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Sentència favorable al promotor de 
dos macroprostíbuls a Mataró 

 
La recerca de la
“sala” de la Plaça Gran

Els Capgrossos celebren el 
19è Aniversari a Santa Anna

Ciara Gibson, 
una vida a l’aigua
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Quina opció de govern 
prefereixes?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

“S’han acabat els cadenats!”, exclamava el tinent d’alcalde 
parisenc en començar els treballs per tallar les baranes 
del pont de les Arts. I és que, arran d’una novel·la on els 
protagonistes col·locaven un cadenat a un pont de Roma, 
les reixes dels ponts damunt del Sena a la capital francesa 
s’havien anat omplint de cadenats col·locats per parelles 
d’enamorats. Després que una de les baranes acabés cedint 
pel pes que suportava i per diverses crítiques per vandalis-
me, ara l’Ajuntament parisenc ha decidit substituir el reixat 
metàl·lic per plafons transparents. La qüestió és: i què se’n 
faran dels cadenats que hi havia? 

Centenars, o fi ns i tot milers, d’enamorats que havien 
deixat la seva empremta en aquell pont en forma de ca-
denat perquè fos recordada la seva promesa d’amor etern 
veuran ara com la brigada municipal de París els ho retira 
per emmagatzemar-ho en dependències del comú. Tot un 
drama mundial.

El cert és que l’acció no deixa de vorejar el vandalisme. 

FIRMA
OPINIÓ ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

Creus que existeix “la 
sala” de la Plaça Gran?

JORDI FERNÀNDEZ I FÀBREGAS

S’han acabat els cadenats!
www.totmataro.cat
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SENTÈNCIA A FAVOR DE
DOS MACROPROSTÍBULS

JOAN MORA,
ALCALDE SORTINT

Igual que marcar amb la punta d’una navalla l’escorça 
d’un arbre perquè sigui recordat per sempre el pas de la 
parella per aquell indret, col·locar un cadenat no deixa-
va de ser una forma de malmetre una propietat pública 
per recordar un esdeveniment privat, per molt ensucrada 
que pugui ser la història. Qui ho sap, potser hi ha la pa-
tronal italiana del cadenat darrere d’aquest costum. Si 
fos així, qui hi devia haver darrere del de tirar monedes 
a fonts públiques?

Sigui com sigui, el que m’ha encuriosit més del cas 
és l’exclamació de Bruno Julliard, tinent d’alcalde paris-
enc. “S’han acabat els cadenats!” és un lema amb molta 
força. Podria ser el crit de guerra de qualsevol revolució, 
però no. És el crit d’una acció contra el que, d’acord, pot 
ser un acte incívic, però no deixa de tenir darrere un ar-
gument romàntic, per la qual cosa l’expressió agafa una 
altra dimensió, com si el crit de l’edil de París fos posar 
fi  a les mostres públiques d’amor a la seva ciutat. Tota 
una declaració d’intencions.

29,6%  Una altra

21,6%  CiU i ERC

18,4%  PSC sol

11,2%  PSC, CiU, ERC

9,6%  PSC, ERC, ICV-EUiA

4,8%  PSC i CiU

4,8%  PSC i ERC

 L’ARTISTA ALBERT GUSI VA INAU L’ARTISTA ALBERT GUSI VA INAU L’ARTISTA ALBERT GUSI VA INAU L’ARTISTA ALBERT GUSI VA INAUGURAR DIVENDRES PASSAT L’EXPOSICIÓ “PROHIBIT GURAR DIVENDRES PASSAT L’EXPOSICIÓ “PROHIBIT GURAR DIVENDRES PASSAT L’EXPOSICIÓ “PROHIBIT GURAR DIVENDRES PASSAT L’EXPOSICIÓ “PROHIBIT 
JUGAR A PILOTA AL PARC” AMB 700 PILOTES DE PLATJA PETITES, A CAN PALAUETJUGAR A PILOTA AL PARC” AMB 700 PILOTES DE PLATJA PETITES, A CAN PALAUET

A. ALUART

CASTIGAT  Cinc anys després es reobre 
el cas per un recurs judicial, provocant 
un ‘reset’ de la polèmica que generen 
aquests locals. 

APLAUDIT  Independentment de la 
intencionalitat política que tingui, la 
seva iniciativa de facilitar el traspàs 
de poder és elogiable. 
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La immigració dels anys 50 i 60 va 
fer créixer ràpidament la ciutat, pri-
mer en barris improvisats i amb pocs 
serveis i després amb inversions que 
van permetre urbanitzar-los correc-
tament. Aquesta fotografi a, cedida 
per Manuel Poveda, mostra Mataró 
vista des de l’actual barri de Pera-
màs a fi nals dels anys 50, principis 
dels 60. “Tot això està avui edifi cat, 
però aleshores no hi havia pràctica-
ment res”, recorda. 

Al fons, “s’hi pot veure el que seria 
el carrer Pompeu Fabra”, explica 

Poveda. Les tres cases que es di-
visen al mig de la fotografi a eren 
“les masies de pagès que hi havia”, 
metre que la barraca que es veu en 
primer pla “era el lloc on es guar-
daven les eines que es van fer servir 
per començar a construir els carrers 
del barri”, explica Poveda. De fet, es 
poden veure instal·lats ja els grans 
pals de fusta que conduirien l’elec-
tricitat. De mica en mica, Peramàs 
es va anar omplint de gent que va 
escollir el barri com el seu lloc de 
residència, fi ns avui, que hi viuen 
prop de 8.000 persones. 
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Construint Peramàs
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si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses... 
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot

porta-les a les oficines d’el tot mataró 
(carrer d’en xammar, 11) o a fotoantiga@totmataro.cat

           Que no es quedin 
    per sempre més 
 al fons d’un calaix!
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No hi haurà tripartit d’esquerres

L’escenari continua obert. Quan que-
den vuit dies per a l’elecció del nou 
alcalde de la ciutat, no hi ha cap 
acord defi nitiu ni s’entreveu amb 
claredat quina serà la fórmula pre-
ferida per qui, a priori, ha de ser el 
nou alcalde de Mataró, el socialista 
David Bote, de cara a tirar endavant 
la governació de la ciutat els pròxims 
quatre anys. 

El teatre d’operacions, però, està 
més desbrossat: amb tota seguretat 

la ciutat no serà governada de nou 
pel tripartit d’esquerres que va estar 
al capdavant de Mataró entre 2003 
i 2011 amb PSC, ICV-EUiA i ERC. 
Esquerra i Iniciativa -que se’n va a 
l’oposició- han descartat la repeti-
ció d’aquesta fórmula, que tampoc 
sumava, i per tant la hipòtesi d’un 
govern a tres de PSC, CiU i ERC -el 
republicà Francesc Teixidó ha anat 
deixant clar que és la seva aposta 
cada vegada de forma més clara- 
pren força. 

Roda de contactes socialista
Però els socialistes, que porten des 
de l’endemà del 24-M reunint-se 
amb entitats i grups veïnals per 

POLÍTICA
NOTÍCIA

TEXT: JOAN SALICRÚ- LARIERA48.CAT

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

ensumar territori abans de prendre 
cap decisió, semblen no tenir pres-
sa i no volen donar encara el braç 
a tòrcer. Asseguren, fi ns i tot, que 
David Bote podria ser escollit amb 
sis vots el proper 13 de juny, encara 
que això el situaria en una posició 
d’extrema debilitat inicial. I que el 
període per formar govern es pot 
allargar dos mesos i mig, fi ns pràc-
ticament després de vacances, a la 
represa del curs polític. 

Admeten, això sí, l’evidència de 
què, deu dies després de les elec-
cions, ens trobem més a prop d’un 
acord entre CiU i PSC després de la 
negativa d’ICV-EUiA i ERC a repetir 
el tripartit d’esquerres i constaten 

Augmenten les possibilitats 
de què el socialista David 
Bote governi amb el suport 
de CiU i ERC

Es noticia 1678.indd   2 3/6/15   11:45
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la ciutat des de l’oposició.  
Tot indica que, amb la gesticula-

ció d’un pacte d’esquerres superat 
per les circumstàncies, el PSC de 
Mataró ha intentat sobretot guan-
yar temps per preparar la militància 
per a un pacte que li serà de díficil 
digestió i obligarà David Bote per 
primera vegada a posar els punts 
sobre les is -fins i tot algun regidor 
seu és taxativament contrari a un 
acord d’aquestes característiques, 
sigui amb CiU, amb ERC o amb 
els dos a la vegada-. Així mateix, 
durant aquests dies també hi ha 
hagut temps perquè VoleMataró, el 
partit de Montse Morón, que alguns 
veien com un possible soci de go-
vern per conformar un executiu de 

9 regidors, s’allunyés públicament 
d’aquest escenari. 

El temps, però, s’acaba, i després 
d’uns dies en què els socialistes han 
volgut evidenciar una vegada i una 
altra qui havia guanyat les eleccions 
-en una arriscada maniobra de pò-
quer van arribar a demanar el cap 
de Joaquim Fernàndez, petició que 
va ser denegada- a principis de la 
setmana que ve s’aclarirà sota qui-
na fórmula la ciutat serà governada 
aquests quatre anys: el nou tripartit 
dels partits centrals o un executiu 
amb minoria PSC-ERC o fins i tot 
PSC-CiU, que tot podria ser. La res-
posta, en tot cas, es troba inscrita en 
el perímetre que marquen aquestes 
tres formacions polítiques.   

que la primera reunió entre Bote i 
Joaquim Fernàndez divendres de la 
setmana passada va ser “molt cor-
dial i constructiva”. Però no acaben 
d’obrir la porta de bat a bat. 

Aquesta actitud està fent pujar la 
mosca al nas a Convergència i Unió 
i especialment al seu cap de llista, 
però també ha començat a irritar Es-
querra, que aquest dimarts arrufava 
el nas després de constatar que no 
hi havia forma d’avançar en l’acord 
amb el PSC i, en canvi, exhibia sin-
tonia amb la CUP o VoleMataro. Una 
manera d’apressar els socialistes a 
moure’s i deixar de banda les postu-
res oficialistes que entenen que els 
tenallen. Fins i tot insinuaven que 
podien garantir la governabilitat de 

PSC+ERC
Descartat el tripartit, seria l’opció 
preferida per la força guanyadora, 
però els republicans posen sobre 
la taula el tema nacional com el 
gran escull per entrar a un execu-
tiu amb els socialistes.

Podria ser una fórmula de govern 
en ‘stand by’ fins després d’un 
27 de setembre que els separa 
molt. 

PSC+CiU
Són els dos partits amb més tau-
les de govern, tot i que parteixen 
d’un enfrontament directe evi-
dent. El PSC havia demanat la 
dimissió de Quim Fernàndez per 
facilitar l’acord i esborrar el rastre 
del frontisme de l’època Mora.

La sociovergència seria un pacte 
que no suma i que les respectives 
militàncies mirarien amb recel. 

PSC+CiU+ERC
És l’única suma de tres partits 
que asseguraria una majoria dins 
del Saló de Sessions, amb la 
suma dels tres partits amb més 
representació. 

En un tripartit se suposa que tots 
tres es desgastarien per igual, tot 
i que en aquest cas es “regalaria” 
el paper de cap de l’oposició a una 
força com VoleMataró. 

PSC en minoria
Sembla impensable governar amb només 6 dels 
27 regidors del futur Ajuntament però és un esce-
nari que es contempla. Obligaria, però, a concretar 
acords de governança amb partits de l’oposició.

Quatre escenaris a una 
setmana de la constitució 
de l’Ajuntament

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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ERC rebutja el tripartit i planteja “fomentar 
pactes” des de l’oposició   

 
Esquerra Republicana de Catalun-
ya és el partit frontissa al que tots 
miren, després de les eleccions mu-
nicipals. Els seus quatre regidors el 
van convertir en la primera trucada 
de David Bote però el projecte so-
cialista de reeditar un tripartit amb 
els republicans i ICV-EUiA va rebre 
la negativa per resposta dels inde-
pendentistes. “En aquests moments 
el tema nacional és massa important 
i a nosaltres ens han votat perquè 
volem justícia social i llibertat pel 
nostre país, el PSC està molt lluny 
nostre en aquest aspecte”, assegu-

ra Francesc Teixidó. L’alcaldable 
d’ERC, però, no s’ha volgut mullar 
sobre possibles aliances de govern 
assegurant que “ens sentim més 
propers a opcions de canvi social, 
d’esquerres com les de la CUP i 
Volem” que no pas a socialistes i 
també convergents.

Respecte de la proposta de CiU 
d’ajuntar les tres forces amb més 
vots, Teixidó assegura que “no la 
descartem però no ens sedueix”. 
Pel republicà “l’important serà fa-
cilitar la governabilitat però podem 
ser útils des del govern o des de 
l’oposició” obrint la porta a no entrar 
al govern però facilitar grans pactes 
i la governabilitat del dia a dia d’un 
executiu d’un altre color polític. En 

POLÍTICA
NOTÍCIA CUGAT COMAS

Teixidó se sent més proper  a 
“opcions de canvi” com Volem 
i la CUP que a PSC i CiU   

aquest sentit demana que aspectes 
com la nova ciutadania, un pla de 
xoc per l’ocupació, la inclusió social 
o les inversions han de ser “parlats 
amb tothom i aprovats amb grans 
consensos”.

Tacticisme
ERC lamenta un excés de tacticis-
me en les posicions dels respectius 
partits, especialment del PSC i CiU 
com a forces més votades. Teixidó 
adverteix a PSC i CiU que “la pressa 
no els consumeix” a l’hora de tancar 
un pacte de govern estable i demana 
debatre sobre els programes electo-
rals i possibilitar un govern fort que 
acabi amb l’“atonia” dels darrers 
quatre anys de govern en minoria. 
Volen fomentar la governabilitat 
però si s’arriba a cap acord, votaran 
la investidura del seu candidat. 

ANNA ALUART
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Mora es proposa fer un “traspàs 
modèlic” i ofereix ajuda a Bote 

 
L’alcalde sortint de Mataró, Joan 
Mora es proposa fer un “traspàs 
modèlic” al nou alcalde, que ja 
tothom dóna per fet que serà el 
socialista David Bote malgrat que 
encara no s’ha ofi cialitzat cap pac-
te per a la seva investidura. Mora 
explica que s’ha posat en contacte 
amb l’alcaldable del PSC per oferir-
li la seva ajuda i li ha fet arribar un 
document de fi nal de mandat amb 
el detall de la situació de totes les 
àrees de l’Ajuntament per “posar-li 
fàcil” la seva arribada al consisto-
ri. En aquest sentit, Mora recela 

del traspàs que va fer-li l’anterior 
govern socialista: “Forma part de 
l’elegància política fer les coses ben 
fetes i el nou equip tindrà el que a 
mi m’hagués agradat trobar”.

El document de fi nal de mandat 
–que serà públic– recull informació 
com la composició del Grup Ajun-
tament, l’organigrama, la plantilla, 
el resultat pressupostari 2014, la 
liquidació 2014, l’estat del deu-
te de la Generalitat, l’evolució 
de l’endeutament (2011-2014), 
l’estat d’execució del pressupost, 
les pòlisses de tresoreria, les línies 
de confi rming, el pagament als pro-
veïdors, els plans de sanejament i 
estabilitat pressupostària. 

També hi fi gura una enumeració 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Mora recela: “El nou equip 
tindrà el que a mi m’hagués 
agradat trobar”   

dels temes importants, pendents 
de resoldre amb data juny 2015, i 
la previsió de temes que s’hauran 
d’afrontar durant el segon semestre 
de l’any. A més, el document conté 
un índex de contractes de serveis, 
concessions demanials o gestió de 
serveis públics en vigor i una llista 
dels recursos contenciosos adminis-
tratius, demandes civils, laborals o 
penals en tràmit.

Documentació completa
Finalment, el document conté com 
a annexos el Codi Municipal, que in-
clou reglaments i ordenances vigents 
a l’Ajuntament; les auditories de les 
empreses públiques, fundacions, 
EPES i Consorcis; els possibles es-
cenaris estudiats per l’establiment 
de l’IBI de l’any 2016; la relació 
de les actuacions més urgents que 
s’han d’afrontar de manteniment 
i millora d’equipaments públics, 
esportius i escolars, i també a la 
via pública, entre d’altra documen-
tació. 

ARXIU ACN
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bé esportivament és plural, divers, 
complex i per tant apassionant i és 
precisament aquesta passió la que 
volem encomanar des de la Fosbury, 
sense passió no hi ha esport ni pot 
haver-hi periodisme”. El jurat de la 
Nit de les Revistes i la Premsa en 
català va reconèixer la revista “per 
la seva aposta pel format nadiu di-
gital i pels continguts multimèdia i 
de qualitat”.

Els altres premiats
Altres premiats de la Nit de les Re-

La Fosbury, la revista digital de tot 
l’altre esport català va rebre dime-
cres 27 el guardó que l’acredita 
com a “Millor nova publicació ca-
talana’. Va ser en el decurs de la 
Nit de les Revistes i la Premsa en 
Català que organitzava la Federació 
d’Associacions d’Editors de Premsa, 
Revistes i Mitjans digitals a l’Espai 
Endesa de Barcelona. 

L’equip de redacció de la revista 
va recollir el premi de mans de Ger-
mà Capdevila, director de l’Esguard i 
membre de la Federació i el director 
Cugat Comas el va agrair afi rmant 
que “portem un any compensant la 
balança del periodisme esportiu del 
país, posant entrevistes, persones, 
històries, trajectòries, testimonis 
de manera constant i humil, per 
contrastar el pes excessiu que té 
el futbol”.

“Un país esportivament plural”
En el seu parlament el director de 
la publicació va voler reconèixer 
“tots aquells que des d’altres mit-
jans o plataformes fan cas a uns 
esports que no són minoritaris, sinó 
minoritzats” i va usar la metàfora 
que “nosaltres no ens hem inven-
tat la sopa d’all però sí que ens 
hem atrevit a emplatar-la i servir-la 
sense complexos” Per a Comas “el 
nostre és un món i un país que tam-

La Fosbury, millor nova publicació catalana
La Nit de les Revistes i la Premsa en català premia ‘La revista digital de tot l’altre esport’

PERIODISME
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat

vistes i la Premsa en català van ser el 
periodista Antoni Bassas per la seva 
trajectòria, el setmanari penedesenc 
3 de vuit, el digital delCamp.cat, la 
revista valenciana ‘Saó’, l’empresa 
Tot Media, juntament amb el gra-
tuït ‘La Borrufa’, la revista ‘Sió’, 
d’Agramunt i la Ribera de Sió; i nu-
vol.com. També va rebre un guardó 
l’Assemblea Nacional Catalana, re-
presentada pel seu president Jordi 
Sànchez. El Conseller de la Presi-
dència Francesc Homs va tancar 
l’acte felicitant els premiats. 

www.totmataro.cat
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  Què és La Fosbury?

La Fosbury és una revista impulsada i editada des del Grup comunicatiu 
El Tot que pren el nom de l’atleta Dick Fosbury i que dóna veu a l’esport 
dels Països Catalans “més enllà del futbol”. La revista en format digital i 
que aposta per internet, les tauletes i els dispositius mòbils. Ara com ara, 
Fosbury ha editat 13 números, en els quals es fa referència a més de 25 es-
ports i compta amb més d’un miler de subscriptors via web, un equip d’una 
quinzena de redactors i col·laboradors i una secció setmanal a ‘El Club de 
la Mitjanit’ de Catalunya Ràdio. 
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ESPECIAL
ViU l’ESTIU
platja, 

més temps lliure 

i molt més

deia aquella cançó de fa anys a TV3, 

cal anar-lo a buscar. No esperar-lo.

Després del temps irregular 
meteorològicament, podem 

donar la primavera per aparcada. 
Sí, ja sabem que l’estiu no “entra” 
ofi cialment fi ns al 21 de juny i no el 
celebrem per la porta gran fi ns a la 
Revetlla de Sant Joan que farem 
d’aquí 15 dies, però entre la tempe-
ratura i l’entrada en el mes frontissa 
que sempre és juny ja ho podem 
donar per fet. L’estiu és aquí. I com 

L’estiu és temps de platja i relax, 
però no el podem estereotipar no-
més a aquests hàbits vacacionals. 
L’estiu són tres mesos llargs durant 
els quals el ritme es torna pausat i 
tenim més temps lliure. A què vo-
lem dedicar aquest estiu, a lluir la 
fi gura aconseguida per l’operació 
biquini anual? A aprendre llengües 
en aquell curs matriculat? A lluir la 
nostra fi gura en aquelles vacances?

