los, però les situacions 
no. Me les imagino, prefereixo fer 
fantasia que escriure coses reals. 
Crec que és el que la gent agraeix, 
que la imaginació voli i que amb la 
de l’escriptor també voli la del lector. 
Això és el millor d’escriure.

Aquest és el teu segon llibre. En tens 
més de pensats?
Sí. Ja tinc escrita la segona part 
de ‘Sombras del Pasado’. Com que 
m’agrada escriure no paro i al fi nal 
d’aquesta història hi ha un personat-
ge que em va quedar molt potent i 
he volgut estirar-lo i fer-ne una altra 
novel·la. No és que aquest no acabi, 
perquè el llibre té un principi i una fi  
però ja he escrit una obra posterior 
en la qual la història gira al voltant 
d’aquest personatge, com evolucio-
na amb el pas del temps. 

CULTURA
NOTÍCIA CUGAT COMAS

La mataronina presenta avui 
‘Sombras del Pasado’ a les 
19h al CC dels Molins  

4 de 8 dels Capgrossos, 
en serveis mínims a 
Terrassa

Els Capgrossos van actuar dissabte 
en un paratge que els va sorpren-
dre, a la Seu d’Ègara, un conjunt 
d’esglésies del segle VII situat al cor 
de Terrassa. S’hi celebrava la Diada 
del Patrimoni que hi organitzen els 
Minyons i la veritat és que els Ca-
pgrossos no n’hi van poder aportar 
gaire, del seu de patrimoni, ja que es 
van haver de conformar amb el 4 de 
8 com a millor castell. La llenya del 
diumenge anterior a Gràcia ha ferit 
una peça clau de les alineacions i 
la colla va fer dues passes enrere 
per recalcular prestacions per a les 
properes cites. Per això el ‘carro 
gros’ va ser el castell més destacat, 
executat en segona ronda amb força 
harmonia sobretot en la carrega-
da, esllenegant-se després tal com 
sembla marcar el guió d’aquest any 
envers el 4.

Diumenge a Cabrera
Els Capgrossos han de recuperar 
tremp aquesta setmana a assaig per 
avançar aquest diumenge a Cabrera 
de Mar, on actuen en el marc de la 
Fira Iberoromana. És el darrer cap 
de setmana abans de l’Aniversari, 
el diumenge 7 a la Plaça de Santa 
Anna, motiu pel qual els Capgrossos 
han d’optimitzar el seu rendiment 
casteller. 

CASTELLS
CRÒNICA CUGAT C.

La llenya de Gràcia obliga la 
colla a recalcular prestacions a 
assaig i a plaça

culturacultura

ARXIU

www.totmataro.cat/cultura
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horòscopshoròscops www.totmataro.cat/horoscop

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

Àries (21/3 al 20/4)

La teva parella vol compartir més 
temps amb tu. T’afalaga però tam-
bé et posa una mica nerviós. Serà 
qüestió de pactar i arribar a un 
acord satisfactori per a ambdós. 
Dies de molta gestió i burocràcia.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Sembla que no acabes d’entendre 
que has de canviar una mica la 
teva fi losofi a. No cal deixar-ho 
tot enrere. Però si funciones amb 
esquemes obsolets, no deixaràs 
que la novetat entri a la teva vida.

Bessons (21/5 al 21/6)

Imparable. Així et sents aquests 
dies. Pots trobar facilitats per 
retornar amb una persona del 
teu passat. Si més no, en tindràs 
notícies. En la teva professió, vés 
amb compte amb el que signes.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Prova de posar ordre a la teva vida 
domèstica i sentimental. Un cop 
sigui tot al seu lloc i hagis parlat 
amb la teva parella, veuràs les 
coses d’una altra manera. El Feng 
Shui et serà molt útil.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Tot va força bé. Però sembla que 
amb els fi lls podria sorgir alguna 
tibantor passatgera. Si tens una 
relació sentimental, pot succeir 
que l’altra persona desitgi més 
compromís. Haureu de parlar-ne.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

T’anirà bé una escapada per 
desconnectar d’alguns maldecaps 
de la feina. Hi ha un superior que 
no et tracta justament. Practica 
la paciència però tampoc deixis 
que abusin de la teva persona.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Pot passar que vegis la vida en 
parella en funció del que has vist 
en els teus pares. Aquests patrons 
poden ser limitats si la relació 
entre ells no era bona. Desfés-te’n 
si és el cas, i allibera’t.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Una atracció fatal pot sorgir en 
l’àmbit laboral. No és la millor 
opció si vols una cosa tranquil·la. 
Però com ets Escorpí, possible-
ment li trauràs profi t, tot i els 
problemes que et pugui portar...

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Dies per passar-ho bé. Moltes idees 
interessants. Algunes d’elles es 
poden dur a la pràctica, el que ja 
és prou difícil. Compte amb el que 
dius, sense voler pots vessar-la per 
un excés de sinceritat.

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

Moment de gran inspiració, 
especialment literaria. Gaudiràs 
tanmateix de la lectura i del cine-
ma. El sector laboral es troba força 
actiu. Si cerques feina, ara és el 
moment de començar a treballar.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Necessites expressar la teva 
autenticitat, i manera de veure 
el món. Les millors vies són les 
creatives. Els fi lls també en for-
men part, són la teva creació. Et 
preocupa el futur que els deixes.

Peixos (Del 20/2al 20/3)

Pots rebre un regal de la parella, 
que vol compartir quelcom impor-
tant amb tu. Possibles malentesos 
amb la família. Està bé evadir-se, 
però estigues al cas si has de 
resoldre assumptes delicats. 

Sagitari 
Dies per passar-ho bé. Moltes idees 
interessants. Algunes d’elles es 

Lleó 
Tot va força bé. Però sembla que 
amb els fi lls podria sorgir alguna 

L’hi ofereix els serveis de carta astral, revolució solar, sinastria
(comparativa de temes natals per a parelles) i orientació sentimental.

T. 722 67 23 43
Consulta a Barcelona i
també per mail/telèfonwww.facebook.com/dhannaastro · dhannaastro@hotmail.com

www.korrmataro.cat Som al centre de Mataró, al costat de la Plaça Granollers
C/ Melcior Palau 8, Baix 1a - Mataró | 93 798 08 45 / 638 55 63 44

Gabinet d’estètica
científica i osteopatia

Trenquem els mites

Suport mèdic per REFERENCE MEDICAL

Anàlisi gratuïta 
de la melanina per a 
una màxima seguretat 
i eficàcia!

Per fi, gràcies a LightSheer Duet, el Sol i l’estiu 
deixen de ser incompatibles amb la depilació làser. 

Comprova-ho!

40€ Tarifa plana per zona
Més ofertes al web korrmataro.cat

DEPILACIÓ LÀSER DE DIODE
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Quins són els àmbits on el consum 
col·laboratiu té més èxit?
La base sempre és la mateixa: a 
través de la tecnologia la gent es 
connecta i comparteix allò que sap 
i allò que té, i es creen comunitats 
al voltant d’aquestes necessitats. 
La punta de llança és la mobilitat 
col·laborativa, amb fenòmens com 
el ‘bicing’ de Barcelona, compartir 
vehicles amb Blablacar o el lloguer 
de cotxes entre particulars amb 
eines com SocialCar. L’altre gran 
sector és el turístic, especialment 
important si tenim en compte que 
a l’Estat espanyol suposa un 12% 
del PIB. Parlem d’allotjament (Air-
bnb) però també serveis per viure 
experiències gastronòmiques a 
cases particulars, o que algun es-
pecialista en temes concrets et faci 
de guia turístic. Hi ha experiències 
importants en l’àmbit fi nancer i en 
el crowdfunding, amb plataformes 
pioneres com Verkami.  

 
La revista ‘Time’ va defi nir el consum 
col·laboratiu com una de les deu 
idees que podrien canviar el món. 
Què la fa tan poderosa?
La manera com podem aconseguir 
fer més coses emprant menys re-
cursos, a través de la col·laboració. 
Es basa en crear abundància sense 
fabricar més, donant ús a allò que 
està desaprofi tat.
 
El consum col·laboratiu representa 
un canvi de paradigma?
Intentem que no sigui vist com una 
amenaça, sinó com una transició, o 
fi ns i tot un renaixement. No té un 
ànim destructiu, sinó complementa-
ri. Abans teníem una forma de fer les 
coses, si volíem allotjament només 
podíem pagar un hotel. Ara podem 
seguir anant-hi, però també fer-ho 
a casa d’algú pagant directament 
al seu propietari, o bé intercanviar 
els habitatges. El més interessant 
és aquesta obertura de l’espectre.  

“Compartir recursos serà un renaixement del sistema”
Entrevista a Albert Cañigueral, enginyer multimèdia. Creador de consumocolaborativo.com 

TECNOLOGIA
NOTÍCIA VERN BUENO - AMIC

ciutatciutat

A l’Estat espanyol en quina lliga 
estem respecte al conjunt d’Europa 
en matèria de consum col·laboratiu?
Estem molt forts en nombre 
d’usuaris però no tant en regulació. 
Com a cultura i societat partim amb 
certs avantatges perquè el consum 
col·laboratiu ens funcioni. Som el 
primer país d’Europa en penetra-
ció de telèfons mòbils i en ús de 
Whatsapp, estem molt acostumats 
a la connexió directa i àgil amb 
els altres.
 
Les grans empreses i organitzacions 
dels sectors afectats sovint hi estan 
molt en contra. 
Totes les innovacions sempre han 
generat resistències. El consum 
col·laboratiu posa en crisi valors 
com el consum i la propietat. La 
societat s’estructura al voltant de 
pilars com aquests, i si trontollen o 
es desplacen, tot s’ha de reajustar. 
Això genera molta disrupció i és un 
canvi de paradigma important.