L’estiu arriba i cal anar-lo a 
buscar. A què volem dedicar 
el nostre temps durant els 

propers mesos?
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L’any passat es van implantar dos 
nous serveis a la platja del Varador, 
un punt de lloguer d’embarcacions 
sense motor i una zona recreativa 
flotant, que tenen concessió en 
vigor que els permet instal·lar-se 
també aquest estiu.

Pel que fa a la resta de serveis i 
instal·lacions (lavabos, dutxes, pas-
seres, instal·lacions esportives, jocs 
infantils) es preveuen els mateixos 
de la temporada anterior. Només 
hi haurà canvis pel que fa a les pa-
pereres, que augmentaran la seva 
capacitat per desplegar les millores 

A quest cap de setmana comença 
la temporada de guinguetes 

al litoral mataroní. El procediment 
d’adjudicació es va haver de re-
petir, provocant la repetició del 
procés i l’endarreriment d’un mes 
per l’obertura dels locals. Com a 
novetat, aquest any es redueix mitja 
hora, fi ns a les 2 h, l’horari màxim de 
tancament de les instal·lacions de 
temporada de menjars i begudes i 
dels quioscos de bar a les nits entre 
setmana. Es manté el tancament fi ns 
a les 3h els divendres, dissabtes i vi-
gílies de festius.

previstes al servei de neteja de les 
platges de la ciutat.

L’estiu gastronòmic

L’oferta gastronòmica de Mataró 
durant els mesos d’estiu és molt 
més potent i va molt més enllà de 
les guinguetes. Els restaurants, amb 
les seves terrasses, l’àmbit del Port 
o el Centre són grans aparadors 
plens de la millor oferta per passar-
hi vespres en la millor companyia 
de la parella, els amics o la família. 
A Mataró, a l’estiu, s’hi menja bé. 

Per fi  comença la temporada de guinguetes
Un error administratiu va forçar a repetir el procés

FEM ESTIU

Un error administratiu va forçar a repetir el procés
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Revetlla de 
Sant Joan amb ball
Discoteca Disc-Joquey

fet que associem el “menjar bé” a 
menjar en una quantitat que algun 
cop voreja el despropòsit. Sobretot 
a l’hivern, en ocasions especials en-

H i ha en general una creença que 
diu que a l’estiu tenim menys 

gana que a l’hivern. Això sovint és 
un raonament que ve derivat del 

cara més, mengem abundant i això 
ens genera una sensació d’estar 
plens que a l’estiu mirem de defugir. 

El que toca a l’estiu és menjar, sí, 
però menjar més sa i més fresc, so-
bretot. Al migdia però sobretot al 
capvespre, prenen el protagonis-
me les fruites i verdures fresques, 
combinacions com el gaspatxo i 
elements menys “sans” però que 
entren de perles com els gelats. Les 
cremes, les amanides, la cuina freda 
pren el relleu i els restaurants locals 
adapten les seves cartes a aquests 
propòsits. Ha arribat el moment de 
tornar a aquell restaurant que tant et 
va agradar el darrer cop. Fes-ho. 

Època de menjar sa i de menjar bé
Els restaurants locals adapten les seves cartes a la calor

FEM ESTIU
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en tu mateix i no només en ells, 
que ja està molt bé. O si són els fi lls 
als que els convindria repassar, mi-
llorar i completar la seva formació, 
en un dia de vacances hi ha temps 
per tot i potser toca que a estones 
facin colzes.

Estudiar és aprofi tar

Les maneres de viure l’estiu també 
passen per aprofi tar-lo i la millor de 
les opcions a aquest efecte és inver-
tir hores en estudiar, en formar-se. 
Hi ha les opcions d’un reforç puntual 
per matèries del curs que ens han 

S i no tens carnet de conduir, 
aquest estiu hauries de fer un 

pensament i mirar d’entrar a la tar-
dor amb la ‘L’. Si ja t’han dit a dues 
feines que el teu nivell d’anglès és 
insufi cient, aquestes setmanes et 
permetrien que la següent entrevis-
ta fos la bona, que a la tercera anés 
la vençuda. Si t’agradaria completar 
la teva formació en algun àmbit i 
mai no trobes, en el tragí de l’any, el 
moment de fer-ho potser ara et pots 
plantejar que ha arribat el moment. 
Si precisament has apuntat els teus 
fi lls a un casal i tindràs més temps 
lliure potser també toca invertir-lo 

quedat coixes. La d’aprofi tar aquell 
àmbit en el que s’és més destre o 
el d’anar més enllà del que el currí-
culum comú de classe els permet.

I, sinó, que els hi diguin als estu-
diants d’institut o universitaris. Qui 
no ha hagut de passar l’estiu estu-
diant, en acadèmies per exemple, 
abans no arribi el decisiu setembre 
i sigui l’hora de “recuperar” alguna 
assignatura. Estudiar a l’estiu no és 
cap drama, al contrari. Amb organit-
zació i voluntat tenim temps per tot. 
Per passar-ho bé, sí, i per aprofi tar 
l’oportunitat d’aprovar també. 

Estudiant, s’aprofi ta l’estiu
Els cursos intensius permeten completar la teva formació

FEM ESTIU

Els cursos intensius permeten completar la teva formació
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Des de quan està de moda prendre el sol?
La dissenyadora Coco Chanel va introduir la voluntat de quedar moreno

havien de treballar a l’aire lliure, i 
amb les persones malaltes, als quals 
els metges a principis del segle XX 
receptaven ‘banys de sol’ per com-
batre l’anèmia o la depressió.

Josephine Baker, la primera dona 
afroamericana a protagonitzar una 
pel·lícula i que en l’època va treba-
llar de model, va ser una altra de 
les dones que, al costat de Chanel, 
va marcar el canvi de paradigma en 
qüestions de pell. A partir d’aquest 
moment, moltes dones van emular 
el bronzejat de la dissenyadora o 
el color natural de pell de l’artista.

Tal va ser l’èxit, que el 1927 el per-

Per fi  ha arribat la calor i les plat-
ges ja comencen a omplir-se 

de persones que prenen el sol per 
aconseguir un to de pell bronzejat. 
Però, des de quan està culturalment 
valorat bronzejar-se? Tot apunta que 
va ser un fet bastant fortuït propiciat 
per una de les icones de la moda, la 
dissenyadora francesa Coco Chanel. 

Després del seu retorn el 1923 
d’unes vacances en un iot, les fotos 
de la pell pigmentada de la dissen-
yadora francesa Coco Chanel van 
popularitzar el concepte de ‘estar 
moreno/a’. Fins a aquest moment, 
el color torrat es relacionava amb 
les classes socials més baixes, que 

fumista francès Jean Patou va llançar 
la primera loció bronzejadora, que 
anunciava un color torrat sense ne-
cessitat d’esperar que arribés l’estiu

Prendre el sol amb precaució apor-
ta molts benefi cis al cos humà, com 
l’enfortiment d’ossos i dents o la mi-
llora de l’aspecte de la pell. A més, 
els experts apunten una millora en 
els estats depressius, la qualitat del 
son i la vida sexual.

Així, una de les principals avantat-
ges és l’ajuda a l’organisme per a 
la síntesi de la vitamina D, bàsica 
per al creixement, l’ossifi cació i les 
defenses de l’organisme. 

FEM ESTIU

Especial 9 Estiu.indd   2 3/6/15   18:02



Sin título-3   1 3/6/15   19:00



Sin título-3   2 3/6/15   12:50



Sin título-3   3 3/6/15   12:50



Claus per a una dieta 
probronzejat

   - Comença a prendre aliments 
d’«efecte bronzejat» almenys un 
mes abans d’exposar-te al sol
   - Fes una dieta rica en vegetals 
de color vermell, taronja i verd 
intens, que són els més rics en be-
tacarotens
   - Pren tres fruites al dia per cobrir 
les necessitats de vitamina C, sem-
pre millor que siguin de temporada
   - Inclou aliments rics en tirosina, 
l’enzim que estimula la formació 

 BELLEZA ACTIVA - AMIC

L’alimentació és bàsica per mantenir 
la salut de la pell. I l’estratègia d’un 
bon bronzejat comença a taula amb 
una dieta que afavoreixi la pigmen-
tació de la pell, assegurant un color 
daurat, uniforme i saludable.

En el post del 10 de maig, “Aliments 
que bronzegen i protegeixen la pell 
del sol”, t’expliquem què vitamines, 
minerals i altres actius són impres-
cindibles per bronzejar d’una forma 
segura i en quins aliments podem 
trobar-les. Avui presentem com or-
ganitzar la dieta per aconseguir-ho.

de melanina
   - Inclou greixos bons per fi xar i 
perllongar el bronzejat: oli d’oliva, 
alvocat, fruita seca
   - No oblidis les proteïnes animals, 
són indispensables per mantenir 
sana la pell i reparar els danys solars
   - Beu: aigua, sucs, infusions, so-
pes fredes ... La pell la necessita 
per mantenir-se elàstica i hidratada

Com ho faig?

És més fàcil del que sembla, ja que 
no es tracta de canviar de dieta sinó 
d’afegir o substituir alguns aliments 
per altres que afavoreixin la produc-
ció de melanina, el pigment que 
ens proporciona el color bronzejat i 
que és la protecció natural de la pell 
davant els raigs solars. Segur que 
moltes coses ja les fas quant arriba 
el bon temps. Només es tracta de 
reforçar-ho.

   - Pren diàriament un suc de 
pastanaga i taronja. A més de be-
tacarotens i vitamina C, conté molta 
aigua. En lloc de quedar liquats, 
passa’ls per la batedora, aprofi taràs 
també la fi bra que contenen.

La dieta, la clau secreta del bronzejat
L’alimentació és bàsica per mantenir la salut de la pell

Prepara l’ESTIU
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   - Incorpora pastanaga a tots 
els teus guisats i amanides. És 
l’aliment més ric en betacarotens. 
Per aprofi tar-los millor, bull-a dent: la 
cocció trenca les parets cel·lulars de 
l’hortalissa i afavoreix l’absorció del 
betacarotè. Si li afegeixes oli d’oliva, 
aportes vitamina E i incorpores el 
greix que la provitamina A necessita 
per ser absorbida per l’organisme.
   - Fes gaspatxo o amanida cada 
dia de primer. Els tomàquets són 
un dels aliments més rics en licopè 
i contenen vitamina C, polifenols 
i flavonoides que augmenten la 
resistència davant els raigs del sol 
i protegeixen de l’envelliment. 
Gairebé el mateix podem dir dels 
pebrots, amb més vitamina C que 
les taronges, i de l’enciam, tam-
bé un aliment «bronzejador». Si 
afegim raves, ceba, espàrrecs o 
qualsevol altra verdura o hortalissa, 
augmentarem els nutrients. Com 
més acolorida és una amanida, més 
nutrients aportem.

   - Fes verdures al vapor o al wok 
per sopar. Tomàquets, pebrots, es-
pàrrecs, bròquil, són com hem dit 
rics en betacarotens i altres actius 
bronzejadors que s’assimilen enca-
ra millor si els aliments estan cuits. 
Reserva la cocció per a la nit, per 
facilitar la digestió i el somni.
   - Amaneix sempre amb oli d’oliva 
verge. A més de ser una de les bases 
de la saludable dieta mediterrània, 
ja hem comentat que és una gran 
aportació de vitamina E i ajuda a 
assimilar les vitamines liposolubles 
(solubles en greix). Amaneix ama-
nides, gaspatxos, cremes i sucs de 
verdures ...
   - Pren peix cada dia. Tres vegades 
a la setmana, almenys, blau. Aporta 
àcids grassos omega 3, tirosinasa, 
proteïnes de qualitat i zinc. Recor-
da que pots preparar-lo de moltes 
formes i, fi ns i tot, prendre-ho en 
conserva. Per exemple, incorporant 
una llauna de tonyina o sardines a 
l’amanida.
   - Carn i ous, dues o tres vegades 
per setmana. També aporten proteï-
nes i tirosinasa, així com vitamines 
del grup B (les de la bellesa!), I l’ou, 
omega 7. Combina’ls en dinars i 
sopars: si prens peix per menjar, 
sopar pit de gall dindi a la planxa 
o una truita .
   - Aporta marisc. Una de les mi-

llors fonts de zinc. Frescos o en 
conserva, Incorpora’ls un parell o 
tres de cops a la setmana: una llau-
na d’escopinyes d’aperitiu, unes 
cloïsses amb lluç, uns musclos amb 
samfaina de tomàquet i pebrot ...
   - Dóna-li al meló, la síndria, les ma-
duixes, els albercocs, els préssecs ... 
Les fruites de primavera i estiu són 
riques en colors vermells, grocs i 
taronges perquè són riques en be-
tacarotens i altres actius saludables, 
com la vitamina C, les del grup B i 
un munt de nutrients més
   - Fes una paella. Té cereals (arròs), 
verdura i hortalisses (encara que no-
més sigui el sofregit), carn o peix i 
marisc. És un plat complet, mes en-
cara si l’arròs és integral.
   - No et compliquis la vida. Es tracta 
d’estimular un bonic bronzejat, no 
de fer un màster en nutrició. Com 
hauràs observat, els productes de 
temporada ens faciliten molt no-
més la tasca. De fet, la naturalesa 
ha dotat a les fruites i verdures dels 
nutrients que necessitem en aquests 
moments per combatre els efectes 
nocius del sol, entre ells l’aigua per-
què no ens deshidratemos. 
   - I gaudeix del menjar. És el més 
important. No cal canviar d’hàbits 
ni seguir una dieta estricta, només 
passa-t’ho bé i reforça la salut de 
la pell. 
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Dates: 
Diumenge 7 juny

Hora: 
12h

Lloc: 
Plaça de Santa Anna 
(Mataró)

CAPGROSSOS, 
19 ANYS DE CASTELLS

Els Capgrossos fan 19 anys i ho 
celebren, com mana la tradició, 
el primer diumenge de juny a la 
Plaça de Santa Anna. Els de la 
camisa blava actuen al seu es-
cenari preferit en companyia de 
dues colles amigues, els Caste-
llers de Sants i els Marrecs de 
Salt. L’Aniversari és la primera 
gran cita del calendari dels ma-
resmencs que els darrers anys 
havien agafat el costum d’estre-
nar el primer castell de 9 a casa. 
Aquesta estrena és més difícil 
aquest 2015 ja que una caiguda 
i els canvis fets a diferents ni-
vells de tronc han obligat la colla 
a recalcular la seva fulla de pres-
tacions. La torre de 8 i el pilar 
de 6 són, de moment, el sostre 
d’aquest any pels Capgrossos 
que també treballen a assaig al-
tres castells de 8 i mig com el 4 
de 8 amb l’agulla o el 5.

El 5 de 8 podria ser, de fet, 
el gran objectiu dels Capgrossos 

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

‘Periplus’
Concert inèdit amb la participació de 
més de 150 músics que ens faran viat-
jar arreu: L’Orquestra 4cordes i el Cor 
de Germanes Bertomeu (del projecte 
Clavé XXI), la Riborquestra i Periplus 
Jazz Quartet. 
Divendres 5 juny l 18h Teatre Monu-
mental (La Riera, 169. Mataró)

‘GG’
Gilmarí Genera i Gerson Gelabert 
porten el seu neosoul en castellà sense 
complexos, atrevit i elegant.
Divendres 5 juny l 23h l Sala Clap (C. 
Serra i Moret, 6. Mataró) l Anticipada: 
6€. Taquilla: 8€.

Moana Quartet
Concert a càrrec del jove quartet de 
corda femení. 
Diumenge 7 juny l 12h l Les Esman-
dies (Rda. O’Donnell, 94. Mataró) l 
Entrada lliure (aportació voluntària)

III Trobada Escolar de 
Flabiolaires
500 alumnes de 5 centres educa-
tius de Mataró. 10h: Al Fossar Xic, 
alumnat de les escoles Maria Mercè 
Marçal i Marta Mata. A la plaça de 
Beat Salvador, alumnes de les escoles 
Antonio Machado, Montserrat Solà 
i Tomàs Viñas. 10:45h: pl. de la 
Muralla, els alumnes més veterans 
de les 5 escoles. Organitza: Grup de 
treball d’educació primària El Flabiol a 
les Escoles.
Dijous 11 juny l 10h l Mataró

‘Estrip’
Gilmarí Genera i Gerson Gelabert 
porten el seu neosoul en castellà sense 
complexos, atrevit i elegant.
Divendres 12 juny l 23:55h l Sala Clap 
(C. Serra i Moret, 6. Mataró) l Entrada 
gratuïta.

TEATRE I DANSA

Mamma Mia
Espectacle musical basat en les 
cançons d’ABBA. Dirigit per Antoni 
Blanch, amb Georgina Blanch a la 
direcció musical i les coreografi es a 
càrrec de Carla Pérez.
Dies 6 i 7 juny l Dissabte 21:30h, 
diumenge 18:30h l Sala Cabanyes (La 
Riera, 110. Mataró) l També: 13 i 14 
de juny. Platea: 12€. Amfi teatre: 10€.

www.totmataro.cat/agenda   

aquest diumenge. La cate-
dral és un castell especial 
per la colla, que guarda 
com a punt amarg haver-lo 
perdut l’any passat. Des 
de la temporada 2013, 
doncs, que el 5 no es ves-
teix de color blau mataro-
ní. Els blaus assagen tres 
cops aquesta setmana 
–la darrera avui mateix 
divendres, a les 21h al 
seu local– i precisament 
de la feina de laboratori 
que puguin acumular 
dependrà el programa 
de castells de diumen-
ge. A assaig, això sí, es 
treballarà un catàleg 
de màxims i s’espera 
fer les primeres grans 
proves de castells de 
gamma extra.

19 ANYS DE CASTELLS

Els Capgrossos fan 19 anys i ho 
celebren, com mana la tradició, 
el primer diumenge de juny a la 
Plaça de Santa Anna. Els de la 
camisa blava actuen al seu es-
cenari preferit en companyia de 
dues colles amigues, els Caste-
llers de Sants i els Marrecs de 
Salt. L’Aniversari és la primera 
gran cita del calendari dels ma-
resmencs que els darrers anys 
havien agafat el costum d’estre-
nar el primer castell de 9 a casa. 
Aquesta estrena és més difícil 
aquest 2015 ja que una caiguda 
i els canvis fets a diferents ni-
vells de tronc han obligat la colla 
a recalcular la seva fulla de pres-
tacions. La torre de 8 i el pilar 
de 6 són, de moment, el sostre 
d’aquest any pels Capgrossos 
que també treballen a assaig al-
tres castells de 8 i mig com el 4 
de 8 amb l’agulla o el 5.

El 5 de 8 podria ser, de fet, 
el gran objectiu dels Capgrossos 

aquest diumenge. La cate-
dral és un castell especial 
per la colla, que guarda 
com a punt amarg haver-lo 
perdut l’any passat. Des 
de la temporada 2013, 
doncs, que el 5 no es ves-
teix de color blau mataro-
ní. Els blaus assagen tres 
cops aquesta setmana 
–la darrera avui mateix 
divendres, a les 21h al 
seu local– i precisament 
de la feina de laboratori 
que puguin acumular 
dependrà el programa 
de castells de diumen-
ge. A assaig, això sí, es 
treballarà un catàleg 
de màxims i s’espera 
fer les primeres grans 
proves de castells de 
gamma extra.

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 la interpretació 
d’Anna Alarcón.
Divendres 5 juny l 21h l AKA perru-
quers (Baixada de les Escaletes, 6. 
Mataró) l Preu: 11€.

V Certamen de Poesia de 
Primavera
Recital dels poetes, músics i can-
tautors que han passat pel programa 
‘Poesia en viu’ de Mataró Ràdio.
Dissabte 6 juny l 17h l Centre Cívic 
Pla d’en Boet (C. de Juan Sebastián 
Elcano, 6. Mataró)

‘Aquí no hi ha qui s’entengui’
Amb la companyia Magatzem d’Ars. 
Mostra de Teatre Dani Tàpias 2015.
Diumenge 7 juny l 19h l El Casal de 
Llavaneres (Avda. Catalunya, 56. Sant 
Andreu Llavaneres) 

V Mostra de Dansa
Més de 1.100 alumnes de primer cicle 
de 27 centres educatius de primària 
de la ciutat de Mataró. 3 actuacions: 
Marta Dalmau i Pau Sola. Mestres de 
les escoles participants, i fi nalment tot 
l’alumnat farà una actuació conjunta. 
Acte conduït per Laida Tanco, experta 
en dansa tradicional, pedagogia de la 
dansa i llenguatge del cos.
Dies 8 i 9 de juny l 9:30h l Poliespor-
tiu Jaume Parera (Avinguda Corregi-
ment, Mataró) l Gratuït

INFANTIL

El Conte de la Rotllana 
Narració del conte ‘Rita i Morro van 
a l’escola’ de Jean-Philippe Arrou-
Vicnod, il·lustrat per Olivier Tallec.
Divendres 5 juny l 17:30h l Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (Mataró).

Club superagents lectors
“ La bossa groga”, de Lygia Bojunga 
Nunes. Tertúlia literària dirigida a nois 
i noies de 9 a 12 anys. 
Divendres 5 juny l 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró) 

Storytime
L’Hora del Conte en Anglès. “The 
King’s Servant”. 
Dissabte 6 juny l 12h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró).

‘Tots plegats, millor que 
separats!’
Activitat familiar, a partir de 5 anys. 
Diumenge 7 juny l 12h l Ca l’Arenas 
(C. Argentona, 64. Mataró)

Hora del conte
Narració del conte “Pallasso d’urgèn-
cia” de Thierry Dedieu.
Dimarts 9 juny l 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró).

Espai patrocinat per

Espectacle de ball MediterraTEA, amb 
l’Escola de Ball Susana Salvador i el 
Grup d’Esplai Els Pirates. Organitza: 
Associació de Veïns de Vista Alegre. 
En benefi ci del Centre de Recursos 
per a l’Autisme Aprenem Maresme.

ESPECTACLE

Gala Benèfi ca Bailotea

Diumenge 7 de juny l 18 h Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
l Preu: 6€.

TEATRE

Divendres 5: 21h, “36 poemes a partir 
del 36 + 1 en record a Ovidi”, del grup 
Gent Gran. Dissabte 6: 12:30h, “Som-
nis” del grup Aula júnior 10 i 11 anys. 20h, 
“Tancats” del grup Aula júnior 13 anys. 
Diumenge 7: 12:30h, “Bruixes!”, del 
grup Aula júnior 10 i 11 anys. 20h, “Soroll”, 
del grup Aula júnior 12 anys.

Tallers de l’Aula de Teatre

Can Gassol (Pl. de la Pepa Maca, 
15. Mataró) l Gratuïts amb invitació.
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English Time – Art & Fun
‘One, two, three!’, d’Anushka Ravis-
hankar, Sirish Rao i Durga Bai.
Dimecres 10 juny l 17:30h l Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en Pujol 
19-25. Mataró).

L’hora del conte
“Colors”. Basat en el llibre d’Hervé 
Tullet. A càrrec de Josep Roca.
Dimecres 10 juny l 18h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró).

Dijous a la biblio
“Un elefant una miqueta empipador”, de 
David Walliams, il·lustrat per Tony Ross.
Dijous 11 juny l 17:30h l Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en Pujol 
19-25. Mataró).

Buc de contes
Narració del conte “Com amagar un 
lleó a l’àvia”, de Helen Stephens. 
Dijous 11 juny l 17:30h l Buc de Lli-
bres (Muralla del Tigre 31. Mataró).

XERRADES I LLIBRES  

‘Les fi nances de l’Església’
Xerrada-Col·loqui a càrrec de Mn. 
Antoni Matabosch (delegat d’economia 
del Bisbat de Barcelona). Organitza: 
Estudis Socials Cristianisme Segle XXI. 
Dilluns 8 juny l 20h l Sala d’actes 
Fundació Iluro (C. Santa Teresa, 61. 
Mataró)

‘Posada en valor del 
patrimoni científi c educatiu’
Conferència a càrrec del Sr. Vàngelis 
Villar, comissari de l’exposició Ciència 
viscuda, l’ensenyament de les ciències 
experimentals a través del objectes.
Dimarts 9 juny l 19h l Sala d’actes Can 
Palauet (C. d’en Palau, 32. Mataró)

‘El Hambre’
Presentació del llibre d’investigació de 
l’argentí Martín Caparrós. 
Dimarts 9 juny l 19h l Espai F del 
Foment Mataroní (C. Nou ,11. Mataró)

Véns a la tertúlia?
Tertúlia amb el llibre “Els amors difí-
cils”, d’Italo Calvino. Moderada per per 
Cristina Valls.
Dimarts 9 juny l 19h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró)

Aules Sènior d’extensió 
universitària de Mataró 
MÚSICA: “Missa de les Santes, 
de Santa Maria de Mataró de Mn. 
Blanch”. Conferència a càrrec de Joan 
Vives (Flautista, compositor,locutor i 
redactor de Catalunya Ràdio).
Dimecres 10 juny l 18h l Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 3r 
trimestre. Acte exclusiu per a socis.

‘Un món de somnis’
Llibre de contes escrit i il·lustrat pels 
alumnes de 4t de l’escola Àngela 
Bransuela. Acte de presentació amb 
l’escriptora Sònia Fernàndez-Vidal. 
Dijous 11 juny l 17h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró)

‘Etiòpia, un país de llegenda’
Presentació del llibre solidari escrit per 
Marta Fos i Judit Sadurní, il·lustrat per 
Raquel Hidalgo.
Dijous 11 juny l 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró)

Consells de seguretat: 
Robatoris a domicili
Sessió informativa a càrrec de Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, 
sobre consells per prevenir robatoris a 
l’interior del domicili. 
Dijous 11 juny l 20h l Les Esmandies 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró)

VARIS

Taller d’apunts ràpids amb 
model al natural
Dibuixa en moviment a M. Ángeles 
Ramos, ballarina i directora de l’escola 
Danza a tu Aire Mataró.
Dissabte 6 de juny l 19h l Ateneu Fun-
dació Iluro (La Riera, 92. Mataró)

II Marxa Solidària AGIM
Marxa organitzada per l’associació que 
dóna suport a persones que han patit 
ictus, malalties neurodegeneratives i 
discapacitats físiques. 2 recorreguts: 
1,5km i 7,5km. 
Diumenge 7 juny l 9h l Sortida: Nou 
Parc Central de Mataró l Preu majors 
12 anys: 8€. Menors 12 anys: 8€ 
(inclou samarreta i esmorzar). 

RUTES I VISITES

Ruta Puig i Cadafalch 
Mataró-Argentona
Ruta guiada als edifi cis modernistes de 
l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch.
Dissabte 6 juny l 10h l Des de l’Ajun-
tament de Mataró. Inscripció prèvia 
a l’Ofi cina de Turisme. Preu: 10€. 
Majors de 65 i de 8 a 16 anys: 7,50€.

La Casa Coll i Regàs
Visita audioguiada a l’edifi ci modernis-
ta creat per l’arquitecte mataroní Josep 
Puig i Cadafalch el 1898. 
Diumenge 6 juny l 10,30h l Casa Coll i 
Regàs (C. Argentona, 55. Mataró)
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 Per enviar informació 

email:agenda@totmataro.cat
ofi cina: al C/ Xammar, 11 
formulari: totmataro.cat/agenda

Presentació del llibre de Pilar González 
Agàpito. Un passeig amable i tranquil 
per les botigues de la Riera de la nos-
tra ciutat als anys 60. Observant el que 
s’hi venia ens permet fer una crònica 
de l’evolució del comerç, de la societat i  
també dels costums de l’època.

PRESENTACIÓ LLIBRE

“Riera amunt, riera avall” 

Dijous 11 de juny l 19:30h l Buc de 
LLibres (Muralla del Tigre 31. Mataró).

ELS REIS A MATARÓ

Tradicional cavalcada pels carrers de la 
ciutat. En acabar, els Reis Mags d’Orient 
saludaran des del balcó de l’Ajuntament i 
a continuació baixaran fi ns la plaça Santa 
Anna per a llegir un conte als nens i nenes. 

Cavalcada de Ses Majestats 
els Reis d’Orient 

Dilluns 5 gener l 17:30h l Des de la 
pl. de Puerto Rico fi ns l’Ajuntament 
de Mataró

TRADICIONS

Tradicional mostra de catifes de fl ors 
pels carrers de la vila. De 9 a 13h, Plaça 
del Vendre: Trobada de puntaires i xo-
colatada. 18h, Plaça Nova: Cercavila per 
trepitjar les catifes de fl ors, amb la Colla 
de Geganters i grallers d’Argentona. Fira 
d’Artesania a la Plaça Nova. L’Ou com 
balla, al Museu del Càntir.     

Diada de la Flor a Argentona

Diumenge 7 de juny l Argentona
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exposicionsexposicions

Pol Codina
Exposició d’escultures.
Estudi Aurum Interiorisme (C. Montser-
rat 33. Mataró). Inauguració: 5 de juny 
a les 19h. Fins al 31 de juliol.

Ateneu Fundació Iluro (La 
Riera, 92. Mataró).
‘Mira’t’: Dels alumnes del batxillerat 
d’arts de l’Institut Alexandre Satorras.
Fins al 28 de juny.
‘El sexe femení’. Organitza: MaresmArt.
Fins al 24 de juny.

‘Entre el mar i la terra’
Exposició de Marta Duran Quintana.
Hotel Atenea Port (Pg. Marítim, 324. 
Mataró) l Fins al 20 de juliol.

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

Can Palauet (C. d’en Palau, 32. 
Mataró). 
Zona intrusa 8. L’habitació pròpia.
Fins al 14 de juny.    
‘Albert Gusi. Prohibit jugar a pilota al 
parc’.
Fins al 5 de juliol. 

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

‘Ciència viscuda’
Mostra d’objectes didàctics.
Can Serra-Museu de Mataró (El Carre-
ró, 17. Mataró). Fins al 21 de juny. 

Exposició fotografi a
Col.lectiva del Grup Foto d’Argentona.
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 4. 
Argentona) l Inauguració: divendres 5 
de juny a les 20h. Fins al 28 de juny.

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

www.totmataro.cat/exposicions
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Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 92. 
Mataró). Inauguració i lectura del 
veredicte: dijous 11 de juny a les 
19h. Fins al 28 de juliol.  

EXPOSICIÓ - INAUGURACIÓ

VI premi de pintura Torres 
Garcia-Ciutat de Mataró

Exposició de les quaranta obres fi na-
listes del premi biennal organitzat per 
l’Associació Sant Lluc per l’Art de Mataró.

 Per enviar informació 

email: agenda@totmataro.cat
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Ambient familiar, acolllidor i atenció 
personalitzada als residents.

Més de 7 propostes diàries d’activitats i 
teràpies:
Estimulació cognitiva, psicomotricitat, taller 
creatiu, fisioteràpia, manualitats, bingo, teràpia 
amb gossos, aquateràpia, sortides a la platja, 
taller de cuina, posa't guapa, etc..

La millor relació qualitat/preu en assistència 
geriàtrica de Mataró.

Disponibilitat de transport per als usuaris de 
centre de dia.

La Residència i Centre de dia a Mataró al costat del mar

C/. Tordera núm. 8, Mataró
T. 93 799 91 44
PÀRQUING GRATUÏT
    Bus 2,4 i 8.
www.lavostrallar.com

Centre acreditat per la Generalitat
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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
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DIMARTS 2DIUMENGE 30televisiótelevisió m1tv

15:00 PROGRAMACIÓ PER 
 DETERMINAR
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 ADOLESCENTS.CAT
22:30 PANTALLA OBERTA
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 PANTALLA OBERTA
18:30 DE TEE A GRENN
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 DE TEE A GRENN
20:30 INFORMATIU 24HORES  
 MARESME
21:00 AVENTURA’T
21:30 PICALLETRES
22:00 DE TEE A GRENN
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
02:00 GAUDEIX LA FESTA

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 EN DIRECTE DES 
 DE MONTSERRAT
12:30 RELIGIONS
13:00 LA SETMANA RADIAL
13:30 ÚLTIMA SESSIÓ
14:00 RESUM SETMANAL

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 RETRANSMISSIÓ 
 ESPORTIVA
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CAMINANT x CATALUNYA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 PANTALLA OBERTA
22:00 CAMINANT x CATALUNYA
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 CAMINANT x CATALUNYA
11:00 PANTALLA OBERTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CAMINANT x CATALUNYA
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
17:00 CAMINANT x CATALUNYA
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

Programació facilitada per m1tv

NÚM. 1678
DEL 6 AL 12 DE JUNY DE 2015

dissabte

diumenge

dilluns

dijous

divendres

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 DE TEE A GRENN
11:00 PICALLETRES
11:30 L’ENTREVISTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 AVENTURA’T
13:00 DE TEE A GRENN
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 MAGAZINE 1MON.CAT
 REEMISSIÓ DIUMENGE
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 DE TEE A GRENN
17:30 AVENTURA’T
18:00 GAUDEIX LA FESTA
18:30 CAMINANT x CATALUNYA
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
11:00 PICALLETRES
11:30 ESPAI D’ART
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 PANTALLA OBERTA

dimarts

dimecres

Via Europa, 101 • Mataró 
Tel.: 93 741 1060 

clínica dental
Dra. Cèlia Caba Castro Col. 3187

Horari: 9:30 a 13:30 / 16:00 a 22:00 / divendres obert tot el dia (obert migdia)
Dissabtes matí hores convingudes

FINANÇAMENT FINS A 6 MESOS SENSE INTERESSOS

NOUS SERVEIS
OSTEOPATIA:
En el nostre camí integrador de la salut bucal i general 
del pacient.

ESTÈTICA FACIAL:
Àcid hialurònic per rejoveniment i remodelació labial.
Radiofreqüència: Rejoveniment no invasiu
(també corporal)

 www.edent.cat

················································································

················································································

1a VISITA GRATUÏTA

JUNY: Blanquejament dental:  40% dte.

EL TEU SOMRIURE DIU MOLT DE TU
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  PARTICIPACIÓ MASSIVA
850 Atletes participen en la XV Triatló Ciutat 

de Mataró que organitza el CN Mataró 
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Claudia Luna
La triatleta del CN Mataró va 
ser l’atleta local més destacada 
de la darrera edició de la Triatló 
Ciutat de Mataró.

Torneig Solidari
Aquest cap de setmana el camp 
de futbol de la Llàntia acollirà 
un torneig benèfi c de la Creu 
Roja per recollir aliments.

 FOTO DESTACADA STAFF    EL TOT ESPORT

REDACTOR EN CAP DEL TOT ESPORT

JOSEP GOMÀ

És ben sabut que la nostra ciutat 
té una àmplia varietat de modali-
tats esportives, moltes a un alt nivell 
i altres intentant enfi lar-s’hi, i que 
els seus campionats han anat aca-
bant, i ara l’afi ció està en un moment 
d’efervescència futbolística, sobretot 
pel que fa als “culés”, que esperem 
demà el segon triplet de la història del 
club, que pot ser cosa fàcil si el “rei 
Leo” continua jugant com ho està fent, 
i també un triplet de Champions afe-
gint-la a les d’hoquei i handbol.

Però aquí a la nostra ciutat també 
estem en moment dolç pel que fa a 
això de jugar la pilota amb els peus. 
El CE Mataró, el nostre club centenari, 
després de passar per una època dolen-
ta, sembla voler retornar a l’esplendor 
a la gespa, com ho demostra el seu 
ascens a 1a Catalana després d’un 
campionat sensacional, tancat amb vint 
jornades consecutives sense perdre. 
També la UD Cirera ha fet una bona 
campanya a 2a Catalana i la tempo-

rada vinent allà s’hi trobarà amb l’AD 
La Llàntia, campió del seu grup de 3a, 
i que per primera vegada assoleix una 
categoria d’aquest nivell. I s’hi podria 
afegir la UD Mataronesa, un altre club 
històric, que aquest cap de setmana ini-
cia la promoció d’ascens. I a més el CE 
Pla d’en Boet pujarà a 3a Catalana. 

A nivell de base el juvenil i el cadet 
del Club Esportiu Mataró es mantenen a 
Lliga Nacional i a Divisió d’Honor, cosa 
no fàcil, i l’equip infantil puja a la màxi-
ma categoria. 

I fi cant-nos en futbol sala la base del 
Futsal ha fet dues grans gestes, plan-
tant els seus equips juvenil i cadet a la 
fi nal de la Copa Catalana, i en el cas 
dels cadets derrotant a tot un Barça, 
cosa tampoc fàcil, ja que és ben sabut 
que sempre intenten controlar tot el bo 
i millor del que surt a casa nostra. Per 
tant podem dir que, aquí a Mataró, des-
prés d’uns temps de males passades i 
xuts desviats, la tornem a tocar bé amb 
els peus. 

.

La tornem a tocar bé amb els peus
    La nostra ciutat viu un moment dolç en futbol i futbol sala

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   

LA LLÀNTIA ES PROCLAMA CAMPIÓ DE 3A CATALANA I ACONSEGUEIX L’ASCENS DIRECTE A 2A
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Diumenge passat es va celebrar la XV 
edició de la Triatló Ciutat de Mataró que 
organitza el Centre Natació Mataró i que 
va comptar amb la participació de 850 
triatletes. Un cop més la prova era en 
la modalitat Sprint i va comptar amb la 
presència dels millors triatletes d’arreu 
de Catalunya i alguns de talla mundial.

Nan Oliveras repeteix triomf
En categoria masculina el guanyador de 
la prova va ser Nan Oliveras (0:55.21) del 
CE Where Is The Limit que va revalidar 
el títol aconseguit el 2014. Oliveras 
que fa tres setmanes va acabar 5è a la 

Copa d’Europa va entrar amb 9 segons 
d’avantatge sobre Jordi García del Fas-
triatlon que va ser segon (0:55.29). El 
podi el va completar Pau Castellvell del 
Fastriatlon que va entrar tercer a la meta 
(0:55.43). 

Guanya la favorita en dones
En categoria femenina es va imposar 
la gran favorita, l’austríaca Eva Wutti 
(1:00.53), triatleta professional que ha 
guanyat dos cops l’Ironman de Barcelona 
i que té la 7a millor marca mundial de 
tots els temps en la distància ironman. 
Darrere seu a gairebé dos minuts més tard 
va entrar Laura Gómez del CN Sabadell 
que va ser segona (1:01.55), tercera va 
ser Anna Godoy del Lugo (1:01.57) que 
va arribar només dos segons més tard 

Victòries de Nan Oliveras i Eva Wutti a la 
XV edició de la Triatló Ciutat de Mataró

TRIATLÓ
TRIATLÓ CIUTAT DE MATARÓ REDACCIÓ

Claudia Luna va ser 6a i la millor 
mataronina i els dos equips del 
CN Mataró van pujar al podi

que la segona classifi cada. Esmentar que 
en aquesta edició hi va haver rècord de 
participació femenina amb 150 inscrites.

Eva Wutti guanya el premi 
Eserma Skoda
La triatleta austríaca Eva Wutti que va 
guanyar la prova en categoria femenina 
va ser el primer atleta a creuar la meta, 
i es va embutxacar el gran premi Eserma 
Skoda de 250 euros que era una de les 
novetats d’aquesta XV edició de la Triatló 
Ciutat de Mataró.    

FOTO DELS TRES PRIMERS CLASSIFICATS MASCULINS

EVA WUTTI ENTRANT A LA METAIVAN RUIZ
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De l’actuació dels atletes mataronins en 
la XV Triatló Ciutat de Mataró hem de 
destacar el 6è lloc de Claudia Luna del 
CN Mataró (1:05.41), temps que li va 
valer per emportar-se la victòria en cate-
goria júnior. Judit Zaragoza va acabar 19a 
(1:10.31), Joana Martínez 27a (1:13.01) 
i 3a en la categoria veterans-1, mentre 
que Regina Mola va acabar 34a (1:14:36) 
i 4a en categoria veterans.

Dani González 8è
En categoria masculina el millor atleta 
del CN Mataró va ser Dani González que 
va acabar 8è (0:57.23) i 5è en categoria 

sub-23 després d’anar durant bona part 
de la cursa entre el grup capdavanter. 
Destacar també el 14è lloc d’Alex Cortijo 
(0:58.47) que es va emportar la victòria 
en categoria júnior. Antoli Fauria va 
ser 27è (0:59.57), Guille Cortijo 33è 
(1:00.29) registre que li va valer per 
acabar segon el categoria cadet, Pablo 
López 76è (1:02.19), Adrià Parra 99è 
(1:03.31), Oriol Farré 102è (1:03.36).

Segon lloc de Toni Noè
I hem de fer una menció especial pel 
veterà atleta del CN Mataró Toni Noè que 
va acabar 110è (1:16.53) però en 2a 
posició en la categoria veterans 3. Un cop 
acabada la prova el Centre Natació Mataró 
li va entregar una placa commemorativa 
per la seva constància i entrega.