 
I aquest canvi, cap a on ens porta?
És necessari que siguem pacients 
i constructius, perquè de moment 
encara no hem arribat enlloc, estem 
en camí però el destí és una mica di-
fós. Però el que està clar és que a on 
anàvem abans era cap a una paret, 
així que millor que ens desviem. 

www.totmataro.cat/ciutat
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GENÍS SERRA -  AMIC

Airbnb, Blablacar, Wallapop, Wikipedia, Verkami, Socialcar... Són serveis 
que s’han fet molt populars i que estan vinculats a un mateix concepte: 
el consum col·laboratiu. El mataroní Albert Cañigueral va crear la web 
consumocolaborativo.com, portal de referència per als ciutadans que 
es connecten entre ells per consumir, educar-se, viatjar o fi nançar-se 
de manera conjunta i directa a través d’Internet. Ho explica en el llibre 
“Vivir mejor con menos” (Conecta). 
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Som globals. Som locals

El primer Setmanari de Catalunya | El Diari Electrònic de Mataró i el Maresme

El món gira molt ràpid. La teva ciutat també. 
Llegint i compartint el Tot Mataró fas possible un mitjà 

local, independent i gratuït. Gràcies!



Pep Masó aconsegueix guanyar per 
tercera vegada unes eleccions a Ar-
gentona encapçalant la candidatura 
de Tots x Argentona que passarà de 
5 a 6 regidors. Amb 1.517 vots sem-
bla que podria recuperar l’alcaldia 
que va perdre fa quatre anys en favor 
de Ferran Armengol.

Un dels fets més destacats de les 
eleccions d’aquest 24-M és l’ascens 
de la CUP que dobla vots i amb 
més de 1.000 suports a una llista 
molt jove, aconsegueix pujar d’un a 

quatre regidors sent la segona força 
a la Vila.

Argentona no tenia candidatura 
de Convergència i Unió (actual par-
tit de govern), però l’actual alcalde 
encapçalava la llista d’ERC que serà 
la tercera força al consistori. Els re-
publicans no tenien representació 
fa quatre anys i aconsegueixen tres 
regidors. Per darrere d’aquestes 
tres forces principals s’han quedat 
el PSC amb 2 regidors, PP amb 
1 i ICV amb 1. Agrupació per Ar-
gentona perd el regidor que tenia, 
mentre que les noves llistes de Som 
del Poble  i Plataforma x Catalunya 
no aconsegueixen representació. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Esquerra, amb l’actual alcalde 
de CiU de cap de llista, entra 
com a tercera força 

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

TxA repeteix triomf, seguit de la CUP 
que puja a segona força

Aquests són els 17 noms 
del consistori argentoní 
pel proper mandat

Bona part dels actuals regidors repe-
tiran en el proper mandat, tot i que 
amb algunes cares noves provinents 
principalment de les dues llistes 
més votades, TxA i la CUP. Aquest 
serà el nou consistori:
Tots x Argentona: Pep Masó, Xavier Co-
llet, Montserrat Matas, Montserrat 
Capdevila, Assumpta Boba, Euse-
bio Traby.
CUP: Eudald Calvo, Guillem Saleta, 
Aina Gómez, Arnau Aymerich.
ERC: Ferran Armengol, Pere Móra, 
Carles Martínez.
PSC: Salvador Casas, Susana López.
PP: Fran Fragoso.
ICV: Àngel Puig. 

POLÍTICA
NOTÍCIA ARG. COM.

CUP/P.PADRÓSARG.COM.

GUANYA...
Concursos 70€ Amb el CONCURS de la 

PARAULA INVERTIDA
i el concurs del
BANNER INVERTIT

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT: FERRAN MOLINS GARCIA

Per optar a la suma dels dos premis s’ha d’enviar la resposta amb 
la PARAULA INVERTIDA i L’ADREÇA WEB DEL BANNER INVERTIT per: 
                      1- Carta/postal a l’adreça: C/ d’en Xammar, 11, 08301, Mataró.
                      2- Omplir formulari de participació a: totmataro.cat/concurs
Si només s’ha encertat un dels dos concursos, s’optarà només a la meitat del premi. Més info a: www.totmataro.cat/participa/concursos

BANNER INVERTIT:
Navega per la web totmataro.cat fi ns trobar el 
banner invertit, fes clic sobre ell i copia l’adreça 
web i aquesta serà la resposta.

Paraula invertida: Adreça web del banner invertit:

www.onvelocycling.com/

+

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

35€ * 35€ *
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SUCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN
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Detingut per extorsionar quatre 
empresaris del Maresme 

Aquests són els 17 noms 
del consistori argentoní 
pel proper mandat

Caminada Canina 
solidària amb Creu Roja  
 

Inclou exhibicions de les 
Unitats Canines de diverses 
policies locals

Cap de setmana solidari a Argento-
na amb la 2a edició de la Caminada 
Canina solidària amb Creu Roja diu-
menge 31. El recorregut s’iniciarà 
a les 9 del matí a la Plaça Nova 
d’Argentona. La inscripció, de 8 
euros, inclou pels participants es-
morzar i obsequis varis.

La programació de la jornada in-
clou, a les 12h, una exhibició de 
les Unitats Canines de les policies 
locals de poblacions com Salt, Sant 
Andreu de la Barca o Malgrat. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra de la Di-
visió d’Investigació Criminal van 
detenir el passat 20 de maig un 
home de 53 anys i veí d’Argentona 
com a presumpte autor de quatre 
delictes d’extorsió a empresaris del 
Maresme. Els fets es remunten al 
21 d’abril quan els empresaris van 
denunciar, cadascun per separat, 
que havien rebut una carta en la 
qual se’ls demanava el pagament 
de 12.500 euros i que, en cas de 
no satisfer el pagament, atempta-

rien contra la seva família i contra 
ells mateixos. Aquestes cartes, tres 
per víctima, anaven dins d’uns so-
bres amb segells falsos de l’Agència 
Tributària.

L’estudi de les cartes va eviden-
ciar que estaven confeccionades 
per una mateixa persona i, un cop 
fi nalitzada la investigació, van rela-
cionar un veí d’Argentona amb les 
amenaces. A banda, van imputar 
una dona, ja que havia col·laborat 
amb l’extorsionador. En el moment 
de la seva detenció, el detingut 
portava a la butxaca un paper amb 
anotacions sobre les víctimes i les 
cartes extorsionadores. 

L’arrestat, un veí d’Argentona 
de 53 anys, exigia el 
pagament de 12.500 euros
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DIMARTS 2DIUMENGE 30televisiótelevisió m1tv

16:15 HOQUEI PATINS FEMENI
 Banco Mediolanum -  
 Igualada
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 ADOLESCENTS.CAT
22:30 RETRANSMISSIO 
 ESPORTIVA
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ 
00:00 RELIGIONS
00:30 LA SETMANA RADIAL
01:00 PANTALLA OBERTA
02:00 L’ENTREVISTA

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 RESUM SETMANAL
11:00 L’ENTREVISTA
11:30 CREURE AVUI
12:00 AVENTURA’T
12:30 LA SETMANA RADIAL
13:00 RESUM SETMANAL
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 MAGAZINE 1MON.CAT
REEMISSIÓ DISSABTE
16:30 ÚLTIMA SESSIÓ
17:00 TELÓ DE FONS
17:30 HOQUEI PATINS FEMENI
Banco Mediolanum - Igualada
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 AVENTURA’T
21:30 PICALLETRES
22:00 CARNET ESPORTIU
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 VIA EUROPA
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H. MARESME

07:00 ÚLTIMA SESSIÓ
07:30 INFORM. 24H. MARESME
08:00 PANTALLA OBERTA
09:00 RESUM SETMANAL
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 LA FÀBRICA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 ESPAI D’ART/
 CAMINANT x CATALUNYA
13:00 CREURE AVUI
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 LA FÀBRICA
15:30 RESUM SETMANAL
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 ÚLTIMA SESSIÓ
17:30 TERÀPIA DE XOK
17:45 BON COP DE FALÇ 
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 LA FÀBRICA
23:30 CAMINANT x CATALUNYA
00:00 PANTALLA OBERTA
01:00 RESUM SETMANAL

07:00 ESPAI D’ART / 
 DE TEE A GRENN
07:30 CREURE AVUI
08:00 AVENTURA’T
08:30 GAUDEIX LA FESTA
09:00 ÚLTIMA SESSIÓ
09:30 PANTALLA OBERTA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 RELIGIONS
13:00 LA SETMANA RADIAL
13:30 ÚLTIMA SESSIÓ
14:00 RESUM SETMANAL
15:00 BON COP DE FALÇ
15:15 DE TEE A GRENN
15:45 IRON MAN 70.3 BCN

13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 PICALLETRES
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 ESPAI D’ART
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 SOM TECNOLÒGICS
17:30 LA SETMANA RADIAL
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 PANTALLA OBERTA
22:00 CARNET ESPORTIU
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 PANTALLA OBERTA
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H. MARESME

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CARNET ESPORTIU
11:00 PANTALLA OBERTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CARNET ESPORTIU
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 DE TEE A GRENN
15:00 PICALLETRES
15:30 PANTALLA OBERTA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
16:45 
17:00 CARNET ESPORTIU
17:30 PANTALLA OBERTA
18:30 TERÀPIA DE XOK
18:45 BON COP DE FALÇ 
19:00 NOTICIES EN XARXA

19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 TERRA DE TURISME
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 LA FÀBRICA
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 SET DIES
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H. MARESME

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 LA FÀBRICA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 SET DIES
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 ESPAI D’ART/
 CAMINANT x CATALUNYA
15:00 LA FÀBRICA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 CAMINANT x CATALUNYA
17:30 GAUDEIX LA FESTA
18:00 AVENTURA’T
18:30 CREURE AVUI
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 ESTUDI 3
20:15 SOM TECNOLÒGICS
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ÚLTIMA SESSIÓ
21:30 LA SETMANA RADIAL
22:00 DE TEE A GRENN
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 TELÓ DE FONS
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H. MARESME
02:00 ÚLTIMA SESSIÓ
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07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CARNET ESPORTIU
11:00 PICALLETRES
11:30 L’ENTREVISTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 AVENTURA’T
13:00 CARNET ESPORTIU
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 MAGAZINE 1MON.CAT
 REEMISSIÓ DIUMENGE
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 CARNET ESPORTIU
17:30 IRON MAN 70.3 
 BARCELONA
18:00 ÚLTIMA SESSIÓ
18:30 AVENTURA’T
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 L’ENTREVISTA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ESPAI D’ART 
21:30 PICALLETRES
22:00 L’ENTREVISTA
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 ESPAI D’ART
23:30 AVENTURA’T
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H. MARESME

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 LA SETMANA RADIAL
11:30 ESPAI D’ART
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 PANTALLA OBERTA

dimarts

dimecres

Està auditada amb les normes OJD / PGD  

La vostra confiança i fidelitat mereixen la 
nostra transparència en les dades de distribució 
i màxima fiabilitat per a les vostres inversions 

publicitàries.

30.000 exemplars setmanals

Garanteix a agències i anunciants que la 
publicació

Pu b l i c ac i ó a s s o c i a da a

Distribució Gratuïta 
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  jpatuel@copc.cat

apunts psicològics

JAUME PATUEL I PUIG

PEDAPSICOGOG. PSICOANALISTA PSICÒLEG-PSICOTERAPEUTA

La valentia contra la por

A les columnes anteriors he parlat 
de diverses disfuncionalitats emo-
cionals. En aquesta voldria fer una 
breu síntesi d’un comportament molt 
humà i, per tant, molt sa.

I ho veurem des de la normalitat. 
No em posaré amb la por neuròtica 
o malaltissa, sinó amb aquella por 
normal, que tota persona té. Aquella 
por que és necessària per viure, com 
a indicadora de perills, d’obstacles 
vertaders, de dificultats serioses.

Doncs bé, hem de tenir en compte 
que el més gran enemic d’una perso-
na és la seva pròpia por. La por a la 
pròpia ombra. La por a la seva prò-
pia por. I tot això es posa a fora, es 
col·loca o projecta als altres. I d’aquí 

la por als altres o a les coses de fora.
Qui no tingui por que aixeca la mà!
Ara bé, tenir por no vol dir ser 

covard ni tenir problemes sinó sen-
zillament, una reacció defensiva 
davant els perills. Per tant, mesurats 
els perills, la persona ha de ser co-
ratjosa. Llançar-s’hi, enfrontar-s’hi.

Vull recordar unes frases d’un 
pensador, que pot ser també com a 
una pregària:

(Senyor:)
SERENOR per acceptar allò que 

no puc canviar.
CORATGE per tal de portar a terme 

allò que puc canviar
SAVIESA A FI DE DIFERENCIAR 

UNA COSA DE L’ALTRA.

Això, al meu parer, ho hauríem de 
tenir molt en compte.

Quantes persones, i no diguem jo-
ves, tenen por a ser valents.

Quan parlo de valentia, coratge bà-
sicament és cap a un mateix.

La lluita més forta, el combat més 
ardent, la batalla més dura, la guerra 
més cruel és al nostre interior. Un 
interior, moltíssimes vegades cama-
leònic o d’altres acusant els altres 
mitjançant la mentida, la calúmnia, 
la mitja veritat (que és mentida al 
mateix temps). Un interior ombrós, 
desconegut, enganyós, etc. En po-
ques paraules: la part fosca que, 
tota persona té per santa, madura i 
sàvia que sigui. Hom ha d’acceptar 
llums i ombres en tot ésser humà. I 
la persona lectora com la que escriu 
és un ésser humà. 

4129

OPORTUNIDADES

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

Pl. Cuba, 48, Mataró
Tel. 93 757 12 82
www.sucasa.es
info@sucasa.es

4129

VERDADERA OPORTUNIDAD
REF. 12127 DOSRIUS. URB. CANYAMARS. Sobre 
parce. 600m2, plana y perfect. ajardinada. Impe-
cable torre unifamiliar a 4  vientos. en 1 pl. 160m2. 
Gran salón con porche, jardín y zona barbacoa. 
Amplia cocina offi ce indep. 3 dorm. dobles (1 
suitte). 2 baños, zona lavandería. Garaje  2 co-
ches. Jardín cuidado al detalle!!

199.000€

T

OCASIÓN POR CUALIDADES
REF. 12130 ARGENTONA. Vivienda unifami-
liar 1 paso del centro. Vivienda equip. domó-
tica. altísima calidad. Varias plantas. Garaje 
70m2  Salón  45m2, chimenea, Gran cocina 
off. patio 40m2. 3 dor.dob + estudio abuhard. 
y Vestidor. 2 baños +aseo. Terraza /solarium. 
Instal. recogida ropa/lavandería.

389.000€

T

330.000€
TORRE

REF. 12040 URB.LA CORNISA. Parc. 1000m2. 
Magnífi ca vivienda en 1 planta, distribución 
muy cómoda, de 260m2, 130m2 correspon-
den a garaje. Terreno en tres niveles. Bien 
orientada y con excelente panorámica sobre 
zona. Gestionamos la venta de su inmueble 
para que pueda hacer el cambio.

T

ÁTICO + TERRAZA
REF. 11898 JUNTO PLAZA GRANOLLERS. 
Atención!! Pieza realmente única de mer-
cado.Excepcional ático de 110 m2+ terra-
za a nivel del salón de 285m2 perfectam 
orientado. 4 dorm. Salón comedor+velador.
Gran cocina offi ce baños + aseo. Cuarto la-
vand. 2 plazas parking incluidas.

315.000€

VERDADERA OPORTUNIDAD
REF. 12133 ST VICENÇ MONTALT. Bonita casa 
unifamiliar 3 vientos reciente construcción. Bien 
orientada y soleada. Jardín alrededor vivienda 
160m2. 3 dorm. dobles. Salón com. 22 m2.Cocina 
exterior y luminosa. 2 baños + 1 aseo. Garaje 60 
m2, bodega. Zona agradable a un paso playa en 
parcela 250m2.Muy buena compra!

295.000€

T

118.000€
OCASIÓN ESPECIAL

REF. 10725 Z. CABANELLES/ESPERANÇA. 
Bonita casita en zona poca densidad, agrada-
ble y tranquila. Muy soleada. Para acabar de 
reformar. Distribución funcional, luz en toda 
la vivienda. Patio de 70m2 orientado mar. 3 
dormitorios. Salón comedor. Cocina, un baño. 
Varias terrazas y 2 cobertizos sala diáfana.

T

T
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Coveni signat per la restauració 
del conjunt dels Dolors    

El conjunt dels Dolors, la dita so-
vint “Capella Sixtina” de Mataró i 
Catalunya es restaurarà. L’alcalde, 
Joan Mora, i el cardenal arquebis-
be metropolità de Barcelona, Lluís 
Martínez i Sistach van signar el 
passat 11 de maig un conveni de 
col·laboració per regular les actua-
cions de restauració i conservació 
de la Capella dels Dolors de la Ba-
sílica de Santa Maria que es duran 
a terme durant el 2015. Es tracta 
d’un acord històric per potenciar la 
que es considera el principal vestigi 
barroc de Catalunya.

El cost total de l’actuació serà 
de 533.070 euros a repartir en-
tre l’Ajuntament de Mataró –que 
n’obtindrà una part de la Diputació 
de Barcelona–, l’Arquebisbat de Bar-
celona i el Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya. Així, 
cada part aportarà 177.690  euros.

 La Capella dels Dolors de la Ba-
sílica de Santa Maria és una joia del 

barroc català, amb pintures d’Antoni 
Viladomat, catalogada per la Genera-
litat de Catalunya com a Bé Cultural 
d’Interès Nacional (BCIN). Al llarg 
dels anys s’han anat realitzant dife-
rents actuacions per tal de resoldre 
tant els problemes estructurals com 
de recuperar el valuós patrimoni 
artístic del monument. Aquestes 
actuacions han estat sufragades per 
fons del propi Arquebisbat, d’altres 
administracions –entre aquestes 
l’Ajuntament de Mataró– i de patro-
cinadors privats.
 
Restauració de les pintures
En concret, aquest conveni es-
tableix regular la col·laboració 
entre l’Ajuntament de Mataró i 
l’Arquebisbat de Barcelona en el 
fi nançament de les actuacions de 
restauració de les pintures murals, 
el tractament dels xilòfags (tèrmits) 
del retaule i dels bastidors de fusta 
de la capella i de la il·luminació del 
conjunt de la capella i de la Sala 
de Juntes.

El conveni també estableix la 
creació d’una comissió mixta tripar-
tita de seguiment. 

PATRIMONI
NOTÍCIA REDACCIÓ

Actuació de restauració i 
conservació d’un dels grans 
valors barrocs de Catalunya   

La Biblioteca Antoni 
Comas llença el ‘Repte 
Gènius’ als joves lectors

La Biblioteca Antoni Comas proposa 
als nens de 7 a 12 anys participar 
en un repte de lectura que porta per 
nom “Repte Gènius 2015” amb la 
fi nalitat d’incentivar la lectura entre 
els més petits. Fins al 10 de juliol 
els participants hauran de llegir uns 
llibres determinats i ser capaços de 
respondre unes preguntes secretes 
i el 15 de juliol es repartiran els 
premis i les acreditacions als que 
hagin aconseguit el repte.
 