Claudia Luna 6a i Dani González 8è del CN Mataró,
els millors triatletes locals 

TRIATLÓ
TRIATLÓ CIUTAT DE MATARÓ REDACCIÓ

Luna a més va acabar primera 
en la categoria júnior com el seu 
company d’equip Alex Cortijo

Triomf de Pellejero en veterans 1
El mataroní Sant Pellejero del Calella 
que anys enrere havia guanyat aquesta 
prova defensant els colors del CN Mataró 
va acabar 17è (0:59.15), registre que la 
va valer per emportar-se la victòria en 
categoria veterans 1.

Altres atletes maresmencs
Sabent que hi ha havien molts triatletes mata-
ronins i de la comarca i que segur que ens en 
deixarem molts, hem de destacar el 31è lloc 
d’Antonio Roldán (1:00.10) del Club Triatló 
Maresme. També van participar-hi Edu López 
del VO2-Sural 80è (1:02:35), Josep Nebot del 
VO2 99è; Joan Basseda del VO2 132è; Pol Ba-
dia VO2 174è; Ivan Redondo del CA Laietània 
179è; R.Sanjaume 221è, Oriol Delblanch del 
CAL 243è; Ferran Valls 404è; Oscar Muñoz del 
CAL 476è. En categoria femenina Leonor Font 
del VO2-Sural va ser 14a femenina (1:09:39), 
Emma Bosch també del VO2 35a (1:15:03). 

Si hi vau participar, ens podeu fer arribar les 
vostres fotos a redaccio@eltotesport.com i en 
farem un recull. Gràcies!

Dos podis per equips del CNM
En la classifi cació per equips hem de des-
tacar que tant el femení com el masculí 
del CN Mataró van pujar al podi, acabant 
tots dos equips en segona posició. En 
categoria masculina el guanyador de la 
prova va ser el Club Fasttriatlon, segon 
va acabar el Prat Triatló i tercer el CN 
Mataró. El Calella va acabar vuitè i el CA 
Laietània 48è.  En categoria femenina la 
victòria va ser pel Vic, en segona posició 
va quedar el Club Fasttriatlon i tercer el 
CN Mataró.    

  Subcampionat català

FOTO DEL PODI MASCULÍ PER EQUIPS CLAUDIA LUNA I DANI GONZÁLEZ

FOTO DE L’EQUIP FEMENÍ DEL CN MATARÓ QUE VA ACABAR TERCER
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25A JORNADA 30 MAIG

Manlleu - Santa Maria . . . . 10-0
Alcorcón - Girona . . . . . . . . . .2.2
Gijón - Palau Plegamans . . . 5-2
Voltregà - Vilanova . . . . . . . . 3-1
Sant Cugat - Terrassa . . . . . . 0-5
CH MATARÓ - Igualada . . . . 4-3

CLASSIFICACIÓ. Palau Plega-
mans 57; Voltregà 56; Manlleu i 
Gijón 53; CH MATARÓ 37; Vila-
nova 33; Terrassa 32; Igualada 
26; Bigues i Riells 23; Alcorcón 
22; Sant Cugat 15; Girona 13; 
Santa Maria del Pilar 9.

El Palau i Plegamans va perdre 
a Gijón i veu com el Voltregà se 
li acosta a només un punt. Ara 
el Palau està obligat a guanyar 
en la darrera jornada per acon-
seguir el títol de lliga.

26A JORNADA 6 DE JUNY

Girona - Santa Maria
Palau Plegamans- Alcorcón
Biguesl i Riells - Gijón
Terrassa - Voltregà
Igualada - Sant Cugat
Manlleu - CH MATARó

Es tanca la lliga
Aquest dissabte a les 20 hores 
es disputarà la darrera jornada 
de lliga on el CH Mataró hi 
arriba amb els deures fets des 
de fa moltes setmanes. Les ma-
taronines s’han mantingut amb 
solvència a la màxima categoria 
i ja s’han assegurat la 5a plaça. 
Aquesta setmana visiten el 
Manlleu que està lluitant per la 
tercera plaça amb el Gijón. Com 
hem dit, Palau de Plegamans 
i Voltregà es disputen aquest 
cap de setmana el títol de lliga. 

El Fem sub-16 
subcampió estatal
La setmana passada el Femení 
sub-16 del CH Mataró es va 
proclamar subcampió estatal 
després de perdre la fi nal 3-2 
amb el Bell-Lloc lleidatà, en 
un partit que es va decidir a la 
pròrroga amb un gol d’or.   

 S’asseguren la cinquena plaça S’asseguren la cinquena plaça S’asseguren la cinquena plaça S’asseguren la cinquena plaça

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

L’equip femení del Banco Mediolanum CH Ma-
taró va guanyar l’Igualada en un partit trepidant 

HOQUEI   
OK LLIGA FEMENINA

El Banco Mediolanum Club Hoquei Mataró 
va superar l’Igualada en un partit trepidant 
i amb molts gols

per 4-3 i d’aquesta manera assegura el cinquè 
lloc fi nal de l’OK Lliga Femenina, que ès una 
posició esplèndida en el debut de l’equip 
mataroní a la màxima categoria, passi el que 
passi a la darrera jornada en què ha de jugar a 
Manlleu, davant l’equip que les va eliminar a 
les semifi nals de la Copa de la Reina.

L’equip local es va avançar per tres vegades, 
sent replicats els seus gols sempre per l’equip 
visitant, però quan faltaven tres minuts Ona 
Castellví va fer el gol del triomf.

Ara aquest dissabte jugaran el darrer partit 
de lliga a les 20h a la pista del Manlleu.   

Encara no tenim 
campió

OK LLIGA
CRÒNICA REDACCIÓ

BANCO 
MEDIOLANUM

HCP   
IGUALADA4 3

  Subcampionat català

El passat cap de setmana l’infantil A femení de 
la Unió Esportiva Mataró es va proclamar sub-
campió de Catalunya després de perdre la fi nal 
catalana 46-76 davant el Femení Sant Adrià. 

Les mataronines a semifi nals van eliminar 
amb autoritat l’Uni Girona 29-60, però a la gran 
fi nal no van poder fer res davant la superioritat 
del Sant Adrià. Després d’acabar segon el con-
junt mataroní jugarà del 15 al 21 de juny el 
Campionat d’Espanya a Pontevedra.  

BÀSQUET
CAMPIONAT DE CATALUNYA REDACCIÓ

  Campions de lliga

Aquest passat cap de setmana el cadet groc de 
l’Automatismes Catalunya de la UE Mataró  es 
va proclamar campió territorial de Barcelona 
de nivell A2. Els grocs van superar a la fi nal al 
Lluïsos de Gràcia 77-72 després de superar a 
semifi nals el Sant Josep de Badalona 57- 43.

El proper diumenge 7 de juny, a la localitat 
gironina de Sant Feliu de Guíxols, la UEM jugarà 
la Final a 4, contra els equips guanyadors de 
les territorials de Lleida, Girona i Tarragona.  

BÀSQUET
CAMPIONAT DE BARCELONA REDACCIÓ
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34A JORNADA (31 MAIG)
Din.Batlló - Sarrià . . . . . . . . . . . 1-1
Olim. Can Fatjó- Catalònia . . . 3-1
Catalana - Canyelles  . . . . . . . 8-0
Guineueta - Carmelo . . . . . . . . 1-1
SANT POL - CE MATARÓ . . . 1-3
Singuerlín - CIRERA . . . . . . . . 2-3
LLefi à - SJ Montcada . . . . . . . 2-3
Ripollet - LLoreda  . . . . . . . . . . 4-1
PREMIÀ MAR- Equipo Ja . . . 2-4

CLASSIFICACIÓ. CE MATARÓ 
80; PREMIA MAR 63; SJ Mont-
cada i Ripollet 62; Guineueta 
58, Llefi à 55;  CIRERA i Equipo 
Ja 49; Olímpic Can Fatjó 47; 
Lloreda i Canyelles 46; Carmelo 
40, SANT POL 39; Catalònia i 
Singuerlín 36; Sarrià 35; Catala-
na 22; Dinàmic Batlló 17. Baixen 
els cinc últims.

Final feliç
Hi haurà temps per fer balanç 
més extens però de moment 
es pot dir que ha acabat una 
esplèndida temporada dels dos 
equips mataronins.

El CE Mataró ha estat el cam-
pió amb ni més ni menys que 
17 punts d’avantatge sobre el 
segon classifi cat, amb un títol 
aconseguit a cinc jornades del 
fi nal, amb un ratxa fi nal de 20 
partits consecutius sense per-
dre,  amb només dues derrotes, 
totes dues a la primera volta, 
amb 13 victòries en 17 partits 
fora de casa, i sent el màxim 
golejador amb 84 gols i el menys 
golejat amb 35. Tot plegat de-
mostra una superiroitat inqües-
tionable que evidentment l’han 
fet campió amb tots els honors.

La UD Cirera ha fet un campio-
nat més irregular però amb un 
tram fi nal molt bo  (18 punts en 
els darrers 9 partits) que li ha 
permès aconseguir un magnífi c 
setè lloc, 13 punts per sobre de 
la zona de descens i assolint la 
permanència, el seu objectiu, 
també de forma folgada. 

Acaben com a campions que sónAcaben com a campions que són

Setè triomf fora de casa del Cirera

CE MATARO EF. Joel, Lluís, Koke (Antonio Pérez 60’), 
Urbano, Willy, Parri (Sergi Sànchez 65’), Fiti, Baba, 
Marc Aranyó (Dídac Bancells 60’), Landi i Aitor.

GOLS. 2’ WILLY (0-1); 22’ AITOR (0-2); 61’ Mollfulleda 
(1-2); 67’ BABA (1-3).

El CE Mataró va tancar el diumenge passat la 
seva triomfal lliga de 2a Catalana, en que ha 
acabat campió assolint l’ascens a 1a Catalana, 
i ho va fer amb una victòria per 1-3 en el derbi 
maresmencs disputat al camp del Sant Pol, 
un triomf amb el qual arriba als vint partits 

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

El Mataró completa una ratxa de 
20 partits seguits sense perdre consecutius sense perdre, en la que, com ja 

hem anat dient en les darreres setmanes, és la 
millor ratxa en la història del club groc-i-negre.

L’equip de Jose M. Polo només ha perdut 
dos partits en tot el campionat, un a casa i un 
a fora, tots dos per 0-3, tots dos a la primera 
volta, n’ha empatat vuit (5 a casa i 3 a fora) 
i n’ha guanyat 24 (11 a casa i 13 a fora). 
Cal destacar l’impressionant balanç a camp 
contrari, tancat amb aquest últim triomf a 
Sant Pol.

En aquest darrer partit Willy va obrir el 
marcador molt aviat, després Aitor va fer el 
segon, arribant-se al descans amb 0-2. A la 
represa el Sant Pol va reaccionar amb gol de 
Mollfulleda, però de seguida Baba va fer el da-
rrer gol de la temporada tallant les intencions 
de remuntada local. 

UD CIRERA. Toni, Carlos Gómez , Oscar, Isaac (Aitor 
46’), Albertito, Demba (Pau 46’), Rubio, Joel, Jesus 
Maldonado (Cristian 63’), Augusto (Rafa 46’), Peque.

GOLS.  2’ Mora (1-0); 55’ JOEL (1-1); 62’ JESUS 
MALDONADO (1-2) 80’ PAU (1-3); 88’ Raul (2-3).

La UD Cirera anava al camp de Can Zam a 
Santa Coloma de Gramenet per jugar contra un 
Singuerlín que s’hi jugava el descens però que 
no va poder superar l’equip mataroní i es veu 
abocat al descens a 3a Catalana, mentre que 
el Cirera es fa amb un magnífi c setè lloc a la 
classifi cació fi nal.

L’equip local va sortir en tromba, ja que 
havia de guanyar i a poder ser per una diferèn-
cia àmplia, i es va avançar, però a poc a poc 
l’equip cirerenc es va anar fent amb el control 
de la situació frenant l’impetuós joc local.

CE Mataró 1r i 
UD Cirera 7è

I a la represa els va donar l’estocada amb tres 
gols que van capgirar el marcador, tot i acabar 
jugant amb diversos juvenils, i només al fi nal 
els colomencs van poder maquillar una mica 
el resultat. 

SANT        
POL

CE      
MATARÓ1 3

FC 
SINGUERLÍN

UD      
CIRERA2 3

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

L’equip cirerenc condemna el seu 
rival al descens a 3a Catalana

JOSEP RIBAS

ARXIU
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239€

Muebles
de baño

Mamparas

Plato de ducha

CUPÓN REGALO

Gran surtido
de stock

Fabricación a
medida

Servicio de
instalación

* Por una compra
superior a 30€

Llévate uno de
estos 4 regalos!
Oferta válida hasta el 30 de junio

Accesorios de baño

Fabricación a medida
Primeras marcas

nacionales
Instalación por

servício técnico del
fabricante

Garantía 2 años
y servicio

reposición piezas
Asesoramiento técnico

 PLATO DE DUCHA TIPO PIZARRA
• Antideslizante
• Antibacterias
• Recortable
• Extraplano
• Válvula incluída
• Disponible en varios colores

160x70 cm

AHORA
160X80

MISMO PRECIOENTREGA INMEDIATA
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Todo en
parquet

sintético
y natural

blanco
brillo

biselado

Azulejos

Parquet

blanco
satinado

Gres
Reno

CUPÓN REGALO
* Por una compra
superior a 30€

Llévate uno de
estos 4 regalos!

20x60
20x60

34x57 , 1ª
Imitación madera

Oferta válida hasta el 30 de junio Asa de baño

Escobillero 
de piéPorta pañuelos

Accesorios de baño
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Sandra Moreno del 
Hwarang Mataró bronze 
estatal en tècnica

TAEKWONDO
CAMPIONAT ESPANYA REDACCIÓ

El passat cap de setmana el gimnàs 
mataroní del Hwarang Mataró va parti-
cipar amb sis competidors al Campionat 
d’Espanya de Poomsae (tècnica) que 
es va celebrar a la localitat valenciana 
d’Orpesa.

En categoria infantil femenina Sandra 
Moreno es va penjar el bronze, acons-
geuint l’única medalla de la delegació 
mataronina. També en categoria infantil 
femenina Maria Correro va acabar 5a 
quedant-se a només una dècima del 
bronze. Jon Avellaneda va acabar 24è 
en categoria infantil Iris Vilardaga 24a 
en categoria benjamí, Isaac Megías 9è 
en categoria benjamí i Sonia Martín 12a 
en categoria Master 1

Open Ciutat de Figueres
El passat cap de stemana a Figueres un 
grup d’alumnes del gimnàs mataroní 
Hwarang Mataró van participar a la pri-
mera edició de l’Open Ciutat de Figueres 
de Taekwondo en la modalitat de combat. 

A part de passar un dia fantàstic el 
club mataroní va col·laborar amb una 
bona causa, ja que una part dels diners 
recaudats van ser destinats a la lluita 
contra l’ELA (esclerosi lateral amiotrífi ca).

Els alumnes del Hwarang Mataró van 
aconseguir dues medalles de bronze. 
Marc Vega i Saül Avellaneda es van 
penjar els metalls en categoria pre-cadet. 
Van participar sense obtenir medalla Nil 
Casabella, Àlex Vázquez, Joel Diaz i Marc 
Sanchez.   

HANDBOL | El CH Llavaneres Maresmeweek va tancar la seva participació a la fase d’ascens a 
Lliga Catalana femenina amb un triomf davant el Concòrdia d’Andorra 22-20 i acaba en quarta 
posició fi nal. Les jugadores que han jugat al llarg de la temporada són: Gisela Peláez i Mercè 
Espígul (porteres); Mònica Torrellas, Júlia Soler, Núria Palacios, Roser Mitjans, Diana Gomà, 
Marta Gonzalvo, Irene Chiva, Paula Soler, Elisenda Terrado, Àurea Martínez, Petra Riera, Núria 
Xaubet, Amanda Benktib, Clara Weisweiler i Martina Farnés.  
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FUTBOL    
SEGONA CATALANA

34A JORNADA (30 MAIG)
Poble Nou - Turó Peira . . . . . . 6-1
Alella - Tiana . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Argentona - MATARONESA . 3-3
Gramenet B - Empenta . . . . . 0-3
Cabrils - Cabrera . . . . . . . . . . . 3-2
Llavaneres - Bufalà . . . . . . . . . 6-4
LIVERPOOL - Arenys Mar . . 3-1
JUVENTUS - LLÀNTIA . . . . . 0-3
Premià Dalt - Pineda . . . . . . . . 2-0

CLASSIFICACIÓ. LLÀNTIA80; 
MATARONESA 79; Cabrera 65; 
Arenys de Mar 63; Cabrils 57; 
LIVERPOOL 56; Llavaneres 54; 
Alella I Pineda 53; Argentona 
59; Bufalà 48; Turó Peira 42; 
Empenta 38; Poble Nou 34; 
Premià Dalt 33; JUVENTUS 28; 
Tiana 24, Gramenet B 5.

Finalment La Llàntia ha estat el 
millor equip de la categoria i el 
merescut campió del grup IV de 
3a Catalana. Els verds després 
de sumar 80 punts guanyant 
25 partits, empatant 5 i només 
cedint 4 derrotes és nou equip 
de 2a Catalana i l’any vinent 
jugarà amb el Cirera i esperem 
que també ho faci amb la Ma-
taronesa que ha acabat segon 
i jugarà la promoció d’ascens.

Gran temporada també del 
Liverpool que ha acabat sisè 
classifi cat, no podem dir el ma-
teix del Juventus que després de 
pujar la campanya passada ha 
quedat tercer per la cua i l’any 
vinent tornarà a jugar a Quarta 
Catalana.

Promoció Ascens
La Mataronesa després de que-
dar segon jugarà la promoció 
d’ascens a Segona Catalana i 
ho farà davant el FC Torrelles de 
Llobregat, segon clasifi cat del 
grup 8 de 3a Catalana. El con-
junt mataroní jugarà aquest cap 
de setmana el partit d’anada 
allà i la setmana vinent jugarà 
la tornada a casa on espera 
celebrar l’ascens.. 

La Llàntia campió de Tercera CatalanaLa Llàntia campió de Tercera Catalana

JUVENTUS. Miquel, Cucurell, Cañameras (Martí, 73’), 
Oriol Puig, Sergi, Biasi, Marc Torres (Collado, 52’), 
Joaquin, Marc Palau (Vicedo, 68’), Sotillo (Canal, 52’), 
Marc Fernández (Renato, 68’).

LLÀNTIA. Font, Javier Fernández (Sergio, 73’), Masero, 
Artero (López, 79’), Antoni Martin (Montes, 79’), 
Llavero, Israel Martínez, Pereira (Boronat, 86’), Llop, 
Aitor Moreno (Vela, 73’), David Valencia.

A la darrera jornada de la competició de 3a 
Catalana no hi va haver sorpresa i el líder, l’AD 
La Llàntia que ha fet un campionat sensacional, 
va superar al camp de Can Xalant a una Juventus 
que s’hi jugava el descens però que no va poder 
fer res davant la superioritat de l’equip visitant 
que va sentenciar el partit amb dos gols d’Aitor 

TERCERA CATALANA

FUTBOL    
TERCERA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

La Mataronesa jugarà la promoció i 
el Juventus baixa a 4a Catalana Moreno i un de Sergio Pereira. D’aquesta 

manera l’equip que prepara José Antonio Ruiz 
s’ha fet amb l’ascens a 2a Catalana on es tro-
barà amb la UD Cirera, mentre que el Juventus 
baixa a 4a Catalana on intentarà la temporada 
vinent un nou ascens que el retorni a 3a.

Empat de la Mataronesa 
que jugarà la promoció 
Amb aquest resultat la UD Mataronesa, que 
havia d’esperar una ensopegada de La Llàntia 
–i que a més només va empatar a Argentona 
3-3– s’haurà de jugar l’ascens a 2a Catalana 
a la promoció d’ascens.

Victòria del Liverpool
El Liverpool per la seva part va guanyar 3-1 a 
casa a l’Arenys de Mar i acaba la lliga en un 
magnífi c estat de forma. Finalment el conjunt 
mataroní ha acabat sisè classifi cat a només 8 
punts de la tercera plaça. 