Un mínim de cinc llibres
Els participants al “Repte Gènius 
2015” hauran de ser capaços de 
llegir un mínim de cinc llibres pro-
posats per la biblioteca relacionats 
amb la por, el misteri, les aventu-
res i/o l’humor. Cada cop que un 
participant llegeixi un llibre haurà 
de respondre unes preguntes, po-
sarà un segell a la seva plantilla de 
lectures i votarà a la “màquina dels 
gèneres” de la biblioteca per acon-
seguir la seva acreditació de “Lector 
genial”. Així, es podrà conèixer els 
gèneres literaris que més agraden 
als joves. La biblioteca també pro-
posa un concurs de microcontes 
il·lustrats, un “Gran dictat Gènius” 
i el plafó dels “Comentaris genials” 
on tots els lectors poden opinar so-
bre els llibres llegits.. 

BIBLIOTEQUES
NOTÍCIA REDACCIÓ

Els joves han de llegir un mínim 
de cinc llibres per optar a 
l’acreditació de ‘Lector Genial’

culturacultura
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  La “redescoberta” de Viladomat, clau

Feia anys que Santa Maria reclamava ajuda en la restauració de la seva 
part patrimonial més singular. En aquest sentit, un dels detonants de 
l’acord va ser el protagonisme que va agafar la fi gura d’Antoni Vilado-
mat en el decurs de la celebració del Tricentenari. Un cop reivindicat 
l’artista, calia restaurar la seva obra magna. Dit i fet.  

Tot extra 1 cultura dolors .indd   1 27/5/15   19:00
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Campanya de prevenció de riscos 
de cara a Les Santes    

El passat dia 14 va començar la 
campanya de sensibilització per a 
la prevenció de riscos de Les Santes 
2015. Fins al 12 de juny es faran 
sessions especials a 7 centres de 
secundària i a 4 espais joves de la 
ciutat amb l’objectiu de generar un 
debat amb la gent jove entorn la 
festa i els possibles riscos que se’n 
poden derivar, per acabar trobant so-
lucions que facin de la festa un acte 
lúdic i cívic per a tothom.

Prop d’un miler d’alumnes d’entre 
16 i 17 anys participaran d’aquesta 
iniciativa que té el suport de la 
Comissió Tècnica de Prevenció de 
Riscos Les Santes 2015 i està 
liderada per la Direcció de Cultu-
ra i el Servei de Salut Pública de 
l’Ajuntament de Mataró.

D’aquesta manera es reprèn 

l’acció que durant el 2012 mem-
bres de la Colla de Gegants i Nans 
de Mataró i la Família Robafaves 
van iniciar en alguns centres de se-
cundària. A les sessions formatives 
d’enguany hi participaran membres 
de les colles de la Família Robafa-
ves, les Diablesses i de l’Agrupació 
Musical del Maresme, amb el suport 
d’agents cíviques de l’Ajuntament.

Les sessions s’inicien amb el 
passi del vídeo “Desvetlla’t bé, 
fes festa” de Cercle Produccions, 
i després continuen amb un debat 
sobre la festa de Les Santes, l’acte 
del Desvetllament Bellugós, els pe-
rills que comporta un mal consum 
de l’alcohol i l’ús del vidre durant 
la festa. També es donen recoma-
nacions de vestimenta adequada, 
s’incideix en el respecte a les fi gu-
res i a la banda de música. Durant 
les sessions també es reparteix un 
díptic dels “Consells de seguretat 
per gaudir de la festa” editat per 
l’Ajuntament de Mataró. 

LES SANTES
NOTÍCIA REDACCIÓ

S’incidirà sobre un miler 
d’alumnes de secundària i 
espais joves  

Els resultats del vuitè 
Zona Intrusa, a Can 
Palauet

Can Palauet acull a partir del 29 
de maig el resultat del treball que 
s’ha fet a cinc centres de secundària 
de Mataró en la vuitena edició de 
Zona Intrusa. Aquest projecte, que 
pretén acostar els estudiants a les 
pràctiques artístiques contemporà-
nies a través de la refl exió sobre 
l’art, l’educació i la societat que 
ens envolta, ha estat comissariat per 
Andrea Aguado i ha comptat amb la 
participació de quatre artistes.

Un lloc propi
L’edició d’enguany porta per nom 
“L’habitació pròpia” i la proposta 
inicial era que els 300 estudiants 
que hi han participat, a través de 
les línies de treball que es defi -
nien en cada taller, focalitzessin 
l’atenció en la idea del lloc propi, 
real o imaginat, de forma que amb 
aquest exercici es treballessin els 
processos de construcció d’un lloc 
propi i de recolliment, així com les 
relacions entre aquest lloc particular 
i els espais comuns.

Durant els dies de l’exposició 
l’element intrús ideat per Joan Ben-
nàssar Cerdà estarà instal·lat davant 
de Can Palauet. Zona Intrusa, que 
s’inaugura el dia 29 de maig a les 
19.30 h, és una iniciativa i produc-
ció del M|A|C. 

ART
NOTÍCIA REDACCIÓ

Cinc centres de secundària i 
300 alumnes de la ciutat hi han 
participat
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  La Nit Boja més multitudinària de la història

Malgrat que la campanya de sensibilització abraça temàtiques rela-
cionades amb diversos actes de tota la Festa Major, el seu origen és 
el patiment envers la Nit Boja en general i el Desvetllament Bellugós 
de forma singular. Des del 2012 s’ha dut a terme una campanya de 
conscienciació que aquest 2015 passarà la seva revàlida més impor-
tant ja que la coincidència en dissabte fa preveure l’assistència més 
important de persones als actes d’aquest dia. Podria ser la Nit Boja 
més multitudinària de la història. I això en multiplica els riscos.  

Tot extra 2 cultura santes .indd   1 27/5/15   19:01



94.000€

Ref. 2119: ZONA RDA. CERVANTES: 

Apart. vistas al mar de reciente 

construcción y con ascensor. 1 

hab., 1 baño, suelos mármol, venta-

nas alum., cocina amer. Aire acond., 

calefacción. Exterior, soleado y co-

munidad reducida.

T

99.000€

Ref. 2109: Z. RDA. CERVANTES: 

Ático todo reformado en edifi cio 

con ascensor. 2 habitaciones, 1 baño, 

suelos de gres, ventanas de aluminio, 

cocina independiente. Amplio salón 

comedor. Exterior, soleado y con 

vistas despejadas.

T

131.000€

Ref. 2116: ZONA EIXAMPLE: Planta 

baja de reciente construcción. 2 

hab., amplio salón comedor, cocina 

o�  ce indep., baño completo con 

bañera, puertas de haya, calefacción, 

suelos de gres. Posibilidad de par-

king y trastero en el mismo edifi cio.

T

98.000€

Ref. 2106: ZONA Pº CABANELLAS: 

Piso de obra nueva con ascensor. 

2 hab., cocina integrada en el salón 

comedor, 1 baño. Suelos de gres, 

ventanas de aluminio, calefacción, 

aire acond. Piso muy acogedor y 

soleado, trastero incluido.

T

118.000€

Ref. 2121: Z. CERDAÑOLA: Dúplex 

con terraza en edifi cio nuevo con 

ascensor. 2 hab., cocina semi indep., 

salón comedor con balcón, 1 baño 

completo, puertas roble, ventanas de 

aluminio, suelos de gres. Parking y 

trastero incluido y en comunidad 

reducida.

T

148.000€

Ref. 2117: ZONA EIXAMPLE: Primer 

piso todo reformado y de gran-

des dimensiones. 4 hab., salón 

comedor con salida a balcón tipo 

terracita,cocina o�  ce indep. con ga-

lería,  2 baños, calefacción, Exterior 

y soleado y con patio a nivel.

T

50.000€

Ref. 2120: ZONA C/ MAYOR: 

Segundo piso de altura sin ascen-

sor. 2 habitaciones (antes eran 3), 

salón comedor con salida a balcón 

1 baño, cocina independiente. Muy 

buena distribución. De origen pero 

conservado.

T

125.000€

Ref. 2115: ZONA CENTRO-HAVANA: 

A 5 min. Playa y Pza. Sta. Anna. 1er 

piso todo reformado. 2 habitaciones, 

salón comedor, cocina o�  ce indep.1 

baño completo, suelos de gres cata-

lán, puertas roble. Comunidad muy 

acogedora y tranquila,

T

160.000€

Ref. 2118: ZONA EIXAMPLE: Piso 

en edifi cio con ascensor y de gran-

des dimensiones. 4 hab. (2 dobles), 

cocina o�  ce indep., amplio salón 

comedor con balcón. Suelos gres, 

comedor con balcón. Suelos gres, 

comedor con balcón. Suelos gres, 

ventanas aluminio. Oportunidad por 

precio y zona..

T

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD

IDEAL INVERSORES

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

Camí del Mig, 20, Mataró · T 93 536 33 74 · info@immo-nova.es

T 93 536 33 74

LOS PEQUEÑOS DETALLES... ¡¡HACEN LAS GRANDES DIFERENCIAS!!T 93 536 33 74 · info@immo-nova.es
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al Parc Natural Posets-Maladeta, 
la paret de l’aeri de Montserrat o 
el cràter del volcà Montsacopa al 
Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa. Aquests espais es 
converteixen en els escenaris d’unes 
intervencions que reivindiquen 
el paisatge des d’una complicitat 
basada en el joc, a través d’una in-
tervenció que consistia en tirar una 
pilota de platja gegant.
 