La Llàntia ja és 
de 2a Catalana

AC   
JUVENTUS  

AD LA 
LLÀNTIA0 3

A. ALUART
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INCIDÈNCIES. Partit suspès al minut 70’.

El Pla d’en Boet és virtualment equip de 
3a Catalana, però haurà d’esperar fi ns 
a la resolució del comitè de competició 
per tenir l’ascens ofi cial de categoria. 
Després de guanyar el primer partit de 
la promoció d’ascens a casa 4-1 davant 
el Ciutat Meridiana, els mataronins van 
fer els deures a la tornada i restant 20 
minuts per acabar el matx guanyaven 1-2 
gràcies als gols de Jose Maria Valle i de 
Youness El Harrak.

Però la victòria visitant no va agradar 
gens a la parròquia local que la va em-
prendre amb la tripleta arbitral. Restant 

vint minuts pel fi nal del matx, l’àrbitre 
va suspendre el partit després que els 
seguidors locals ruixessin amb cervesa a 
un dels jutges de línia.

Des del Tot Mataró ens hem posat en 
contacte amb el CF Pla d’en Boet i ens 
han explicat que esperen que la Federa-
ció doni per acabat el partit amb aquest 
resultat i l’equip assoleixi l’ascens a 3a 

Ajornat l’ascens del 
Pla d’en Boet a Tercera 
Catalana

FUTBOL
PROMOCIÓ ASCENS REDACCIÓ

CIUTAT 
MERIDIANA

CF PLA 
D’EN BOET1 2

Catalana. Fins dimecres a la tarda no 
s’haurà reunit el comitè de competició 
de la FCF i dijous que s’ahurà publicat la 
resolució sens que els poguem informar.

Esperem que s’imposi la lògica i que el 
comitè doni per fi nalitzat el partit, ja que 
restant 20 minuts per acabar l’encontre 
sembla inviable que el Ciutat Meridiana 
aconseguís cinc gols.  

El Joventut es classifi ca 
per a la fase fi nal de la 
Copa Catalana 

HANDBOL
COPA CATALANA REDACCIÓ

JOVENTUT. Noper Sowe i Jordi Armadans 
porters; Marc Martínez (3), Bernat Muñoz 
(8), Bernat Bonamusa (5), David Pedrago-
sa, Berenguer Chiva (1), Roc Segarra (6), 
Dani Aguilera (1), Marc Castilla (3), Guillem 
Fàbregas (2), Àlex Bosch (3), Eric Martínez, 
Oriol Vaqué. 

En el darrer partit del grup de la primera 
fase de la Copa Catalana el Joventut 
Handbol Mataró va empatar a casa el 
divendres passat davant el Sant Joan 
Despi, però tot i això es classifi ca per a la 
fase fi nal. El partit era intranscendent ja 
que el Joventut estava classifi cat i el rival 
estava eliminat i a la primera part l’equip 
mataroní va superar bé la defensa oberta 
dels visitants i va marxar als vestidors 
amb cinc gols d’avantatge (20-15). A 
la represa els visitants van baixar a una 
defensa 6:0 que va dificultar més les 
accions locals i van capgirar el marcador 
amb un parcial de 4-11 en quinze minuts, 
agafant dos gols d’avantatge que van anar 
mantenint fi ns quasi el fi nal. Els darrers 
minuts van tenir emoció, tot i la nul·la im-
portància del partit, i un parell d’aturades 

de Noper van permetre que el Joventut 
igualés amb gol de Bernat Muñoz i encara 
el mateix jugador va disposar sense èxit 
d’una oportunitat de marcar en el darrer 
segon el gol del triomf.

El Joventut rep avui divendres 
el Sarrià a vuitens de fi nal
El Joventut s’ha classifi cat pels vuitens 
de fi nal de la Copa i li ha correspost un 
rival molt complicat, la UE Sarrià que a 
la lliga va acabar en 5è lloc just un per 
sota de l’equip mataroní i amb la mateixa 
puntuació. I que en el darrer partit jugat a 
Sarrià va tallar les esperances de l’equip 
d’Hèctor del Pino d’entrar a la fase 
d’ascens en superar-lo per 29-25. Ara 
l’avantatge és que es juga a partit únic 
i aquí a Mataró a la lliga es va guanyar 
per 35-23, però és ben sabut que ara el 

JOVENTUT 
MATARÓ

SANT JOAN 
DESPÍ32 32

Joventut té els seus dos porters dle primer 
equip lesionats. El partit es juga avui 
divendres a les 21:30 hores al Pavelló 
Teresa Maria Roca.

Els enfrontaments de vuitens de fi nal, 
que després s’aparellaran en ordre a 
quarts de fi nal, són aquests:  Sant Cugat 
- BM La Roca; Granollers B - Sant Vicenç; 
JOVENTUT MATARÓ- UE Sarrià; OAR Grà-
cia- Sant Miquel; Sant Martí Adrianenc 
- Bordils B; Sant Quirze - S.Martí Adria-
nenc B; S.E.Sesrovires - H.Palautordera; 
Manyanet - Bordils A.

Altres resultats
Copa Federació 2a Catalana: JHM B - Sant 
Fost 30-32. 3a Catalana Preferent (Fase pel 
títol); Joventut Mataró Atlètic - Vilanova 37-20: 
El sènior C continua en primer lloc). Juvenil 
(1a Catalana) Cardedeu - JHM 29-30: L’equip 
juvenil ja està classifi cat per al TOP-4. 

CFS   
SAGARRA
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Tercera semifinal disputada, i tercer 
equip del Futsal Aliança Mataró que 
es classifi ca per jugar la fi nal de Copa 
Catalunya 2015. El Juvenil del Futsal 
va seguir els passos del Juvenil Femení i 
del Cadet superant a Les Corts 5-2 i ara 
jugarà la fi nal de Copa davant el potent 
FC Barcelona.

Amb les grades a vessar del Teresa 
Maria Roca, el vermells van remuntar 
un 0-2 en contra a la segona part i es 
van acabar imposant davant el segon 
classifi cat de la Divisió d’Honor Juvenil 
Nacional, un equip que fi ns ara havia 
guanyat aquesta temporada els dos partits 
davant els mataronins.

Temporada històrica de la base del 
Futsal Mataró col·locant a tres equips a 
la fi nal de Copa Catalunya.     

Maria Prieto 14è (Master), Abril Martin 
5a (benjamí), Carolina Muñoz 5a (cadet 
infantil) i Oscar Montoro 12è (cadet 
infantil). En defenitiva grans resultats 
del gimnàs mataroní que un cop més 
va demostrar estar entre els millors de 
tot l’estat.   

Victòria a domicili del Futsal Aliança 
Mataró per tancar la temporada

FUTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓ REDACCIÓ

El sènior del Futsal Aliança Mataró va 
tancar la temporada amb una victòria a 
la pista del Sagarra de Santa Coloma, un 
dels equips més potents del grup 1 de la 
Tercera Divisió Estatal. Els mataronins 
que no s’hi jugaven res van guanyar 1-2 
a una de les pistes més complicades del 
campionat i acaben sisens amb 53 punts, 
cinc punts menys que dels que es van 
aconseguir la temporada passada quan 
l’equip va acabar tercer.

Els mataronins han fet un gran tram 
fi nal de temporada guanyant 4 dels cinc 
darrers partits. En aquest darrer matx els 
vermells van aconseguir la victòria gràcies 
als gols de Carlos Villarin i Marcel Catà, 

Sis medalles del CD 
Tonbal al Campionat 
d’Espanya de Tècnica

TAEKWONDO
CAMPIONAT D’ESPANYA REDACCIÓ

El cap de setmana passat el gimnàs 
mataroní del CD Tonbal va aconseguir 
sis medalles al Campionat d’Espanya de 
Taekwondo en la modalitat de Poomsae 
(tècnica). 

El mestre del gimnàs Toni Moreno es va 
penjar la medalla d’or en categoria Master 
1 classifi cant-se per disputar a fi nals de 
juny l’europeu de Belgrad. 

Héctor Poza i Marta Calzada es van 
pènjar la medalla en categoria cadet 
i júnir respectivament proclamant-se 
subcampions d’Espanya. 

CFS   
SAGARRA

FUTSAL 
ALIANÇA1 2

tots dos aconseguits a la primera meitat. 
Els locals ho van intentar tot, però la 
gran defensa mataronina va evitar la 
remuntada i només va cedir un gol en el 
darrer minut de partit que ja no hi havia 
temps per res més.

Esmentar que el Barceloneta va guan-
yar a la darrera jornada de lliga al Cerdan-
yola i s’ha proclamat campió d elliga i la 
temporada que ve jugarà a Segona B. Per 
baix, Racing Pineda, Ripollet B i Manlleu 
han perdut la categoria.  

CLASSIFICACIÓ. Barceloneta 76; Cerdanyola 
70; Ràpid Santa Coloma 59; Montsant 58; 
Sagarra 54; FUTSAL ALIANÇA MATARÓ 53; 
Sant Joan de Vilassar 48; Arenys de Munt 
43; Parets i Lloret 37; Vilassar de MAr 36; 
Pineda 35; Lliçà d’Amunt 34; Racing Pineda 
28; Ripollet B 10; Manlleu 9. 

Tres equips del Futsal 
Mataró jugaran la fi nal 
de Copa

FUTBOL SALA
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

En categoria aleví Imanol Martin es va 
penjar la medalla d’or i Marta Montoro i 
Carla Bernaola es van penjar la medalla 
de bronze.  

També van participar en el campionat 
Sandra López 12a (Master) i 17a formant 
parella mixta amb Toni Moreno, José 

CEDIDA
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Aina Rabadan campiona 
de Catalunya infantil en 
pentatló 

ATLETISME
CAMPIONAT DE CATALUNYA REDACCIÓ

El passat cap de setmana a l’Estadi 
Serrahima de Barcelona l’atleta infantil 
del CA Laietània Aina Rabadan Coll es 
va convertir en l’onzena campiona de 
Catalunya del Laietània al llarg de la 
seva història, en la prova de combinades.

A més, amb 2883 punts, va superar 
el rècord social infantil de pentatló que 
tenia Jankey Sowe amb 2862 punts. Les 
marques de l’Aina van ser 13.56 en 80 m 
tanques, 4.70 en llargada, 9.52 en pes, 
1.55 en alçada (que va ser la seva millor 
marca per taula internacional amb 678 
punts) i 10.90 en 80 m llisos.

Emma Palà subcampiona juvenil
Per altra banda l’atleta juvenil Emma 
Palà va obtenir el segon metall del CA 
Laietània, pujant al segon calaix del podi 
a la prova d’heptatló, amb una puntuació 
de 3713 punts i amb aquestes marques: 
16.65 en 100 m tanques, 29.27 en 
javelina, 4.67 en llargada, 9.63 en pes, 
1.47 en alçada, 28.78 en 200 m llisos i 
2.48.71 en 800 m llisos.

Joan Planas 2n a la Copa 
d’Europa de Clubs B
El passat cap de setmana passat el salta-
dor de perxa mataroní Joan Planas, que 
està residint a Amsterdam, va  competir 
en la Copa d’Europa de Clubs B, a Dub-
nika (Eslovàquia), amb el club Phanos 
d’Amsterdam. Joan Planas va saltar 5,15 
m i va quedar segon a la seva prova, però 
el Phanos d’Amsterdam es va haver de 
conformar amb el setè lloc.    

El CN Mataró B de 
tennis taula puja a 
1a Estatal 

TENNIS TAULA
FASE ASCENS 1A ESTATAL REDACCIÓ

Tres mataronines 
campiones de Catalunya 
amb el BM Granollers

HANDBOL
CAMPIONAT CATALUNYA REDACCIÓ

El sènior B masculí del CN Mataró 
Quadis de tennis taula va aconseguir 
aquest passat cap de setmana l’ascens 
a 1a Estatal a la localitat madrilenya de 
Villalbilla. El conjunt mataroní va guanyar 
tots els partits de la fase d’ascens i l’any 
vinent jugarà a la categoria de bronze del 
tennis taula estatal. El Quadis va superar 
6-0 el Deusto, 6-0 l’Alcoi i 4-2 al Gijón 
Tenis Mesa.

Tota una fita per aquest jove equip 
format per Toni Prados, Jordi Fradera, 
Dani Martínez i Oriol Lario i entrenat per 
Flora Khasanova.   

Les jugadores infantils mataronines Ania 
Calle Cabello, Alicia Fernandez Carrique 
i Maria Muñoz Navas,  formades a la base 
del Joventut Handbol Mataró i que ara mi-
liten al BM Granollers, es van proclamar 
campiones de Catalunya guanyant a la 
fi nal catalana 28-13 el Sant Joan Despí, 
en un matx on les mataronines van ser 
peces claus del seu equip en defensa i 
a la porteria.  

A més el Granollers aquest passat cap 
de setmana va participar en les fases de 
sector i va aconseguir una plaça per jugar 
la fase fi nal del Campionat d’Espanya on 
hi juguen els 8 millors de l’estat.   

FOTONOTÍCIA 
Aquest cap de setmana les instal·lacions 
del Centre Natació Mataró acullen el 
Campionat d’Espanya de Natació Adap-
tada.   

EMMA PALÀ (2A JUVENIL) I AINA RABADAN

portada ete 1383.indd   10 3/6/15   18:45



1P DR. BURGER 1678.pdf   1   3/6/15   19:10



Cinemes Arenys
93 792 33 90 · Golfes:  dissabtes.

Insidious: Capítulo 3 

Nuestro último verano en Escocia

Tomorrowland

Dando la nota

¡Ups! ¿Dónde está Noé?

La profesora de historia

Tiempo sin aire

La familia Bélier

Samba

Dios mío ¿pero qué te hemos hecho?
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Requisitos para ser una persona normal 

Nuestro último verano en Escocia

Tomorrowland

Caza al asesino

Dando la nota

Poltergeist

¡Ups! ¿Dónde está Noé?

Mad Max

El viaje más largo

Suite francesa

Sweet home

Los Vengadores: La era de Ultrón

Astérix: La residencia de los dioses

Lo mejor de mi

La familia Bélier

Superpoli en Las Vegas

Consulteu dies de projecció dels diferents horaris de Cinesa a la nostra web
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Quin any s’estrenava la primera 
Insidious?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1676
‘Elizabeth Banks’

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 
Victoria Bigas Pena,
Gaspar Nierga Verges.

Pantalla sísmica

El món postapocalíptic de la saga 
“Mad Max” retorna a les grans 
pantalles per rellançar de nou la 
franquícia amb tot el soroll i la fú-
ria possible. Retrobem així el món 
distòpic poblat per humans barbarit-
zats que tan sols es preocupen per la 
seva supervivència en aquesta oca-
sió amb una anècdota argumental 
que vindria a ser com la cavalcada 
de l’Oest americà d’una caravana de 
dones que fuig a la recerca d’una 
enyorada terra verda. 

L’australià George Miller, autor de 
la trilogia original, reprèn amb un 
ímpetu desbordant l’univers violent 
de “Mad Max” en l’espai desolat, 
sec i erm d’un desert infi nit per 

MAD MAX: FURY ROAD. GEORGE MILLER. 2014
CRÍTICA JOAN MILLARET/AMIC - REDACCIÓ

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles

cinemescinemes NÚM. 1678
DEL 5 A L’11 DE JUNY DE 2015 

bastir una suculent, explosiva i ex-
cepcional pel·lícula d’acció en clau 
de western futurista. La pel·lícula 
fa gala d’una rusticitat i ferotgia im-
pressionant, un terrabastall de ferro 
i foc, de rovell i de sorra, de pols i 
de fang, una experiència feta de rau-
xa, potència i adrenalina a tot drap.

Un film que, tot i els efectes 
digitals, sap transmetre tota la en-
ganxifosa física de la lluita cos a cos 
o l’espectacularitat de les curses de 
quadrigues de l’arena del circ romà. 
Un apoteòsic combat acompanyat 
de l’epidèrmic brogit dels motors 
rugint sense descans en les diferents 
batalles que esglaonen una magis-
tral persecució al límit.

cinemes critica 1678.indd   1 3/6/15   11:02
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Les estrenes
Insidious: Capítulo 3 

Elise accepta a contracor utilitzar la 
seva capacitat de posar-se en con-
tacte amb els morts per ajudar a una 
adolescent que s’ha convertit en 
blanc d’una perillosa entitat.
Direcció: Leigh Whannell 
Intèrprets: Dermot Mulroney, Lin 
Shaye, Hayley Kiyoko
97min

Nuestro último verano en 
Escocia 

Uns pares de família amb tres fi lls 
encantadors però molt excèntrics 
viatgen a Escòcia de vacances per 
evitar l’embogiment per estrès del 
matrimoni. Allà participaran en una 
gran reunió familiar i es retrobaran 
amb el pare d’ell, un home molt ex-
travagant.
Direcció: Andy Hamilton, Guy Jenkin. 
Intèrprets: Rosamund Pike, David 
Tennant, Billy Connolly
95min

Horns

En el primer aniversari de la mort 
de la seva nòvia, Ig es desperta amb 
una gran ressaca i dues banyes al 
cap. Les farà servir per descobrir el 
monstre que va matar el seu amor.
Direcció: Alexandre Aja. 
Intèrprets: Daniel Radcliffe, Juno 
Temple, Max Minghella.
120min

Tomorrowland

Una adolescent plena de curiosi-
tat científi ca 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

Requisitos para ser una 
persona normal 

Una noia de 30 anys sense feina, 
sense pis i amb una vida romàntica 
inexistent. Quan en una entrevista 
s’adona que no compleix cap requi-
sit per ser considerada “normal”, 
decideix canviar.
Direcció: Leticia Dolera
Intèrprets: Leticia Dolera, Manuel 
Burque, David Verdaguer

Dando la nota 2

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

PIERNAS 14€

MEDIAS PIERNAS 8€

MANICURA 10€ PEDICURA 15€

AXILAS 5€COLOR 15€

EXTENSIONES desde 40€

MECHAS 15€

QUERATINA desde 60€

INGLES 8€ LABIOS 3€
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JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG. PSICOANALISTA 
PSICÒLEG-PSICOTERAPEUTA

Oportunitat: Plantejament (1/4)

  jpatuel@copc.cat

apunts psicològics

Les llegendes com els contes tenen 
sempre una lliçó. Aquestes narra-
cions no són únicament per al món 
infantil. El món adult també hi entra. 
És la gran diferència entre occident, 
molt racionalista i lògic, i Orient molt 
intuïtiu i espiritual. Les dues facetes 
formen part del món interior de cada 
persona. La base neurofisiologia està 
en el cervell esquerre (occident) i 
l’altre en el cervell dret (Orient). 

Ara bé, la base o suport no signi-
fica el fonament o autonomia dels 
altres nivells de consciència de la 
personalitat. Per tant, el cervell per 
si mateix explica molt poca cosa.

Ens cal raonar de forma simbòli-
ca (contes, llegendes, historietes, 
dites, proverbis, refranys) o a base 

de conceptes o abstraccions (teo-
ries, lògica, fórmules). Els dos 
llenguatges són necessaris per al 
coneixement de la veritat de l’ésser 
humà. Un ajuda a l’altre, però cap 
és autosuficient o exclòs.

Així, doncs, comencem amb la 
nostra llegenda i més en un temps 
de crisi de valors.

La idea la vaig comentar fa uns 
anys, però continua estant de plena 
actualitat.

Un príncep jove volia casar-se. 
Tenia un gran regne. Era molt ric. 
Els súbdits molt fidels i contents. 
Cercava una noia. Un dia va de-
manar que hi anessin les princeses 
del seu reialme i les que creien que 
podien ser també esposes seves. A 

palau hi havia una cuinera senzilla i 
mare d’una jove. Aquesta jove anava 
molt per palau i estava enamorada 
del príncep. La seva mare ho sabia. 
La jove en assabentar-se de l’ordre 
del príncep li va dir a la seva mare 
que hi aniria. Com és lògic la mare li 
va treure del cap. Però ella tossuda 
li deia el contrari. 

El dia va arribar. Va anar a palau 
on hi havia moltes noies ben bufo-
nes. A quina millor. Ella n’era també 
molt de formosa, però alhora molt 
senzilla. La miraven de reüll les prin-
ceses orgulloses, d’altres ni li feien 
cas. Ella en un raconet. Volia veure 
si més no al príncep. Quan totes van 
estar davant del príncep, ell va dir-
los: Us dono una llavor. Tingueu-ne 
cura. Vull la flor que n’ha de sortir 
ben acurada. D’aquí a sis mesos ens 
tornarem a veure. 

apunts psicològics
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grafi a podia ser una bona iniciativa 
per conèixer millor alguns espais i 
racons de la ciutat”.