700 pilotes
La sala gran de Can Palauet serà 
destinada a la producció que Al-
bert Gusi realitza amb el M|A|C. En 
aquest espai s’instal·laran 700 pilo-
tes de platja petites i una de 4’5 m 
de diàmetre. El visitant podrà inte-
ractuar amb aquestes pilotes i a més 
també hi haurà un servei educatiu 
per a les escoles que vulguin visitar 
l’exposició i els dies 30 de juny i 1 
de juliol s’oferirà una activitat amb 
jocs diversos pensada per als casals 
d’estiu. Es convida a la gent que visi-
ti l’exposició i que participi a l’acció 
“Pilotes del M|A|C al mar” compar-
teixi fotos a Twitter i Instagram amb 
l’etiqueta #pilotesalmac. 

veure fi ns al 5 de juliol, dia en què 
es farà una acció al carrer amb els 
elements de l’exposició.

Mitjançant l’ús de la fotografi a 
i el vídeo com a eines per explorar 
el territori, Albert Gusi documenta 
les seves accions amb la intenció 
que l’espectador es qüestioni noves 
formes de relació amb el paisatge. 
A Can Palauet es podran veure els 
vídeos de les darreres intervencions 
de Gusi en espais naturals, concre-
tament la gran glacera de l’Aneto 

Avui divendres 29 de maig a les 
19.30h s’inaugura a Can Palauet 
l’exposició “Albert Gusi. Prohibit 
jugar a pilota al parc”, una mostra 
dels darrers projectes de l’artista de 
Castellbisbal, vinculats a accions 
lúdiques i efímeres en diferents pai-
satges naturals. La mostra es podrà 

ART
NOTÍCIA REDACCIÓ

culturacultura www.totmataro.cat
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700 pilotes de platja petites, 
convertides en exposició 

Albert Gusi mostra a Can 
Palauet el seu art relacionat 
amb el territori

AJ.

79.000€

149.000€

CB8502 CAMI GEGANTA Pis i pàr-

quing, en fi nca amb ascensor, de 

92m2 amb 4 habs, bany i lavabo, 

balcó. Per entrar a viure.

110.000€

CB10962-ZONA FRANCESC MA-

CIA. Pis tot reformat, cuina offi ce, 

bany, terres, portes, exterior, 3 habi-

tacions. El millor de la zona. 

110.000€

CB2285 PRAT DE LA RIBA Pis alt amb 

finca amb ascensor, exterior, molt de sol, 

3 habitacions, cuina i bany en molt bon 

estat. Oportunitat!!

CB2237-CIRERA  Altre oportunitat, 

pis de 3 habs (2 dobles), tot reformat, 

cuina, bany i terres, exterior amb sol, 

mitjana alçada!!

55.000€

99.000€

CB11282 JAUME RECODER Pis alegre 

i assolellat, finca amb ascensor, 3 habita-

cions, bany, saló menjador amb sortida 

a balcó terrasseta, molt ben conservat.

39.000€

CB11393-EXCORXADOR ¡¡OPORTU-

NITAT!! Preu i estat , 3 habitacions, semi-

reformat, cuina oficce, exterior, ideal

inversió!!

100.000€

PCB11487-Z.ROCABLANCA. Oportuni-

tat! Pis alt amb vistes, molt de sol, exterior, 

menjador amb balcó, bany complet 4 

peces, ascensor. Per entrar a viure!!

125.000€

CB11521 Z.RDA ALFONS XII Preciós 

pis seminou, exterior, fi nca reduïda, 

ascensor, 2 habitacions, balcó, sa-

fareig. Molt maco. 

76.000€

CB10774  Z. CAMÍ MIG. Planta baixa 

reformada per entrar a viure, actual-

ment( 2 habit pati a sortida de menjador. 

preu immillorable. 

CB10283-MOLINS ¡¡OPORTUNI-

TAT!! Pis semi-reformat, mitjana 

alçada, exterior,vistes espectacu-

lars, 3 habitac., el millor de la zona. 

96.000€

CB11534 CENTRE PZA ESPANYA fin-

ca amb ascensor, pis exterior de mitjana 

alçada, saló amb sortida a balcó, 3 habit 

Ideal inversors per deixar a gust.  

111.000€

CB10955 HABANA ¡¡Ocasió a la Zona!! Pis 

exterior amb vistes a mar, 3 habs exteriors, 

menjador gran, finca amb ascensor. Pis 

ben conservat. 
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La comarca mira enrere a la seva 
història aquest mes de juny amb la 
cinquena edició del Festival Laieta-
nia que, un any més, coincideix amb 
la Fira Iberoromana de Cabrera de 
Mar. El Festival presenta enguany 
un programa farcit d’activitats de 
qualitat que volen situar el Maresme 
i el seu patrimoni en el mapa dels 
festivals de divulgació històrica de 
referència.

Cabrera de Mar, al centre
En aquesta edició, Cabrera de Mar 
esdevé el nucli del festival comp-
tant, a més, amb la participació 
de les ciutats de Mataró i Badalo-
na i dels municipis maresmencs 
d’Argentona, Arenys de Mar, Vilas-
sar de Dalt, Premià de Dalt i Premià 
de Mar.

Fins el 21 de juny
Del 29 de maig al 21 de juny es 
podrà gaudir de visites guiades, con-
ferències, exposicions, recreacions 
històriques, espectacles teatralit-
zats, tallers per a públic familiar i 
gastronomia que  transportaran els 
visitants segles enrere en el temps, 
permetent descobrir i assaborir el 
llegat dels antics pobladors del Ma-
resme. 

MARESME
CULTURA REDACCIÓ

El Maresme mira enrere 
amb el cinquè Festival 
Laietania

Cabrera es converteix en 
centre d’activitats, visites 
guiades i recreacions

ERC guanya al Maresme i reclama la 
presidència del Consell Comarcal

Esquerra Republicana de Catalunya 
ha passat de quarta a primera for-
ça al Maresme, per davant de CiU, 
PSC i PP. Els republicans tenen 
representació per primera vegada 
als 30 municipis de la comarca, 
sumen 118 regidors i tindran nou 
representants al Consell Comarcal 
del Maresme (CCM), els mateixos 
que CiU, que ha quedat un miler de 
vots per darrere.

El nou mapa comarcal fa que 
ERC reclami el dret a presidir l’ens 
i a iniciar converses amb la resta de 
formacions per formar un govern que 
“reformi a fons” el CCM. A més, els 
republicans esperen a sumar més 
d’una desena d’alcaldies. La direc-
ció comarcal d’ERC viu moments 
d’alegria, un cop analitzats amb 
detall els resultats de les eleccions 
municipals de diumenge. “Són uns 
resultats històrics, per primera ve-
gada hem presentat 30 llistes i a 
tot arreu hem crescut, sigui en vots, 
en regidors o en totes dues coses”, 
celebra el secretari d’Organització 
comarcal, Daniel Torras.

Alcaldies garantides
Els republicans tenen algunes alcal-
dies ja garantides, com la d’Alella, 
Òrrius, Vilassar de Dalt i Sant Iscle 

ELECCIONS 24M
POLÍTICA REDACCIÓ - ACN

Alcaldies segures i la clau 
de la governabilitat en 
poblacions com Dosrius

de Vallalta, on ERC ha aconseguit la 
majoria absoluta, sigui presentant-
se com a ERC o en coalició amb 
candidatures independents. Una 
altra plaça clara és la de Llavaneres, 
on sumen set regidors de disset re-
gidors, o a Arenys de Munt, amb sis 
de tretze. ERC també ha guanyat les 
eleccions, tot i que amb menys cla-
redat, a Teià, El Masnou i Canet de 
Mar. En aquests municipis dependrà 
de tercers per poder consolidar la 
victòria amb l’alcaldia.

Per la seva banda, el primer secre-
tari del PSC al Maresme i alcalde de 
Pineda de Mar, Xavier Amor, asse-
gura que els candidats de Palafolls, 
Malgrat de Mar, Dosrius i Tiana estan 
“tranquils” un cop analitzats els re-
sultats i opina que podran continuar 
governant com fi ns ara. En tots els 
casos es tracta d’alcaldes que opta-
ven a la reelecció, excepte a Malgrat 
de Mar, on la marxa de la històrica 
Conxita Campoy no ha passat factura 
als socialistes.

Tant a Malgrat de Mar com a 
Dosrius, però, qui té la clau de 
la governabilitat és ERC. Fonts 
dels republicans expliquen que no 
es descarta cap escenari i recor-
den que, a priori, es podria donar 
prioritat a “pactes de partits sobi-
ranistes”, si bé la idiosincràsia de 
cada municipi acabarà determinant 
els acords fi nals. 

Tot maresme 1677_OK.indd   1 27/5/15   14:24
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70.000€

149.900€149.900€
C.E. en trámite                  EIXAMPLE.

GRAN PISO DE 100M2. Tiene 
4 habitaciones (2 dobles), 1 
tipos suite, 2 baños comple-
tos, cocina offi ce, patio de 
12m2. Piso exterior muy lu-
minoso, ascensor.

REF. 2362

ESTA SEMANA

OCASIÓN
DEL MES72.000€72.000€

C.E. en trámite

REF. 3151 ZONA RDA. CERVANTES. 
Comunidad reducida, con ascen-
sor, 3 hab. 1 doble, baño refor-
mado con ducha, cocina lacada 
beig, galería/patio 8m2,  balcón 
exterior.

C.E. en trámite

89.000€

REF. 3043 ZONA ROCAFONDA. 
Planta baja  con local de 30m2, 
totalmente reformado, 2 hab., 
baño completo con ducha, sue-
los de parquet, a.a con bomba 
de calor. OPORTUNIDAD.

¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

108.000€

REF. 6040 Z. MOLINOS. Piso total-
mente reformado muy luminoso 
y exterior, 3 hab. 2dobles, baño 
completo, suelos de parquet, co-
cina con galería anexa, a.a con 
bomba de calor, OPORTUNIDAD..