La qualitat i la quantitat de foto-
grafi es presentades al Concurs ha 
sorprès la mateixa organització que 
ha hagut de fer mans i mànigues 
per exposar-les totes. El dia 12 de 
juny es farà públic el veredicte d’un 
jurat de primera qualitat format pel 
periodista i escriptor Manuel Cuyàs 
i el fotògraf Ramon Manent. “Es-
tem molt contents que siguin ells 
dos perquè han fet equip en llibres 
precisament sobre Mataró pel que 
donaran un plus de qualitat al vere-
dicte”, raona Pous.

El 12 de juny, la celebració
Divendres 12 de juny, doncs, es farà 
a les 19h l’acte de celebració dels 

Una perspectiva de l’escala que 
puja al Campanar de Santa Maria. 
L’Estació de nit. El detall d’un parat-
ge de la ciutat que ha canviat molt. 
Les fl ors i plantes que decoren un 
balcó. La silueta de Santa Maria des 
de l’Havana. El joc en blanc i negre 
d’una font. Aquests són alguns dels 
exemples que es poden visitar a 
l’exposició de fotografi es que Fin-
ques Pous acull aquests dies a les 
seves ofi cines del Carrer d’en Pujol. 
L’administració de fi nques ha rebut 
més d’un centenar de propostes que 
participen en la primera edició del 
‘Concurs de Fotografi a Urban Mata-
ró’. Es tracta d’un concurs obert a 
la ciutadania que només demanava 
com a requisit que les fotografi es 
participants havien de ser d’algun 
edifi ci de la ciutat. “Volíem fer un 
homenatge a Mataró, que és d’on 
som i especialment als edificis 
perquè confi guren el paisatge en 
el que tots vivim i nosaltres treba-
llem”, explica Lluís Pous, gerent de 
l’empresa.

Finques Pous celebra aquest 2015 
el 80è aniversari de l’empresa fa-
miliar, un exemple d’involucració 
amb el territori. “Ens dediquem a 
les fi nques però sempre intentem 
donar suport i fomentar la cultura 
i crèiem que un concurs de foto-

Les millors fotografi es dels edifi cis de Mataró
Finques Pous celebra el dia 12 els seus 80 anys amb l’exposició del concurs ‘Urban Mataró’

CONCURSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat

80 anys de Finques Pous en el de-
curs del qual es donarà a conèixer 
la identitat dels tres guanyadors. El 
vencedor s’endurà 1.000 euros o 
un MacBook Air, el segon classifi cat 
500 euros o un iPad mini i el tercer 
premiat 300 euros o una càmera 
Nikon D3200.

Després del dia 12 s’exposaran a 
Finques Pous les 30 millors fotogra-
fi es que hagin participat al Concurs 
segons el criteri del jurat. D’aquesta 
manera quedarà temporalment el 
testimoni de les millors 30 visions 
dels edifi cis de la capital del Mares-
me. Amb tècniques diferents, Pous 
assegura que “mirant-les totes veus 
que a Mataró hi ha espais singulars 
i especials que encara guanyen més 
en fotografi a”. Qui ho vulgui, podrà 
comprovar-ho ‘in situ’ 

del 5 a l’11 de juny de 2015

  80 anys al servei de Mataró

Després de tres generacions al capdavant de l’empresa treballant amb la 
màxima efi ciència i sempre des d’una vinculació del tot estreta amb el terri-
tori, el nom de Finques Pous és de sobres conegut a la ciutat i la comarca. 
L’empresa familiar s’ha fet un nom gràcies a la gran experiència i una seriositat 
acreditades i exercint d’Agents de la Propietat Immobiliària i Administradors 
de Finques Col·legiats. Pous ofereix serveis íntegres a la seva àmplia cartera 
de clients en diferents àmbits derivats de la gestió immobiliària com la gestió 
comercial, l’assessorament jurídic, taxacions ofi cials, administració de co-
munitats, administració d’immobles, gestoria immobiliària i assegurances. 

tot ciutat pous.indd   2 3/6/15   19:26
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Algunes fotografies presentades
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evitar l’obertura d’aquests locals. 
L’ordenança, entre d’altres, tam-
bé estableix que totes les places 
d’aparcament havien de ser en 
plantes soterrades o que totes les 
habitacions tinguessin ventilació 
natural.

L’Ajuntament recorrerà
Per evitar que la nova sentència 
possibiliti la construcció dels bor-
dells, l’Ajuntament recorrerà davant 
el Tribunal Suprem (TS) -d’aquesta 
manera la sentència no serà defi -
nitiva i no es podrà executar. En 
paral·lel, i preveient una resolució 
fi nal desfavorable, es preveu que 
el nou govern de la ciutat pugui 
tornar a aprovar una moratòria per 

El Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) ha anul·lat part 
de l’ordenança urbanística que 
l’Ajuntament de Mataró va aprovar 
el 2012 per frenar la instal·lació 
de dos macroprostíbuls. Quan els 
promotors van demanar el permís 
el 2010, el consistori va suspendre 
l’atorgament de llicències i va idear 
un nou planejament per evitar que 
obrissin els bordells a la ciutat. Ara 
la justícia dóna la raó als promotors 
dels prostíbuls, ja que les restric-
cions del consistori feien el projecte 
“econòmicament inviable” i “vulne-
ren la llibertat d’empresa”. 

El pla limitava la superfície de 
l’activitat principal a 500 metres 
quadrats, mentre que les habita-
cions no podien superar el 10 per 
cent de la superfície total.

Anul·la la retroactivitat
La sentència del TSJC també anul·la 
una disposició transitòria que obli-
gava a tots aquells promotors amb 
llicència a adaptar-se a la nova nor-
mativa si encara no tenien l’acta 
de control inicial de l’activitat. És 
a dir, que obligaven al promotor 
dels macroprostíbuls a ajustar-se a 
la norma amb caràcter retroactiu. 
Fonts de l’Ajuntament de Mataró 
reconeixen que es va voler fer una 
ordenança “molt restrictiva” per 

El TSJC anul·la les restriccions a dos macroprostíbuls
El promotor va recórrer contra la limitació de superfície de les habitacions

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA REDACCIÓ -ACN

ciutatciutat

refer l’ordenança. En aquest sentit, 
des de l’Ajuntament s’explica que 
el nou consistori hauria d’eliminar 
les restriccions anul·lades pel TSJC 
i en podria “posar unes altres” per 
fer igualment restrictiva la normativa 
amb l’objectiu de vetar l’arribada de 
prostíbuls de grans dimensions a la 
capital del Maresme. 

Sota el nom comercial de ‘Show-
girls Chocolat Night Club’, les 
pretensions de l’empresari Josep 
Maria Colomer Ribot, és aixecar 
els dos prostíbuls al polígon de Les 
Hortes de Mataró, un de 30 habita-
cions i un altre de 50 habitacions, 
molt pròxims entre ells i amb uns 
2.000 metres quadrats de superfí-
cie total. 

www.totmataro.cat

NÚM. 1678
DEL 5 A L’11 DE JUNY DE 2015

ACN

  Un tema en ‘stand by’ des del 2010

El que ara anul·la el TSJC és l’ordenança urbanística feta el 2010 de ma-
nera quasi ad hoc per impedir que s’instal·lessin dos bordells a la ciutat. 
L’autorització d’aquest tipus d’establiments correspon a l’àmbit de compe-
tències de la Generalitat de Catalunya però l’Ajuntament va voler aturar la 
implantació dels dos macroprostíbuls amb una ordenança que van presentar 
la llavors regidora de llicències Alícia Romero i el regidor d’urbanisme Ra-
mon Bassas. Ara la sentència reobre el cas que, en el seu moment, va dir-se 
que podria acabar convertint en Pla d’en Boet en un dels emplaçaments 
prostibularis més grans d’Europa, que rivalitzaria de ple dret amb locals 
com ‘Pascha’ de la ciutat alemanya de Colònia -126 habitacions- i el de la 
Jonquera, de 60 habitacions. 

tot 2 ciutat prostibuls.indd   1 3/6/15   9:39



Et presentem una casa
del futur a Sant Andreu de 
Llavaneres des de 290.000 €*

Creixement
adaptable

Alta qualitat 
constructiva

E� ciència 
energètica

Control de 
sistemes via app

*Impostos i despeses no inclosos. Consulta la certi� cació energètica a solvia.cat. Obra en 
construcció. Les quantitats lliurades a compte s’ingressaran en un compte de Banco de Sabadell, 
S.A. i estaran garantides per aquesta entitat, seguint els requisits establerts a la Llei 57/1968.

902 333 131
Solvia.es/ca/InnovaMaresme

Inici de 
comercialització

el dia 8 de juny, a les 
10 h, al c/Port, 14. 

T’HI ESPEREM.
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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. 

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. 

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. 

119.000€

110.000€

CB11626-CERDANYOLA Casa d’i 

matge juvenil refor. , carrer tranquil, 

pati a peu de menjador, 2 habitaci-

ons + golfes. Ocasió!

CB2798-PZA ITALIA Pis seminou 2 

habs dobles + park, menjador, balcó, 

parquet, calefacció, bany complert. 

Més barato que un lloguer.
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El passat 22 de febrer es va fer el 
primer sondeig per trobar el gran es-
pai soterrat de la plaça Gran, però es 
va haver d’aturar quan es van loca-
litzar restes pertanyents a la ciutat 
romana d’Iluro. Les prospeccions 
s’han anat succeint diversos caps de 
setmana, aprofi tant la inactivitat del 
mercat dels diumenges, però totes 
sense el resultat que se n’esperava. 
Només en una de les prospeccions 
es va trobar un dipòsit d’aigua del 
segle XVI en perfecte estat de con-
servació. 

La recerca ve de lluny. Ja fa anys 
que l’arquitecte mataroní Agàpit 
Borràs reivindica la Plaça Gran com 
a important patrimoni de la ciutat. 
Borràs fa 22 anys que assegura que 

al subsòl de la plaça hi hauria una 
sala de grans dimensions, basant-se 
en informacions contrastades. Una 
cavitat soterrada que algunes fonts 
orals li haurien explicat que existeix 
i que, fi ns i tot, hi haurien accedit 
per unes escales molt rectes des de 
l’interior d’un immoble quan eren 
uns infants, pels volts del 1937. 

“No es tracta d’una llegenda 
urbana”, recorda l’arquitecte, que 
recolza la seva teoria en les fonts 
orals que li ho van explicar el 1993, 
com el senyor Ocerans, un paleta co-
neixedor de la zona que hi va baixar i 
va assegurar que “era un espai molt 
gran que permetia arribar fi ns a la 
Plaça Xica”. 
 “Trobar aquesta gran sala seria 

CULTURA
REPORTATGE FOTOS: ANNA ALUART - M. GÓMEZ

TEXT: MIREIA BIEL

El misteri de la gran cavitat de la Plaça Gran va començar 
ja fa molts anys. L’any 1994 es van realitzar les primeres 
prospeccions i periòdicament se n’han anat fent per mirar de 
trobar la cavitat que, de moment, no apareix. Aquests darrers 
mesos han estat especialment intensos en la recerca, després 
que fonts documentals hagin fet revifar la idea que existeix. 
On es troba exactament aquesta gran sala? La trobaran? Són 
interrogants encara sense resposta.

www.totmataro.cat/reportatge
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un tresor per a la ciutat”, que se-
gons l’arquitecte tindria un gran 
valor cultural i podria “ser objecte 
d’intervencions arqueològiques”. 

Una nova pista 

L’historiador Ramon Reixach ha es-
tat seguint la pista de la possible 
sala i s’ha submergit en els arxius 
vinculats al passat de la ciutat i la 
recerca ha obtingut resultats. Res-
seguint les passes d’historiadors i 
arqueòlegs reconeguts de la nostra 
ciutat, Reixach va localitzar la fa-
mília Ribas, qui tenia en possessió, 
sense saber-ho, un document origi-
nal de 1737 titulat ‘Antiguedades 
de Mataró’.  

El document fa referència –tal 
com es pot veure a la fotografi a– a 
una mina “hipotèticament situada a 
poca distància de les Espenyes tirant 
cap a ponent i que s’encamina cap 
al nord”. Segons l’escrit, la cavitat 
estava feta amb tanta sumptuositat, 
primor i magnifi cència que va mou-
re alguns curiosos a investigar-la 
i endinsar-hi, moment en què van 
calcular que arribava sota el Portal 
de Valldeix, aproximadament, ja 
que encara no existia el sistema 

Les prospeccions no donen resultat, però la documentació referma la idea que la gran sala 
situada al subsòl de la Plaça Gran existeix

Plaça Gran:
el misteri (no) resolt
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NOU DISCOVERY SPORT

L’AVENTURA.
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Gama Discovery Sport. Consum combinat (l/100km) des de 5,7 fins a 6,3. Emissions de CO2 (g/km) des de 149 fins 
a 166. Prova realitzada en circuit tancat per professionals.

Presentem el nostre SUV compacte més versàtil. El nou Discovery Sport ha 
aconseguit la màxima puntuació de cinc estrelles a les exigents proves de 
seguretat Euro NCAP. Equipat amb tecnologies intel·ligents com el sistema 
Terrain Response®, és perfecte per a activitats a l’aire lliure i esports d’aventura. I 
amb un ampli espai de càrrega de 1.698 litres i la seva intel·ligent tercera fila de 
seients plegables, és la millor opció per moure’s per la ciutat.

Land Motors
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mètric internacional i el càlcul de 
distàncies era difícil. Un edifi ci se-
gurament romà i en ruïnes és el que 
troben i es plantegen dues opcions: 
d’una banda, que es tracti d’un edifi -
ci colgat per la terra per culpa de les 
inundacions; o bé un espai construït 
ja intencionadament sota terra que 
utilitzessin com a criptopòrtic, és a 
dir, “un fons d’aigua”. 

Hipòtesis diverses 

La informació recopilada fi ns al 
moment per Borràs, juntament 
amb els testimonis orals i aquest 
document, han fet reobrir la possi-
bilitat que la sala pugui trobar-se. 
És evident que la troballa suposaria 
un descobriment molt important 
no només per a ampliar el conei-

El document de 1737, la primera història de Mataró

El document ‘Antiguedades de Mataró’, propietat de la família Ribas, 
no té especial importància pel que expliquen, perquè la majoria del que 
hi ha relatat ja es coneixia. Però tot i així, la troballa és especialment 
rellevant per la manera com ho expliquen. 

En paraules de Ramon Reixach, “és una eina que ens permet saber 
com estudiaven la història els que van viure durant el segle XVIII”. El text 
permet saber què buscaven, què els interessava, com ho interpretaven 
i que sentien especial devoció pels romans. És doncs, un instrument 
d’estudi per conèixer millor la societat del segle XVIII, així com per de-
terminar què havien descobert. 

Analitzar la Plaça Santa Maria amb georadar

La recent recerca feta a la Plaça Gran ha obert una escletxa per ampliar 
els estudis cap a altres parts del centre, com el subsòl de la plaça San-
ta Maria, que mai s’ha analitzat en profunditat. Fins i tot s’ha demanat 
un pressupost per a analitzar tota la plaça mitjançant una màquina de 
georadar, la mateixa que Eudald Carbonell va fer servir en el programa 
“Sota terra” que durant dues temporades es va emetre per Televisió de 
Catalunya.

xement de la història de la ciutat, 
sinó també per a la catalogació del 
patrimoni cultural conegut de Ma-
taró. Ara bé, totes les fonts apunten 
cap al mateix espai? Aquesta és una 
de les grans incògnites. 

Si bé Agàpit Borràs sempre ha 
mantingut que aquesta gran sala 
es troba sota la Plaça Gran, Ramon 
Reixach remarca que es podria tro-
bar “en una zona propera, com ara la 
plaça de Santa Maria” perquè sinó 
“ja hauria sortit”. 

Per tant, s’obren tres fronts: que 
les afi rmacions de Borràs i la do-
cumentació trobada no parlin del 
mateix; que la cavitat hagi quedat 
colgada o que es trobi a la plaça Xica 
o Santa Maria.  

Aquesta darrera afi rmació és la 
que ha derivat en la formulació de 
noves hipòtesis que podrien des-
tapar l’ús que tenia aquesta gran 
sala. Segons Reixach, tant podrien 
ser unes voltes “sobre les quals 
es construís el temple romà” o un 
“gran dipòsit d’aigua que els ro-
mans fessin servir per a alimentar 
les termes romanes de Can Xam-
mar, ja que les mines d’aigua de 
les que s’alimentava Mataró no eren 
sufi cients”.  

Ampliar els treballs

Sigui com sigui, la prioritat ara 
és continuar amb els treballs 
d’inspecció i estudi de la zona 
per determinar on es podria trobar 
aquesta sala, que tal com afi rma 
Borràs, “podria ser un gran actiu 
cultural per a la ciutat, al costat de 
Can Fullaracs –per on passava el 
Cardo Maximus, un dels carrers que 
dividien Iluro– i de la domus romana 
de l’illa de Can Cruzate”. 

Els avenços en aquest estudi ara 
queden paralitzats pel canvi de go-
vern de l’ajuntament, però Borràs 
confi a que “com han fet els altres 
alcaldes, hi seguiran mostrant in-
terès perquè és un tema de ciutat”. 
Amb els documents sobre la taula 
i la recerca ja engegada, ara caldrà 
continuar estudiant la cartografi a i 
buscar més hipòtesis que permetin 
concretar la ubicació de la gran sala 
que podria escriure part d’un nou 
capítol de la història de la ciutat 
de  Mataró. 
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1937

S’efectuen obres de reparació 
del paviment a la botiga 
número 1 de la Plaça Gran i es 
descobreix una escala que es 
dirigia cap al subsòl de la plaça. 
Al fi nal de l’escala hi ha un espai 
soterrat “d’enormes dimensions 
amb voltes i columnes”. 

2013

Per mitjà de la tècnica 
de tomografi a elèctrica 
s’efectuen noves 
prospeccions geofísiques 
que permeten deduir 
l’existència d’una sèrie 
d’anomalies en el subsòl 
que indiquen possibles 
estructures soterrades 
construïdes. 

2015

Entre el febrer i 
l’abril del 2015 es 
realitzen perforacions 
geotècniques on feia 
dos anys s’hi havien 
detectat anomalies. 
A banda d’un dipòsit 
d’aigua que es va 
trobar, no hi ha indicis 
de cap cavitat al subsòl 
de la Plaça Gran. 

1994

Agàpit Borràs identifi ca 
diversos testimonis orals i 
inicia una recerca per disposar 
de més dades. L’abril d’aquell 
any es realitzen les primeres 
prospeccions des de l’interior 
de la claveguera que hi ha entre 
el carrer Santa Maria i la Plaça 
Gran. Els resultats són negatius. 

Cronologia de la recerca de “la sala” subterrània
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La productora mataronina Clack, 
junt amb l’equatoriana Dominio 
Digital i Televisió de Catalunya, és 
la responsable del documental Cap 
a la meta, que repassa el procés 
d’entrenament cap als Jocs Olím-
pics de Londres que protagonitzen 
tres marxistes – la catalana Beatriz 
Pascual i els equatorians Rolando 
Saquipay i Claudio Villanueva-. El 
documental, dirigit per l’equatorià 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

TV3 emet dijous un documental 
de Clack sobre la marxa atlètica

1

Diego Ortuño i que compta amb el 
suport de l’ICEC i Ibermèdia, se-
gueix de ben a prop les evolucions 
d’aquests tres atletes, cadascun 
amb situacions personals i pro-
fessionals molt diverses: Rolando 
Saquipay s’entrena a l’Equador sen-
se entrenador, mentre que Claudio 
Villanueva (nacionalitzat espanyol) 
i Beatriz Pascual ho fan al Centre 
d’Alt Rendiment de Sant Cugat amb 

unes condicions molt més propícies 
pels èxits.  
 
Ara que queda poc més d’un any 
dels Jocs Olímpics de Río, el mateix 
punt de partida del documental Cap 
a la meta, Televisió de Catalunya 
ha decidit emetre’l a l’espai El do-
cumental el proper dijous dia 11 a 
2/4 de 12 de la nit al canal 33. El 
dimecres 10 de juny a les 20h, el 
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Cap a la Meta fa 
el seguiment de 
la preparació dels 
Jocs Olímpics de 
tres atletes en 
circumstàncies molt 
diferents

dia abans de l’estrena, tindrà lloc 
una preestrena exclusiva als Cine-
mes Girona de Barcelona, a la qual 
es pot accedir enviant un correu 
electrònic a info@clack.cat. Un acte 
que es clourà amb una taula rodona 
amb la mateixa Beatriz Pascual i 
Guillem Turró (autor del llibre Valors 
i esport, de l’Observatori de Valors), 
i moderada pels periodistes de la 
revista Fosbury, editada pel grup El 
Tot Mataró.