108.000€
C.E. en trámite

OCASIÓN
DEL MES

116.000€

REF. 1351 Z. CENTRO. A 2min. 
de la playa piso reformado de 3 
hab. 2 dobles, cocina de haya, 
galería, balcón exterior,  a.a con 
bomba de calor, ECONÓMICO.

116.000€
C.E. en trámite

230.000€REF. 1329

ARGENTONA, OBRA NUEVA OCASION ÚLTIMO DUPLEX con terraza 
de 20m2 de superficie. Dispone de 3 hab. (1 es tipo suite), 
2 baños y aseo, salón comedor de 30m2 con cocina semi 
americana, calefacción. 

OPORTUNIDAD

C.E. en trámite

C.E. en trámite

131.000€

REF. 2116 ZONA JUZGADOS. Plan-
ta baja seminueva, 2 hab., baño 
completo con bañera, cocina 
lacada, suelos de gres, pk y tras-
tero opcional.

C.E. en trámite

137.000€

REF. 4367 RDA. CERDANYA. Piso 
de 115m2 reformado, 4 hab. 2 do-
bles,  2 baños completos, cocina 
offi ce de roble y galería anexa, 
calefaccion  y ascensor. OPOR-
TUNIDAD.

C.E. en trámite

169.000€

REF. 2389 ZONA JUZGADOS. EN EXCLUSIVA. TOTALMENTE REFORMA-
DO. Cocina de haya y galería anexa, tiene 3 habitacions (2 dobles), 
baño completo con ducha, ascensor.

OCASIÓN
DEL MES100.000€

REF. 2385 ZONA EIXAMPLE. Re-
formado 2 hab. antes 3, baño 
completo con bañera, cocina 
independiente lacada blanca, 
galeria anexa, salón comedor 
24m2, trastero.

100.000€
C.E. en trámite

C.E. en trámite

158.900€

REF. 1213 ZONA CENTRO. Excelen-
te dúplex con terraza de 40m2, 3 
hab. más estudio con chimenea, 
2 baños completos,  cocina  offi ce, 
suelos de mármol, calefacción. 
Solo 2 vecinos.

C.E. en trámite

187.000€

REF. 6167 CAMÍ SERRA. Piso semi-
nuevo, pk y trastero incl. ascensor,  
3 hab. 2 db, 2 baños completos, 
cocina offi ce y galería,  calefac-
ción, balcón exterior con vistas a 
zona verde. Comunidad reducida

C.E. en trámite

106.000€

REF. 2387 ZONA EIXAMPLE. Es-
pectaculares vistas al mar y 
montaña, Pk incluido, 3 hab. 2 
dobles, baño completo y aseo, 
cocina formica con galería, bal-
cón exterior, ascensor.

1P C&M.indd   2 27/05/15   20:07



El teatre, per molts que s’hi han 
endinsat, es converteix en la vida. 
Mataró compta amb un bon espai 
de teatre com la Sala Cabanyes. A 
la dècada dels anys 40, però, Mata-
ró en tenia un altre, de més reduït, 
que també forma part de la història 
del teatre mataroní com és La Sa-
leta, l’actual sala petita de l’edifi ci 
de La Riera. Josep Maria Cusachs, 
un dels membres d’aquell col·lectiu, 
és avui un dels principals recupera-
dors d’aquella història. Enamorat del 
teatre i captivat per la seva màgia, 
Cusachs fa una radiografi a de l’espai 
on va veure esclatar la seva joventut i 
on va “veure passar bona part de les 
hores de lleure de la millor època” 
de la seva vida. 

Enguany, la història de La Sale-
ta compleix 75 anys. El 1940 un 
grup s’iniciava en el món del teatre 
a través d’un saló-cafè que acaba-
ria convertint-se “en un saló per fe 
teatre enfocat pels nens que feien 
catecisme que feia representacions 
cada diumenge”, explica Cusa-
chs. “Quan jo vaig arribar-hi feia 
10 anys que funcionava i quan en 
vaig marxar en va durar un parell o 
tres més”, recorda. És clar, però, 
que no tenia res a veure amb la 

Sala Cabanyes actual. “Encara era 
la Joventut del Centre Catòlic i els 
nois i les noies van anar per separat 
fi ns que després de molt demanar-
ho i molta pressió, vam aconseguir 
que s’iniciés el teatre mixt a mitjan 
anys 50”.  

El perdón por la venganza va ser 
una de les primeres obres que va 
veure la llum. Aviat, tanmateix, es 
va començar a deixar enrere “aque-
lla espècie de tabú pel teatre fet en 
català” i poc després que el teatre 
Romea comencés a “oferir teatre 
blanc”, ells van estrenar també Jo 
seré el teu gendre. 

Ara, un grup dels que en van for-
mar part, han impulsat els 75 anys 
de La Saleta. Enamorats del teatre, 
com Cusachs. “Ara que estic jubilat 
em puc permetre el luxe de fer coses 
que sempre m’han agradat com el 
teatre o l’escriptura”, afi rma, mentre 
explica amb nostàlgia anècdotes del 
passat. Vinculat també a Sala Ca-
bañes durant molts anys, Cusachs 
ha dirigit diverses obres de teatre i 
ho estima especialment perquè diu 
que sempre ho ha “viscut a casa”. 
De petit ja trepitjava platees amb el 
seu pare, qui li va inculcar l’amor per 
allò que passa dalt d’un escenari. 
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Defi neix-te
Un ésser humà amb virtuts i 
defectes.

Un llibre
‘Solitud’ de Víctor Català.

Una pel·lícula
‘Allò que el vent s’endugué’ de 
Fleming, Cukor i Wood.

Un viatge
Suïssa.

Una obra de teatre
‘Terra Baixa’.

Un desig
Viure en pau amb la família.

  Josep Maria Cusachs, 
  va de teatre

EX-MEMBRE DE LA SALETA

 Teatre arreu

“Hem volgut celebrar bé els 75 
anys, perquè el centenari serà 
difícil que algú l’organitzi”, 
afi rma Josep Maria Cusachs
 
Ca l’Arenas va acollir el passat dissabte 
una xerrada col·loqui durant la qual 
es va repassar la història i totes les 
anècdotes d’aquest espai emblemàtic. 
Cusachs bromeja a l’hora d’afi rmar 
que “fer una paròdia avui era una 
mica patètic” i per això van decidir 
buscar una alternativa per a celebrar-
ho, “ja que segurament serà l’última 
vegada que puguem fer-ho”. La sala 
d’exposicions de Sant Josep acull, a 
més a més, una petita exposició que 
recorre els 21 anys d’història d’un espai 
que “no té res a veure amb l’auditori 
actual, la sala petita de Sala Cabanyes”, 
tal com relata ell mateix: “Hi havia 
cadires de fusta tronades, un escenari 
amb teló, amb decorats i, encara que 
sembli mentida, hi havia un altell amb 
una cabina de cine amb una cabuda de 
120 persones”.
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T1.50396 -Mataró-Cirera. Pis de 55 m² de superfí-
cie, disposa de 2 habitacions, un bany complet, cui-
na office, amb balco, aa/cc, i amb garatge opcional 
¡¡Pis molt assolellat!!                                     127.300€ 

T1.50396 -Mataró-Cirera. Pis de 55 m² de superfí-T1.50396 -Mataró-Cirera. Pis de 55 m² de superfí-T1.50396 -Mataró-Cirera.

T1.50309 - Mataró - Centre. Loft de 40m² de 
superfície, amb un bany complet de disseny, 
totalment reformat i moblat amb electrodo-
mestics ¡¡Per entrar a viure !!             118.000€

T1.50309 - Mataró - Centre. Loft de 40m² de T1.50154 - Mataró-Puig i Cadafalch. Pis de 
80m² de superfície, amb 2 hab + traster, 1 
bany complet, aseo, cuina offi ce totalment 
equipada, galeria, balcó, ascensor ¡¡Està 
tot reformat!!                                        120.000€

Vendes

Més immobles a la nostra web
www.fi nquescastella.com

T1.50373 - Mataró - La Havana. Pis totalment 
reformat de 75m², de superfi cie, disposa de 3 
habitacions, un bany complet, galeria, balcó, aa/
cc ¡¡Pis molt assolellat !!                           142.260€ 

T1.50556 - Mataró-Centre. Pis de 90m² de su-
perfi cie, amb molt bona distribució i aprofi table, 
disposa de 4 habitacions, amb 1 bany complet, 
cuina equipada, amb galeria i balcó. Pis molt 
cèntric!!!                                                   143.300€

T1.50410 - Mataró-Peramàs. Àtic duplex 105 m², 
3 hab., 2 banys complets, cuina offi ce, safareig, 
saló-menjador, llar de foc, balcó, calefacció, tanc. 
d’alumini, amb una terrassa de 25 m² ¡¡Oportuni-
tat producte bancari!!                                150.188€

T1.50554 - Mataró-Peramàs. Pl. baixa de 70m², 3 
habitacions (2 dobles), 1 bany complet reformat, 
cuina equip., galeria, calefacció, tancaments alu-
mini, traster comunitari, pati!!!!                133.300€

MATARÓ
C/ St. Josep, 66
(cantonada amb El Torrent, 57)

T 93 757 83 83
www.fi nquescastella.com
info@fi nquescastella.com
 Valoracions immobiliàries
 Hipoteques al 100%
 Lloguers en 24 hores
 Gestió de lloguers
 Agents d’assegurances
 Administrador de comunitats

  

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

T2.02588 - Mataró - Cerdanylola. Casa de 130 
m² de superfície, amb menjador amb terrassa 
de 15 m², amb 1 hab. Amb bany complet, lavabo 
i balcó + estudi de 30m² amb terrassa de 12m² 
¡¡És una ocasió única!                        110.000€

T1.50349 - Mataró - Cirera. Pis de 100 m² de 
superfi cie, disposa de 3 hab., Bany complet, cuina 
totalment equipada, galeria, balcons, tancaments 
d’alumini ¡¡Molt assolellat!!                    128.000€ 
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T1.50154 - Mataró-Puig i Cadafalch. Pis de 
80m² de superfície, amb 2 hab + traster, 1 
bany complet, aseo, cuina offi ce totalment 
equipada, galeria, balcó, ascensor ¡¡Està 
tot reformat!!                                        120.000€

T1.50373 - Mataró - La Havana. Pis totalment 
reformat de 75m², de superfi cie, disposa de 3 
habitacions, un bany complet, galeria, balcó, aa/
cc ¡¡Pis molt assolellat !!                           142.260€ 

T1.50224 - Mataró-Parc Central. Pis de 90m², 3 
hab. Dobles, 2 banys complets, cuina office, galeria, 
balco, aa/cc, terres de parket, tancaments alumini, 
ascensor, garatge inclòs ¡¡Tot moblat!!        179.000€

T1.50224 - Mataró-Parc Central. Pis de 90m², 3 

Vendes

Gran cartera de pisos a totes les zones de Mataró

T1.50441 - Mataró - Via Europa. Pis 85m² de su-
perf. 3 hab (2 dobl), 2 banys, menjador 24m², cui-
na offce, armaris empotrats, galeria, terrassa de 
10m², aa/cc, parquet, tancaments alumni, ascen-
sor, parking, muy assolellat !!                   192.260€

T1.50410 - Mataró-Peramàs. Àtic duplex 105 m², 
3 hab., 2 banys complets, cuina offi ce, safareig, 
saló-menjador, llar de foc, balcó, calefacció, tanc. 
d’alumini, amb una terrassa de 25 m² ¡¡Oportuni-
tat producte bancari!!                                150.188€

T1.50419 - Mataró-Cirera. Piso de 65 m² de su-
perficie, amb 3 habitacions, un baño complet, cuina 
totalment equipada amb balcó, disposa de calefac-
ció, tancaments d’alumini, ascensor, només 4 veïns. 
¡Terrassa de 20 m²!!!                                         198.000€

T2.50145 - Mataró. Vista Alegre. Preciosa casa de 
280m², 4 habitacions (2 dobles), 3 banys (2 com-
plets), cuina offi ce, galería, balcó, terrassa, aa / cc, 
tancaments alumini, traster, garatge de 100m², 
més estudi 30m², llar de foc!!!                 350.000€

T2.50145 - Mataró. Vista Alegre. Preciosa casa de 

T1.50672 - Mataró - Via Europa. Magnífic pis de 
85m², 4 habit (1 suite), 2 banys, cuina office, galeria, 
AA / CC, terres parquet, tanc. alumini, ascensor, terras-
sa 20m². Moblat molt assolellat !!!                 215.000€

Si vol vendre, comprar o llogar el seu pis, no esperi més, truqui’ns!

T1.50447 - Mataró - Centre. Pis de 85m² de su-
perfície, amb 3 habit.  (2 dobles), 1 bany (banyera 
y dutxa), cuina independ, galeria, balcó, terres par-
quet, aa/cc, tanc. alumni, traster, terrassa comunit. 
Reformat totalment!!                                     157.300€

T1.50425 - Mataró - Camí de la Serra. Pis de 80 
m², 3 habit., 2 banys complets, cuina offi ce tota 
equipada, galeria, balcó terrasseta, calefacció, 
tancaments alumini, ascensor, garage i traster 
inclosos ¡¡Vistes mar y muntanya!!       185.300€

T1.50345- Mataró-Via Europa. Pis de 70m² de su-
perfi cie, de 2 hab., Bany complet, cuina totalment 
equipada, calefaccio, tanc. alumini, ascensor, ga-
ratge i traster ¡¡Terrassa de 70m2!!          189.000€

T2.50136 - Mataró. Centre. Casa molt centri-
ca de 120 m² amb vistes al mar. 4 Habitacions 
dobles,cocina offi ce, menjador més sala d’estar, 
1 bany, galeria, aa/cc, terrassa a nivell de 30m² + 
parquing per a 4 cotxes!!!!                      315.000€

T2.50089 - Argentona-Can Baladia. Casa de 155m² 
de superficie, disposa de 5 habitacions, Bany complet, 
aseo, cuina totalment equipada, galeria, salo-menjador 
amb llar de foc, amb terrassa i amb calefaccio, ¡¡Jardi de 
400 m² de superfície!!                                           350.000€

T2.50119 - Mataró. Centre. Casa de disseny de 
250m², 5 hab., 3 Banys complets, aseo, cuina 
offi ce, equip. galeria, balcó, terrassa, aa / cc, patio 
assolellat 60m2., Bona orientació. Terra cerámic i 
parquet. Garaje i 3 terrasses!!                   440.000€

T2.01856 - Mataró. Vista Alegre.  Gran casa de 400 
m², de superfície, de 4 hab. 2 Banys, salo-menjador de 
30m², cuina office, portes de roure, calefaccio, terrassa, 
estudi de 50 m², solariun de 20 m², soterrani de 130 m² 
i pàrquing!!              Abans 480.000€  Ara 299.000€

T1.50349 - Mataró - Cirera. Pis de 100 m² de 
superfi cie, disposa de 3 hab., Bany complet, cuina 
totalment equipada, galeria, balcons, tancaments 
d’alumini ¡¡Molt assolellat!!                    128.000€ 
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Lloguers

Més de 40 anys d’experiència al seu servei

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.10099  Sant Andreu de Llavaneres. Piso to-
talmente reformado de 55 m² con 2 habitaciones, 
1 baño, cocina offi ce, calefaccion, terrado comu-
nitario y parquing  incluido en el precio!!! Muy 
economico!!!! 400€/Mes

1.10110 Mataró. Centro. Piso seminuevo de 
45 m² de superfi cie, con una cocina-comedor, 1 
baño, 1 habitacion de matrimonio y terraza!!!! 
Zona muy tranquila!!!                              400€/Mes

T1.10118 Mataró. Cerdanyola. Piso amueblado 
de 45 m² de superfi cie, 1 habitacion, 1 baño, co-
cina americana con electrodomesticos, cierres de 
aluminio y ascensor. Muy soleado!!!!   400€/Mes

T1.08709 Arenys de Mar. Pisos de 1 y 2 habita-
ciones, tiene un baño, cocina americana, calefac., 
A/a, amueblados y con parking - tiene todos los 
gastos incluidos!!!                                    450€/Mes

T1.10115 Caldes d’Estrac. Piso de 50m² de 
superfi cie, cerca de la playa con 1 habitacion, 1 
baño, cocina americana, suelos parquet, con una 
terraza de 15 m² con esplendidas vistas al mar y 
parking opcional!!!!!                             450€/Mes

T1.10116 Mataró. Els Molins. Piso grande de 100 
m² con 3 habitaciones y despacho, 1 baño, cocina 
offi ce, calefaccion, cierres de aluminio, galeria y 
balcon. Muy solead0!!!                            500€/Mes

T1.01604 Mataró. Centre. Piso de 80m² 3 habi-
taciones, 1 baño, cocina offi ce, galeria y preciosa 
terraza de 12 m². Zona inmejorable!!! 550€/Mes

T1.10101 Mataró. Cerdanyola. Pl. baja 60m² 2 
habit., 1 baño, cocina americana, calefaccion, 
aire acondic. cierres aluminio, ascensor, parquing 
y trastero!!! Bien conservada!!!             550€/Mes

T1.06032 Mataró. Centro. Piso semi nuevo de 55 
m², 2 habitaciones, 1 baño completo , salon - gran 
terraza de 22 m² . Muy céntrico!!          630€/Mes

T1.01537 Mataró. Centre. Bonito apartamento 
tipo loft con terracita de 10 m². de superfi cie. Està 
Todo amueblado !!                                   525€/Mes

T1.100117 Mataró. Centro. Ático duplex de 50 m² 
con 1 habitacion, 1 baño, 1 aseo, cocina ameri-
cana, aa/cc, parquet, cierres de aluminio, terraza, 
semiamueblado y en fi nca de pocos vecinos. Muy 
luminoso!!! !                                            550€/Mes

T1.10103 Caldes d’Estrac. Centre. Piso 100m², 
4 habitaciones (2 dobles) 2 baños, cocina offi ce, 
cierres de madera, trastero, 2 terrazas de 15m². 
Muy soleado!!                                          580€/Mes

T1.10051 Mataró. Els Molins. Piso grande de 95 
m² amueblado con 3 habs. Dobles, 1 baño, aa/
cc., Galeria, balcon, cierres de aluminio. Muy bien 
conservado y luminoso!!                         650€/Mes

1.10107 Mataró. Centre. Piso 115 m² semi 
amueblado, 2 habitaciones, despacho, 1 baño, 
cocina offi ce, calefacción, aire acondic., cierres de 
aluminio. Solo 2 vecinos, sol!!!!           675€/Mes

T1.08433  Mataró. Via Europa.  Piso 80 m² de su-
perfi cie, con 3 hab., 2 Baños - terracita cuadrada 
de 7 m² - excelentes vistas mar y montaña - par-
king incluido en precio !!!!                      800€/Mes

T2.02737 Mataró. Centro. Casa adosada, 300m², 
dispone de 5 habitaciones dobles, 2 baños com-
pletos con bañera de hidromasaje, cocina offi ce, 
galería, balcón, 3 terrazas, AA / CC, cierres de 
aluminio. Para entrar a vivir !!!          1.200€/Mes