Dijous dia 4, després de tancar 
aquesta edició, estava previst també 

que tingués lloc un acte de presen-
tació de projecte a la Sala Atrium de 
Viladecans, en un acte que havia de 
comptar amb la pròpia Beatriz Pas-
cual i de Carles Ruiz, alcalde de la 
ciutat, anomenada “capital catalana 
de la marxa”. 

El documental es va començar 
a gravar un any abans dels Jocs 
de Londres 2012 i els màxims 
responsables de la productora 

Clack han participat pròpiament en 
l’elaboració del mateix: Eloi Ayme-
rich com a ajudant de direcció, 
Ariadna Vázquez i Georgina Altarri-
ba en l’àmbit de producció i Joan 
Salicrú com a productor executiu.  
La peça audiovisual, que s’ha editat 
també en DVD, també ha comptat 
amb la col·laboració en material 
tècnic de Tecnocampus i d’un grup 
d’alumnes del grau en Màrqueting i 
Comunitats Digitals. 
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La primera edició del Baròmetre de 
la Innovació destaca que si a l’hora 
de calcular la innovació s’inclou 
a les empreses que apliquen la 
innovació en factors intangibles i 
no només tenint en compte les in-
versions en tecnologia, el nombre 
d’empreses innovadores s’enfi la fi ns 
al 56,8% de les societats amb més 
de nou treballadors. Un altre factor 
que destaca el Baròmetre és que 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

El 57 per cent de les empreses 
catalanes són innovadores

3

62,1% de les empreses que fan in-
novació estan internacionalitzades i 
el 59% d’aquestes companyies són 
exportadores regulars que acumulen 
quatre anys venent a l’estranger. 

Un altre factor positiu que tenen 
les empreses innovadores és que 
el 84,6% d’aquestes preveu que 
aquest any 2015 incrementaran la 
seva facturació. És la primera vega-

da que es publica el Baròmetre de la 
Innovació a Catalunya. Aquest Barò-
metre té un doble objectiu. Per una 
banda conèixer el teixit d’empreses 
que fan innovació per millorar les 
polítiques públiques i per l’altra 
banda sensibilitzar a les empreses 
que per fer innovació només cal 
pensar i modifi car processos per in-
crementar l’efi ciència de l’empresa.

Pere Torres, secretari d’Empresa i 
Competitivitat, assegura que el nou 
afl orament d’empreses en el sector 
de la innovació no vol dir que a par-
tir d’ara també s’hagin de modifi car 
les xifres del pes de la innovació en 
relació amb el PIB. Torres refl exio-
na que sovint hi ha una mistifi cació 
de l’activitat innovadora que massa 
vegades es relaciona amb la intro-
ducció de factors d’alta tecnologia 
dins de l’empresa quan el que s’ha 
de fer és perdre la ‘’por’’ a la innova-
ció en sentit més ampli. L’empresa 
ha de ser conscient que si aplica 
una petita modifi cació en el seu 
procés productiu que li permet mi-
llora la facturació el que està fent 
és innovar.

felicita en el tot
a qui més estimes

T 93 796 16 42

Tienda: Francesc Macià, 9, Mataró

655 464 104
937 586 828

www.i-manmataro.com

I-MAN
SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO PARA

EMPRESAS Y PARTICULARES
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Com a norma general, tret que la Llei 
expressament ho indiqui, totes les 
subvencions o ajudes rebudes per 
persones que no realitzen activitats 
econòmiques, tenen la consideració 
de guanys patrimonials, per la qual 
cosa estan subjectes i no exemptes 
en l’Impost sobre la Renda. Les 
que reben les persones que realit-
zen activitats econòmiques, poden 

tenir la consideració de rendiment 
de l’activitat o de guany patrimonial, 
segons la destinació de la subven-
ció o ajuda.

Entre les subvencions o ajudes més 
freqüents, destaquen les destina-
des a l’adquisició d’habitatges, les 
del Programa d’Incentius al Vehicle 
Efi cient (Pla PIVE), les ajudes per 

compensar despeses escolars, per 
realitzar determinades millores en 
els habitatges (efi ciència energètica, 
accessibilitat, etc.) i per compensar 
determinades despeses relacionades 
amb la protecció de la salut.

Cadascuna d’aquestes subvencions 
o ajudes pot tenir un tractament 
diferent en l’Impost sobre la Ren-
da, per la qual cosa per comprovar 
si han de declarar-se o no, convé, 
en primer lloc, consultar l’acord de 
concessió de l’ajuda, que, si està 
exempt, recollirà aquesta circums-
tància.

Les ajudes del Pla PIVE estan sub-
jectes a l’IRPF, havent d’incloure 
l’import de l’ajut públic rebut en 
el 2014 en l’apartat guanys patri-
monials de la declaració. El mateix 
passa amb les subvencions per a 
adquisició d’habitatge.

GESTORIA LUIS
ARTICLE OPINIÓ

WWW.LUIS.CAT

El pla Pive paga IRPF:
Si has comprat un cotxe nou, 
compte amb la declaració de renda
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TRASPASSOS 
LLOGUERSCOMPRA  VENDA

COMPRO TABLEROS, ANDAMIOS, punta-
les. 631.565.231 
MOTO FABRICADA A MATARÓ. Marca 
Mondial. Teléfono 93.790.45.78 
VENDEMOS TODO TIPO de maquina-
ria de hostelería. Interesados llamar 
692.097.826 
VENC CADIRA SALVAESCALES nova ideal 
persones amb mobilitat reduïda. Oca-
sió. Tlf.: 660.081.979 
COMPRAMOS MAQUINARIA de hos-
telería de ocasión. Interesados/as 
654.311.506 /666.452.600 

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
GRUP INVERSOR COMPRA piso al 
contado, no importa zona ni esta-
do. Para más información llamar al 
673.737.821 
PLAÇA DE PÀRQUING en venda, Passat-
ge Pizarro. 19.500€ 93.790.96.09
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 de 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

ALQUILO HABITACIÓN. 650.919.205 
MATARÓ. Planta baixa amb pati, total-
ment reformada, 3habitacions. 600€/
mes 93.790.96.09
MATARÓ-CENTRE DÚPLEX amb terrassa 
de 25m2, 2 habitacions. 800€/mes. 
93.790.96.09
ES LLOGUEN VIVENDES a diferents zones 
de Mataró, cases, naus industrials. Op-
cions de compra. 607.444.232 

Z. ROCABLANCA. Primer piso, 2h. come-
dor con cocina americana, 2h. baño 
con ducha, balcón, semi-amueblado, 
430€. 626.529.009
Z. ROCABLANCA. Piso tipo duplex, dis-
pone de comedor, cocina, 2h. baño, 
planta superior con terraza de 15m2. 
450€. 651.862.517
ARGENTONA. Primer piso, 3h. baño 
y aseo, salón comedor con sali-
da a balcón, bien situado, 500€. 
651.862.517
CERDANYOLA. Piso tipo loft con altillo 
con 2 habitaciones, comedor con coci-
na americana, baño con ducha, 370€. 
626.529.009
SE TRASPASA BAR en La Llantia. 
605.897.493 
ALQUILO PISO SANT POL (lado estación) 
100m2. Reformado. 670.297.170 
SE ALQUILA AMARRE en puerto de Ma-
taró 10x3,5 (190€). 609.873.666 
SE ALQUILA HABITACIÓN con derecho 
a cocina, nevera, lavadora, secadora, 
etc. Zona Residencial. Precio econó-
mico. 639.703.037 
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

TREBALL
 

N E C E S I TA M O S  R E P U N TA D O R A . 
93.790.90.08 
SE NECESITA CANGURO para los meses 
de julio agosto y septiembre. Zona Sant 
Andreu de Llavaneres. Imprescindible 
idiomas español y ruso. Contactar con 
Juan Flores 646.167.433 
SE NECESITA OFICIALA boras, owerlock 
y plancha. 93.790.99.53 
PRECISEM COMERCIALS PER el sector 
immobiliari i fi nancer a Mataró, sou fi x 
més comissions, no cal experiencia en 
el sector. Envieu CV a: viureamataro.
sl@gmail.com
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza, cui-
da persona mayor. 600.039.411
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuido niños, 
mayores. 631.420.455
SE OFRECE CHOFER. Todos los carnés. 
33% minusvalía. 647.868.458 

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

 PLA D’EN BOET: PAPERERIA BALADA: Rda. President Macià, 65

 MOLINS: LLIBRERIA NINOTS: Ps. Carles Padrós, 91

  EL TOT MATARÓ - 
OFIC. Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat

anuncis econòmicsanuncis econòmics

 MATARÓ
www.totmataro.cat/economics

PER INSERIR ANUNCIS A:

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4
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SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza, cui-
dado mayores. Disponibilidad total. 
Referencias. 698.318.996
SEÑORITA BACHILLER SE ofrece para el 
cuidado de personas mayores, niños, 
interna o externa y limpieza. Con expe-
riencia. Móvil: 663.524.452 
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 TRABAJO limpieza, cuidado ma-
yores, niños. Experiencia. Seriedad. 
648.514.358 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar mayores. 
Día o noche. 600.655.639

CLASSES

PROFESSOR LLICENCIAT en física. 
Classes matemàtiques i física. ESO 
i batxillerat. Selectivitat, recupera-
cions, intensius d’estiu. Carles. Tel. 
690.883.414
PROFESORA INGLÉS. EXPERIENCIA. 
633.570.501 
PREPARACIÓ RECUPERACIONS, SELECTI-
VITAT. Matemàtiques, Física, Química. 
Atenció personalitzada. Experiència. 
650.960.680

PROFESSIONALS

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 
REFORMAS MATARÓ GRESS. Baños, co-
cinas, instalaciones. 93.799.71.69. 
Presupuesto sin compromiso.

TREBALL

Ingresos entre: 
490€ y 1120€

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

17 PERSONAS

Muralla de la Presó, 27 baixos · Mataró · T. 93 755 60 47
info@studi.cat · www.studi.cat

Ref.1827: Avda. Amèrica. 3 hab., reformat i ascensor. 390€ t.i. 
Ref.1872: Siete Partidas. Loft un ambient amb parking. 390€ t.i
Ref.1792: Garrotxa. 1 hab. i traster. Ascensor. 435€ t.i
Ref.1817: Plaça Fivaller. 4 hab. i amplia galeria. 475€ t.i
Ref.1835: Alfons X. Parc Central. 3 hab. i fi nca amb ascensor. 485€ t.i
Ref.1459: La Riera. 1 hab., tot moblat amb ascensor. 510€ t.i
Ref.1814: c/Moratin. 2 hab., amplies estàncies amb parking. 560€ t.i.
Ref.1839: c/Floridablanca. 2hab., moblat i parquing. 650€ t.i.
Ref.1354: Places de parquing en lloguer a tot Mataró.   Des de 40€/mes

Visiti més immobles a la nostra web www.studi.cat

ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS - ADMINISTRACIÓ DE VIVENDES
ADMINISTRACIÓ DE PARQUINGS

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

 PLA D’EN BOET: PAPERERIA BALADA: Rda. President Macià, 65

 MOLINS: LLIBRERIA NINOTS: Ps. Carles Padrós, 91
 CERDANYOLA: 

             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   NÚM. 1678

PER INSERIR ANUNCIS A: NO ET 
POTS DESPLAÇAR? 

TRUCA AL 93.796.16.42
T’HO POSEM FÀCIL!

 VIA EUROPA: 
             LLIBRERIA PAPERERIA MEDITERRANI: 

                                                                 Carrer Alemanya, 2
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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-1435 CENTRO, Loft seminuevo amueblado y con electrodomésticos ......................................325€ T.I.
REF. A-4288 Z. CERDANYOLA ALTA, Piso de 1 hab. con cocina americ, muebles y electro..............400€ T.I.
REF. A-1434 ZONA CENTRO, piso de 1 hab. totalmente amueblado y equipado.................................400€ T.I.
REF. A-7242 ZONA LLANTIA,  Patio de 12m2,  3 hab., 3 hab., 1 baño completo..................................450€ T.I.
REF. A-4279 CERDANYOLA,  Piso de 3 hab. reformado, cocina office.................................................465€ T.I.
REF. A-1436 Z. EIXAMPLE, Bajo seminuevo1 hab. cocina americ. muebles y electro., pk opc............... 505€ T.I.
REF. A-6159 Z. CAMI DE LA SERRA,  PK Y TRASTERO, 2 hab. cocina americana, 1 baño...................525€ T.I.
REF. A-6186 Z.MOLINOS, Amueblado y equip- 95m2,  4 hab. 2 dobles, cocina office, galeria............670€ T.I.
REF. A-1433 ZONA CENTRO, Piso de 2 hab., cocina americ., a.a. y calef., amueblado y eletro............600€ T.I.
REF. A-3145 ROCAFONDA, Bajo de entrada independiente de 2 hab. más local de 20m2.................500€ T.I.
REF. A-1428 Z. CENTRO, Terraza de 15m2, 2 hab. 1 suite, semiamuebl. y electrodomésticos............780€ T.I.

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
BAÑERA POR PLATO  de ducha. 
695.638.022
MASAJES TERAPÉUTICOS. 695.859.536 
ALBAÑIL AUTÓNOMO. Mucha experien-
cia. Económico. 653.796.506 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. Repara-
ciones, instalaciones. Agua, gas 
y  e lect r ic idad.  93.799.64.77 
/607.194.711 /610.565.628 
R E F O R M A M O S  S U  V I V I E N D A 
695.638.022
ORDINADORS, TABLETS, SMARTPHONES, 
reparem. 662.599.273 
P A L E T A  S U P E R E C O N Ó M I C O . 
671.198.330 
M U D A N C E S  E C O N Ò M I Q U E S . 
692.021.141 
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942 
REFORMAMOS SU BAÑO 695.638.022
FLASHPINT PINTAMOS pisos 3/4hab., 
300€, material incluido, limpieza, 
rapidez, profesionalidad. 10 años 
experiencia. 634.869.223 (Sr.Díaz) 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. Repara tu 
ordenador desde casa. 607.665.679. 
Sergi. 
MASAJE ORIENTAL. 688.508.947 
TECHOS ALUMINIO, FOCOSLED, montaje 
rápido, limpio. 695.638.022
REFORMAS, INSTALACIONES, boletines. 
654.237.185 
MUDANCES DAVID 639.312.848 
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fontanero. 
Económico. 649.131.920 
CAMBIE SU INCÓMODA bañera por un 
seguro plato de ducha desde 675€ 
(con plato de 120cm.) 695.638.022

TAROT  VIDÈNCIA...

DHANNA - ASTROLOGIA. Carta astral, 
sinastria (compatibilitat parelles), 
revolució solar (predicció anual), orien-
tació sentimental... 722.672.343 
CONSULTA IMMA PARAPSICOLOGÍA. Ho-
ras concertadas. 93.755.09.75
TAROT VIDENCIA, SINCERA, hones-
ta. Tú decides! 806.405.653 VISA 
93.122.00.96 y 91.822.80.78. 
Aciertos garantizados. 
TAROT MATARÓ. 666.639.976 

VARIS

JOSÉ. BUSCO PAREJA. 674.471.893

PROFESSIONALS
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CONTACTES

LAIA 42 CATALANA.  Besucona. 
687.072.165 

NUEVA MÓNICA. 688.290.749

LATINAS 24 H. 632.640.364

MASAJES + SEXO. 632.673.621

VALERIA MASAJES. 664.127.558

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 

ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. Nue-
vas en Mataró. 24h. Salidas domicilio. 
688.566.964

JAVI 70 AÑOS, buena posición. Soy pa-
sivo, deseo chico activo. Máximo 47 
años. Atlético, moreno. 682.462.579

A TÀCTIC NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT | 93 790 97 73
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JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

El joc creatiu

sèniors

  joarxa@gmail.com

Molts historiadors i sociòlegs con-
sideren que el joc és la categoria 
fonamental del comportament humà, 
estimant que sense ell la civilització 
no existiria. També que les principals 
activitats humanes provenen del joc, 
amb el que la societat expressa la seva 
interpretació de la vida i el món. Han 
constatat que en el transcurs de la 
història, la humanitat ha estat més 
temps jugant que treballant. Existeix 
una clara diferència entre el treball 
com una imposició i el joc com un 
acte voluntari i alliberador. És per 
això que el moviment sènior aposta 
per unifi car els conceptes del treball 
i el voluntariat en un de nou. Es tracta 
de la liberactuació de: “Passar-ho bé 
amb molt de sentit de l’humor i crea-
tivitat realitzant, lliurement, activitats 
sense afany de lucre per aconseguir 
l’autorealització personal en un entorn 
individualista comunitari per ser més 
amb els altres”.

La nova societat del segle XXI, 
que a poc a poc es va construint, no 
pot continuar jugant amb les actuals 
regles del joc, competint com animals 
depredadors en una lluita salvatge en 
la qual el peix gros es menja al més 
petit. Cal canviar aquestes regles, 
apostant per una nova societat centra-
da en les persones i no en els diners. 
Davant del relativisme imposat pels 
actuals coneixements científi cs, que 
han constatat la impossibilitat huma-
na per accedir a veritats absolutes, els 
éssers humans es troben desvalguts i 
desencisats. En perdre la brúixola de 
navegar, han de recórrer de nou al joc 
creatiu, utilitzant la liberactuació com 
a regla fonamental.

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

    9  1 8   

        1 6 

  1 2   4    

 1   6      

 4  9 1 7    8 

 2  7 8  3   1 

  7 1   8 3 9 2 

  8      6  

  2   1  5  4 

sudokusudoku www.totmataro.cat

 Solució d’aquesta revista 1678  7 4 6 9 3 1 8 2 5 

 3 9 5 2 8 7 4 1 6 

 8 1 2 5 6 4 9 7 3 

 1 3 8 6 4 2 7 5 9 

 4 6 9 1 7 5 2 3 8 

 2 5 7 8 9 3 6 4 1 

 6 7 1 4 5 8 3 9 2 

 5 8 4 3 2 9 1 6 7 

 9 2 3 7 1 6 5 8 4

sudoku sudoku
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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)

Alguns maldecaps professionals 
et poden posar de mal humor. 
Recorda que els altres no tenen 
la culpa dels teus problemes. Fer 
alguna activitat divertida amb 
els fi lls equilibrarà el teu estat 
d’ànim.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

La teva lluita ara és econòmica. 
Dies de gestions i negociacions. 
No alimentis sentiments de ven-
jança ni de ràbia que poden endur-
se la teva tranquil·litat habitual. 
Cultiva el perdó i l’acceptació.

Bessons (21/5 al 21/6)

Tens la sensació que t’oblides 
quelcom. La veritat és que tens 
tantes coses al cap que ets 
conscient que has de controlar la 
teva agenda. Pots rebre un ajut 
econòmic per part d’un familiar.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Aprenentatge mitjançant els 
altres. Et sentiràs força inspirat. 
La parella passa per moments de 
gran transformació. Abandoneu 
pautes antigues i potser hi haurà 
una segona oportunitat per a 
vosaltres.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Vols assegurar els teus projectes 
laborals de cara al futur. Algunes 
pors del passat poden retornar i 
produir-te inseguretat. Tot és per 
alguna cosa. Potser has de fer 
algun exercici d’acceptació.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

No pots estar a dos llocs alhora. 
Per poder enfrontar els proble-
mes, primer una cosa, i després 
l’altra. La feina et produeix estrès 
i algunes qüestions domèstiques 
et tenen segrestat. Tot passarà.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Començaràs a recollir el que has 
sembrat en la teva professió. 
L’economia pot millorar nota-
blement. Dies per passar-ho bé 
en companyia dels amics, espe-
cialment els que conserves de fa 
molt de temps.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Aquests dies estàs molt reservat. 
Tens plans relatius a la teva pro-
fessió, però no els vols compartir. 
No et refi es de l’entorn. Els fi lls i 
l’amor en general, et poden donar 
alguna alegria.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Mira’t les coses des d’una perspec-
tiva més llunyana. No t’ho agafi s 
tot tant a la valenta. T’entusiasmes 
amb les teves idees i les fas créixer 
tant, que fi nalment no són viables. 
Sigues més pràctic.