T2.02730 Arenys de Mar. Casa adosada de 215 
m² amueblada con 4 habitaciones + estudio, 2 
baños, 1 aseo, cocina offi ce, calefaccion, cierres 
aluminio, llar de foc, bodega, parquing para dos 
coches, jardin de 80 m² y preciosa zona comunita-
ria con piscina!!!                                  1.200€/Mes

T2.50142 Arenys de Munt. Can Jalpi. Casa de 240 
m² con 4 habitaciones, 2 baños, 1 aseo, cocina 
offi ce, AA/CC, suelos de parquet, cierres de alumi-
nio, sala de juegos, armarios empotrados, piscina 
comunitaria y parquing. Totalmente reformada y 
precioso jardin!!! !                               1.300€/Mes

T2.02720 Sant Andreu de Llavaneres.  Especta-
cular torre de 220 m² con 5 habs., 4 Baños, cocina 
offi ce, aa/cc., Terraza, jardin de 1500 m² de super-
fi cie,  y parquing privado!!                   2.000€/Mes

T1.06334 - Mataró-Centro. Fabuloso ático du-
plex de 80 m² de superfi cie, dispone de 2 Habi-
taciones, 2 Baños, con una terraza de 25m². Muy 
bien comunicado!!!                             750€/mes

T1.06334 - Mataró-Centro. Fabuloso ático du- T2.02728 - Arenys de Munt. Casa refor., 150 m², 
3 pl., 3 habit, 1 baño, 1 aseo, cocina offi ce, ca-
lefac, cierres de aluminio, tza de 6 m², parquing 
2 vehiculos y trastero. Precioso jardin 30 m² y 
amueblada!!!!! Buen precio!!!           850€/mes

T2.02334 - Llavaneres. Centre. Casa ados. a 
3 vents, ascensor, 225 M², 4 habit. (3 dobles) 2 
banys compl. hidromassatge, 1 lavabo, balcó, 
tsses, aa/cc, calefacció gas natural, parquet, vi-
deoporter, ¡¡Jardin 125m² !!               1.300€/Mes

T2.00758 - Orrius. Casa bien conservada de 225 
m² edifi cados, dispone de 4 habitaciones, chi-
menea, terraza, trastero, tiene garage, y dispone 
de un fabuloso jardín en parcela semi plana de 
700 m² !!! Venga a verla !!               1.100€/mes

T1.00416 - Mataró- Centre. Obra semi-nueva 
Piso amueblado de 50m²  de superfi cie, consta de 
2 habitacions. Cocina offi ce, aa/cc., Balcón, terra-
za y ascensor. Muy luminoso!!!          550€/Mes

T2.02731 -  Arenys de Munt. Casa de 170 m² 3 habi-
tac., 2 baños, cocina office, calefaccion, suelos parquet, 
cierres de aluminio, balcon, terraza y precioso jardin de 
150 m² con porche!!! Muy luminosa!!          900€/mes

T2.02731 -  Arenys de Munt. Casa de 170 m² 3 habi-
tac., 2 baños, cocina office, calefaccion, suelos parquet, 
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Pèrits Judicials

R.11023

Pis de 65m2 de 3 habitacions, molt 
ben distribuït, amb molt de sol i 
vistes, ben ubicat i còmode. Pis molt 
interessant.

Planta baja totalmente exterior y muy 
bien reformada de 2 habitaciones, 
amplio salón, cocina independiente y 
baño completo. Soleada y luminosa.

55.000€

Mataró: c/Unió, 59 - bis (Ofi cina central) - c/Pl. Illa Cristina, 4
Premià de Mar: c/De la Mercè, 74

Barcelona: c/Còrsega, 605 (jto. Sagrada Familia)

MATARÓ

Pis de 80m2 amb 3 habs, saló 2 
ambients, terrasseta, 2 banys, ascensor, 
calefacció, pàrquing i traster incl. Costat 
de tots els serveis. Bona connexió.

180.000€

Acollidor i alegre pis completament 
reformat de 2 hab (abans 3) amb ampli 
balcó, galeria, bany, cuina equipada i 
independent, ampli i lluminós 
saló amb balcó.

R.15559130.000€

CERTIF. 
ENERG. EMATARÓ | Molins

R.15609

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Havana

186.000€

Pis de 3 habs (2 dobles), gran saló 
de 25m amb sortida a balcó terrassa, 
2 banys, cuina equipada, pàrquing, 
traster i zona comunitària, orientat a 
mar. Gran Ocasió! 

195.000€

MATARÓ

MATARÓ

CERTIF
. 

ENERG. TMATARÓ Eixample

185.000€ R.15623

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ | Cirera E

ESPAI 
RESERVAT 

PER 
AL 

SEU PIS.

CONSULTI’NS

R.15540100.000€

CERTIF. 

ENERG. TMATARÓ | Rda. Bellavista

En edifi ci amb ascensor amb grans 
vistes i totalment exterior, 3 habs, cuina 
tancada amb galeria i balcó, gran saló 
amb balcó tipus terrassa, amb a/a.

OFERTA

R.15615

Pis defi nitiu totalment reformat, 3 
habitacions + despatx, menjador ampli 
i assolellat amb balcó, 2 banys. Terres 
parquet, fi nestres d’alumini i calefacció.

148.000€

TMATARÓ Havana| CERTIF. 
ENERG.

Pis de 3 habitacions, bany complet, 
lluminós i assolellat saló, cuina 
tancada amb galeria, molt exterior i 
ben conservat, molt bona distribució.

R.15495

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ Escorxador| T

39.000€

Preciós pis seminou de 3 habs, gran 
saló 24m2, 2 banys, cuina nova i 
equip., a / a, calefacció per conductes, 
balcó tssa. Vistes. Pàrquing inclòs.

Obra nova de pisos de 2 i 3 habs, 2 
banys (un en suite), diverses terrasses, 
i piscina comunitària. Ocasió per preu. 

Pis cantoner i orientat a mar, 3 habs, 1 
bany complet, cuina indep, ampli saló 
menjador ben conservat a 200mts de 
la platja i a 5 min. del centre.

MATARÓ

111.000€

Casa de cos cantonera, amb local 
25m2 i garatge per a 2 cotxes i 
traster, amb balcó i cuina offi ce, pati, 
3 habitació, vestidor, estudi, terrassa. 
Totalment reformada. 

R.40506310.000€

CERTIF. 
ENERG. EMATARÓ Havana| 

OFERTA

| 

Pis senyorial de 120m2, amb 4 
habitacions (3 dobles), bany i lavabo, 
gran saló de 27m2 i balcó. Ascensor, 
portes roure i fi nestres alumini. 

Des de

ARENYS MUNT

| 

Pis seminou amb gran terrassa de 55m2 
a nivell i pàrquing inclòs. De 3 habs, 2 
banys, ampli saló amb balcó, assolellat 
i lluminós. Zona molt tranquil·la.

R.15568

MATARÓ CERTIF. 
ENERG.Camí Serra| E

229.000€

CERTIF. 
ENERG. T

Planta baixa seminova de 3 habs, 2 
banys, ampli saló amb terrassa, gran 
cuina + galeria. Parking i traster inclòs. 
Zona comunitària amb piscina.

LLAVANERES | Centre

15459155.000€

OFERTA
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T. 93 798 01 11 | info@urbenia.es | www.urbenia.es

VENEM EL SEU HABITATGE
EN MENYS DE 45 DIES

Mataró: c/Unió, 59 - bis (Ofi cina central) - c/Pl. Illa Cristina, 4
Premià de Mar: c/De la Mercè, 74

Barcelona: c/Còrsega, 605 (jto. Sagrada Familia)

R.15296

CERTIF. 
ENERG. EMATARÓ Camí Serra| 

Pis de 80m2 amb 3 habs, saló 2 
ambients, terrasseta, 2 banys, ascensor, 
calefacció, pàrquing i traster incl. Costat 
de tots els serveis. Bona connexió.

180.000€

T
Pis de 3 habs (2 dobles), gran saló 
de 25m amb sortida a balcó terrassa, 
2 banys, cuina equipada, pàrquing, 
traster i zona comunitària, orientat a 
mar. Gran Ocasió! 

R.15622195.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Parc Central| 

| 

T

T

CERTIF. 
ENERG. TARENYS MAR Z. Bareu| 

180.000€ R.15625

Pis dúplex en molt bon estat per entrar a 
viure, 3 habs, 2 banys, cuina completa, 
terrassa solàrium de 22m2, zona 
comunitària piscina i jardí.

CERTIF. 
ENERG. EEntrada pobe| 

99.500€ R.15602

Obra nova de pisos de 2 i 3 habs, 2 
banys (un en suite), diverses terrasses, 
i piscina comunitària. Ocasió per preu. 

Pis cantoner i orientat a mar, 3 habs, 1 
bany complet, cuina indep, ampli saló 
menjador ben conservat a 200mts de 
la platja i a 5 min. del centre.

HavanaMATARÓ TCERTIF. 
ENERG.

111.000€ R.15568

| 

Des de

ARENYS MUNT

R.15527150.000€

Pisos de 3 habitacions, 1er amb pati i àtic amb terrassa. 
Possibilitat de parking i traster. Sigui el primer en escollir. 

Des de

CERTIF. 

ENERG.MATARÓ | Zona Torner T

ÚLTIM
S

PIS
OS

MATARÓ CENTRE:
ES TRASPASSA 

CENTRE MÈDIC ESTÈTIC 
EQUIPAT 

EN FUNCIONAMENT

26.500€
T

2P URBENIA-VENDES .indd   3 27/05/15   18:15



Sin título-3   1 27/5/15   17:20