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

Et proposaran un negoci que pot 
semblar interessant. Mira-t’ho bé. 
Potser no és el que sembla. Un 
membre de la família et farà un 
regal. No ho valoris materialment. 
El més important és el gest.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Dies de força activitat social. Et ve 
de gust trobar-te amb amics que fa 
temps que no veus. La teva eco-
nomia segueix passant moments 
d’incertesa, però sembla que no 
et manca el més important.

Peixos (Del 20/2al 20/3)

Pots trobar-te una persona que 
pertany al teu passat més llunyà, 
en un acte grupal. Tens molta ima-
ginació, de fet tanta que a vegades 
sembla que no hi siguis. Usa-la per 
fer la teva vida més feliç.

Sagitari 
Mira’t les coses des d’una perspec-
tiva més llunyana. No t’ho agafi s 

Lleó 
Vols assegurar els teus projectes 
laborals de cara al futur. Algunes 

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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L’assemblea que ocupa una antiga 
fàbrica tèxtil denuncia amenaces

   
Una assemblea de joves va fer pú-
blica el passat 8 de maig l’ocupació 
d’una antiga fàbrica tèxtil al Pas-
seig Cabanelles de més de 2.000 
metres quadrats. L’assemblea hi 
ha establert allà l’Ateneu popular 
de Mataró i hi vol desenvolupar tot 
tipus d’activitats i iniciatives a la ve-
gada que posen la nau al servei del 
barri com un equipament més. Les 
darreres setmanes de feina diària 
per habilitar l’espai, però, s’han vist 
enterbolides per les amenaces que 
asseguren han rebut, suposadament 
per part de persones enviades per 
la propietat: “Ja fa massa dies que 
rebem pressions, amenaces, coac-
cions i visites a altes hores de la 
nit amenaçant-nos perquè abando-

nem l’espai, aquestes amenaces no 
condicionaran el projecte i l’Ateneu 
segueix sense por” explicava a la 
premsa una portaveu de l’assemblea 
ocupant. El 5 i 6 de juny estan pre-
vistes jornades de portes obertes a 
l’espai.

“Omplir de vida un espai mort”
La intenció de l’assemblea de joves 
és “omplir de vida un espai que 
feia 10 anys que era mort, conver-
tint-lo en una eina més pel barri. 
L’abandonament d’edificis no és 
bo i l’assemblea es farà càrrec de 
l’espai”, segons paraules de la por-
taveu dels joves. De moment han fet 
treballs a l’exterior de la nau. Segons 
l’assemblea “donar ús a un espai 
abandonat és legítim” i plantegen 
que els més de 2.000 metres qua-
drats puguin acollir tallers, un espai 
infantil, espais d’estudi i reunions o 
una biblioteca. 

SOCIETAT
NOTÍCIA CUGAT COMAS

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat

NÚM. 1678
DEL 5 A L’11 DE JUNY DE 2015

Un edifi ci de sis plantes al número 
63 de la carretera Mata de Mataró 
va ser evacuat dilluns a la tarda a 
causa d’un incendi que va afec-
tar quatre dels nivells. Segons els 
Bombers, l’incendi es va produir al 
voltant d’un quart de vuit del vespre 
en un edifi ci de sis plantes situat a 
la carretera de la Mata. El foc va 
començar a la primera planta i es 
va propagar per un pati interior cap 
a la segona, tercera i quarta planta.

La virulència que van agafar les 
fl ames, així com la important co-
lumna de fum, van generar gran 
expectació a tota la zona propera 
de la ciutat.

Quan els Bombers van arribar al 
lloc, on hi van desplaçar una dotze-
na de dotacions, la majoria de veïns 
ja havien sortit de l’immoble, tot i 
que encara en van haver de rescatar 
quatre. A dos quarts de nou, el foc 
es va donar per apagat als quatre 
pisos afectats.

Reallotjament
L’Ajuntament de Mataró va oferir 
suport a 48 veïns de l’edifi ci la ma-
teixa nit del sinistre i en va reallotjar 
18, dels quals 15 eren adults i tres 
menors, al Centre d’Acollida i a un 
hotel de la ciutat, segons fonts mu-
nicipals. 

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

Espectacular incendi a 
quatre plantes d’un pis a 
la carretera de Mata 

La majoria de veïns havien 
sortit abans d’arribar els 
Bombers, que el van evacuar

L’Ateneu Popular té més de 
2.000 metres quadrats al 
Passeig Cabanelles  

  Un jove identifi cat

Després de produir-se l’ocupació, la policia va identifi car un dels joves 
ocupants i se li imputa un delicte d’usurpació després que la propietat 
de l’edifi ci interposés una denúncia. El seu advocat, Miquel Ponce, 
explica que el seu representat “estava fent uns treballs de voluntariat 
social de forma puntual i ara podria rebre un càstig sever, perquè és en 
l’àmbit penal”. Ponce defensa que el seu representat “estava ajudant 
la col·lectivitat i buscant usos socials, tal com diu l’article 33.2 de 
la Constitució, que assegura que la propietat privada ha de tenir una 
fi nalitat social i no és un bé absolut, aquesta persona estava exercint 
el seu dret constitucional”.  

ALUART ALUART
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Els usuaris veuen el Port 
deteriorat i perillós

   
L’associació d’usuaris del Port veuen 
insufi cient les actuacions fetes a la 
instal·lació després de l’ensorrament 
d’un pantalà i segueixen veient el 
Port deteriorat i, en alguns aspectes, 
perillós. En un segon comunicat pú-
blic, l’associació critica que després 
del sinistre que consideren “previ-
sible” i de l’avaluació de l’estat de 
la resta de pantalans, s’ha tancat 
l’accés a tres i restringit l’accés 
a nou més. Denuncien doncs que 
queden afectats el 75 per cent dels 
amarradors disponibles al Port.

“Estem preocupats pel mal es-
tat general de la infraestructura 
del Port, i esperem que es pren-

guin urgentment totes les mesures 
necessàries per a garantir la segu-
retat de les persones, els vianants 
i els esportistes que fan ús de les 
instal·lacions del Port Mataró, i evi-
tar així qualsevol possible accident”, 
assegura l’associació. 

Crítics amb la gerència
En l’anterior comunicat fet públic, 
l’associació ja era molt crítica amb 
la gestió que la gerència del Consorci 
havia fet després de l’esfondrament. 
Dies abans de la celebració del 
Triatló Ciutat de Mataró l’associació 
denunciava “l’estat de deterio-
rament de la infraestructura del 
passeig de l’espigó” de forma sin-
gular.”. 

La gerència del Port va explicar 
setmanes enrere totes les actuacions 
fetes i a fer. 

PORT
NOTÍCIA REDACCIÓ
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L’Ajuntament ha habilitat com a 
aparcament públic un solar de pro-
pietat municipal a l’àmbit de l’Eix 
Herrera, entre els carrers d’Enric 
Prat de la Riba, Floridablanca i José 
Francisco Pacheco. Els terrenys 
ocupen una superfície de 1.451 
m². L’Ajuntament ha compactat 
el terra de sauló, ha fet els guals 
d’entrada i sortida de l’aparcament 
i ha instal·lat un tancat amb dues 
portes que hi donen accés des dels 
carrers de José Francisco Pacheco i 
de Floridablanca.

L’aparcament gratuït té una ca-
pacitat aproximada de 85 places. 
L’accés es fa sense regulació horària 
excepte els dissabtes de 6 a 15 h, 
quan funciona com a zona taronja.

Noves zones taronges
L’Ajuntament també ha habilitat 
49 noves places d’estacionament 
gratuït amb limitació horària (zona 
taronja) a la carretera de Mata i al 
barri del Pla d’en Boet. Els con-
ductors poden estacionar de forma 
gratuïta a la zona taronja però durant 
un temps màxim d’1,5 hores. La li-
mitació horària és efectiva de dilluns 
a dissabtes feiners, de 9 a 14 hores 
i de 16 a 20 hores. Estan marcades 
amb pintura de color taronja. 

SOCIETAT
NOTÍCIA CUGAT C.

85 places d’aparcament 
en un solar públic a l’Eix 
Herrera 

L’Ajuntament també implanta 
noves zones taronges a Mata i 
el pla d’en Boet       

L’associació creu que no s’ha 
reaccionat a l’enfonsament 
d’un pantalà  

  Mala maror entre PSC i CiU

Amb aquest context i amb motiu de la reunió del consorci del Port de 
Mataró, el PSC ha carregat contra CiU a qui acusa de pretendre un 
canvi de model de gestió del port després de les eleccions municipals. 
El PSC critica que “CiU no pot prendre decisions d’aquest relleu en 
període de traspàs i de canvi de govern. És una pràctica fosca, que pot 
fregar la il·legalitat” i recorda a la federació convergent que “ha perdut 
les eleccions i els exigim que no prenguin acords que hipotequin el 
marge de decisió del futur alcalde i del nou govern municipal”. Pels 
socialistes “El port de Mataró és una peça clau pel futur econòmic 
de la ciutat i les decisions sobre el seu futur s’han de prendre des 
del consens”.  

CEDIDES ALUART
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de 6 que van haver de plantejar en 
dues ocasions. Després de caure 
en una primera temptativa, el 9 es 
va descarregar al fi nal i juntament 
amb dos pilars de quatre i un pilar 
de quatre per sota va servir perquè 
la colla tanqués en positiu la tem-
porada. Els castells universitaris es 
divideixen entre les diades d’hivern 
i les de primavera i l’actuació al Tec-
noCampus, en el marc de la pròpia 
festa del centre universitari, va servir 
de colofó d’aquest any en el qual el 
vigatà Xevi Zafra ha estat el cap de 
colla dels universitaris maresmencs.

Els Passerells es van mostrar 
segurs amb els dos castells de 7, 
destacant sobretot un 3 que en 
aquest segon tram havia quedat en 
carregat en la temptativa que s’havia 
fet a Barcelona. Del 9 de 6 cal des-
tacar la quantitat de castellers de 
tronc i canalla –universitària, òbvia-
ment– que van disposar. 

diada amb sis colles universitàries 
més. Els de la camisa malva van 
acomiadar el curs signant el doblet 
de castells de 7, amb el 4 i el 3 i 
estrenant per primera vegada un 9 

Els Passerells del TecnoCampus, 
la colla castellera universitària de 
Mataró, va tancar dijous 28 la seva 
temporada amb una meritòria actua-
ció a casa, fent d’amfi trions d’una 

CASTELLS
NOTÍCIA CUGAT COMAS
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Els Passerells sumen el 9 de 6 al 4 i el 3 de 7
Tanquen la temporada a casa en una actuació amb sis colles

MARTA GÓMEZ

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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Aquest diumenge 7 de juny se ce-
lebra la tradicional Diada de la Flor. 
Durant tot el dia es durà a terme una 
fi ra d´artesania a la plaça Nova i el 
carrer Gran, a més de la tradicional 
exposició de catifes de fl ors pels 
carrers de la vila, l´Ou com balla al 
Museu del Càntir, així com una de-
mostració d’hoquei a la plaça Nova. 
Com a novetat, enguany hi haurà al 
llarg del dia una mostra d’art a la 
Plaça de Vendre. Les catifes esta-
ran repartides principalment pels 

carrers més cèntrics del municipi. 
De 9 del matí a 13 hores, la plaça 
de Vendre acollirà una trobada de 
puntaires i xocolatada i a les 18 
hores hi haurà la cercavila amb els 
Gegants d’Argentona.

Les catifes de fl ors s’ubicaran al 
centre de la vila, ocupant principal-
ment els carrers Sant Julià, Bernat 
de Riudemeia, Plaça de Vendre, i 
també es podran visitar al carrer 
Sant Ferran, Àngel Guimerà o In-
dústria. Així mateix, durant el cap de 
setmana, el Museu del Càntir obrirà 
les seves portes perquè aquells que 
ho desitgin puguin visitar el pati en-
galanat de fl ors i l’ou com balla. 

CULTURA
NOTÍCIA ARGENTONA COMUNICACIÓ

La Diada de la Flor s’ha 
convertit ja en una tradició 
arrelada de la vila

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

Argentona s’engalana de fl ors aquest 
cap de setmana

La XVI Trobada dels 
Amics de Burriac, 
diumenge amb novetats

Es fa una crida a totes les 
persones que enguany 
celebren 50 anys

Aquest diumenge 7, tindrà lloc la 
16a Trobada d’Amics al Castell 
de Burriac que organitzen Natura 
d’Argentona i la Fundació Burriac 
de Cabrera de Mar. Com és tradició, 
es pot escollir punt de sortida des 
d’Argentona (Font Picant, 8h) o Ca-
brera (Font Picant, 8:45h). Després 
d’esmorzar, es farà entrega de pre-
mis a l’assistent més menut i al de 
més edat. A més, com a novetat, es 
farà una foto de grup a totes les per-
sones que enguany fan 50 anys. 

SOCIETAT
NOTÍCIA A. C

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: MAGDA ONGIL BOSCH

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.artgalery.es

+

MATARÓ 
• 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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Tots per Argentona oberta a formar 
govern amb la CUP i Iniciativa

Tots per Argentona detallava aques-
ta setmana en un comunicat la roda 
de contactes que ha mantingut 
amb les diferents formacions políti-
ques municipals. La formació, que 
va aconseguir  prop del 30% dels 
vots, ha iniciat la roda de contac-
tes per formar govern. S’han reunit, 
per aquest ordre, amb Iniciativa, la 
CUP, Partit Popular, Esquerra i PSC.
En el comunicat, TxA assegurava 
que la seva posició a les reunions 
ha estat clara, positiva i franca. Que 

han explicat quina és la seva lectura 
de les eleccions i quina és la seva 
aposta prioritària a l’hora de formar 
govern: un govern format per TxA i 
la CUP. Asseguren que aquesta és la 
millor fórmula, la que donaria més 
energia, transversalitat i capacitat 
de mobilització a Argentona. En 
aquesta aposta de govern, la for-
mació liderada per Pep Masó també 
convida a participar-hi a Àngel Puig 
d’Iniciativa. 

TxA tanca el comunicat explicant 
que, a hores d’ara, no tenen respos-
ta ni de la CUP ni d’Iniciativa sobre 
l’oferiment. 

La formació explica en un 
comunicat les rodes de 
contactes

 

La CUP es dóna uns 
dies per “considerar les 
opcions més a fons”

Després dels contactes 
establerts amb el PSC, TxA, 
Iniciativa i Esquerra

L’assemblea de la CUP d’Argentona 
ha decidit donar-se uns dies de mar-
ge després dels contactes establerts 
amb el PSC, Tots per Argentona, Ini-
ciativa i Esquerra.

Segons un comunicat de la CUP 
d’Argentona, l’assemblea no va 
prendre cap decisió sobre cap acord 
de govern i va decidir donar-se uns 
dies de marge per tornar-se a reunir 
amb les formacions esmentades, 
textualment: “havent considerat 
les diverses opcions més a fons”. 

POLÍTICA
NOTÍCIA A. C

Avda. Jaume Recoder, 62, Mataró 
T 937 980 050

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

REF. 5186. ARGENTONA-CENTRE: 
Pis en lloguer de 55 m2, amb cuina 
independent, menjador de 18m2 i un 
bany. En comunitat de pocs veïns, al 
centre del poble. Un pis amb molta 
llum natural..

REF.5127. MATARÓ: Nau industrial 
en lloguer en planta baixa. Accés 
per a vehicles. A tocar al centre de 
Mataró. Disposa d’ofi cines. Última 
activitat ram tèxtil. Informi’s.

REF. 5309. MATARÓ-RDA. BAR-
CELÓ: Nau en lloguer de 1050m2 en 
planta baixa. Despatxos en dos nivells. 
Doble accés des de el carrer i entrada 
per a vianants. Alçada de 8 metres. 
Instal·lació elèctrica.
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Foment destina 93 milions a un nou 
sistema de gestió per la R1

   
El Ministeri de Foment, a través 
del consell d’administració d’Adif, 
va aprovar divendres la licitació de 
les actuacions per a la implantació 
del nivell 2 del sistema ERTMS 
(European Rail Traffi c Management 
System) en un primer tram de la 
xarxa de Rodalies, concretament 
entre l’Hospitalet de Llobregat i 
Mataró. L’actuació compta amb un 
pressupost de 92,9 milions d’euros 
-IVA inclòs- i té com a principals 
objectius la millora de la capacitat 
i dels paràmetres de fi abilitat en 
l’explotació ferroviària en aquest 
tram, d’aproximadament 56 quilò-
metres de longitud.

21 mesos 
Del total de la inversió prevista per 
a aquestes actuacions, que comp-

ten amb un termini d’execució 
estimat de 21 mesos, 56,8 milions 
d’euros -IVA inclòs- corresponen a 
l’execució de les obres, i els 36,1 
milions d’euros restants -impostos 
inclosos- al manteniment de les 
instal·lacions durant un període de 
20 anys. El contracte inclou la re-
dacció dels projectes constructius, 
execució de les obres, conservació 
i manteniment de les instal·lacions 
d’enclavaments, sistemes de pro-
tecció del tren, subministrament 
d’energia, així com les telecomuni-
cacions fi xes i mòbils del sistema 
GSM-R per a la implantació del ni-
vell 2 del sistema ERTMS en aquest 
tram entre l’Hospitalet de Llobregat 
i Mataró.

També s’adequarà al centre de 
control de trànsit al nou escenari 
d’explotació, en tant que, de forma 
paral·lela, s’instal·laran tots els ele-
ments del sistema de protecció de 
tren per permetre l’explotació en el 
nivell 2 d’ERTMS. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN
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El Juny Associatiu arriba aquest 
any a la seva quarta edició amb un 
programa d’activitats promogut per 
les entitats de la ciutat que gira a 
l’entorn del voluntariat. Aquest any 
s’han organitzat 13 activitats i fi na-
litzarà el 2 de juliol. El divendres 
19 de juny tindrà lloc la Nit de la 
Solidaritat. El voluntariat és un dels 
grans actius de qualsevol ciutat que 
ajuda a moure el seu teixit associa-
tiu i fa realitat els projectes que les 
entitats desenvolupen. 

Mataró és una ciutat amb un as-
sociacionisme fort en molts àmbits i 
amb aquest programa d’activitats es 
vol donar a conèixer a la ciutadania 
les diferents possibilitats que hi ha 
per col·laborar-hi. El programa del 
Juny Associatiu 2015 inclou 13 ac-
tivitats diferents com formació, una 
xerrada, projecció d’una pel·lícula, 
exhibició de country i aeròbic, bo-
tifarrada, la festa de cloenda del 
Centre Sant Pau o la trobada del 
Consell d’Infants, entre d’altres, a 
més de la Nit de la Solidaritat. 

La 18a Nit de la Solidaritat se 
celebrarà el divendres 19. La con-
vidada d’enguany és la periodista 
Mònica Bernabé que ha exercit 
durant 8 anys de corresponsal a 
l’Afganistan. 

ENTITATS
NOTÍCIA REDACCIÓ

El Juny Associatiu 
vol posar en valor el 
voluntariat local 

La Nit de la Solidaritat se 
celebra el 19 de juny amb la 
periodista Mònica Bernabé

Es tracta del primer tram 
de la xarxa de Rodalies que 
incorpora aquest sistema  

  Més fi abilitat i més capacitat

Els principals objectius d’aquest projecte són aconseguir una millora de 
la capacitat en aquest tram i aconseguir majors paràmetres de fi abilitat 
en l’explotació ferroviària, segons ha indicat el Ministeri. Les actuacions 
més destacades consistiran en la substitució d’enclavaments elèctrics 
per electrònics, i actuacions complementàries en tots aquests disposi-
tius que regulen el trànsit ferroviari en l’àmbit d’estacions o trajectes 
determinats per permetre la seva relació amb el sistema ERTMS, així 
com l’adequació i reubicació d’elements de senyalització.  

ALUART CEDIDA
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108.000€

2101: ZONA FRANCESC MACIÀ: 1er 

piso de altura para actualizar a su 

gusto. 3 hab. (2 dobles), baño con du-

cha, amplio salón comedor con balcón 

tipo terracita, cocina o�  ce indep. con 

galería. Exterior y soleado, vistas des-

pejadas a zona verde.

T

116.000€

T

Ref. 2102: ZONA EIXAMPLE: Piso de 

grandes dimensiones. 4 hab., coci-

na o�  ce indep. con galería, amplio 

salón comedor con balcón, 1 baño 

completo, puertas de roble, venta-

nas de aluminio, suelos de terrazo. 

Exterior a la calle en zona tranquila 

y comunidad reducida. 

155.000€

Ref. 2097: ZONA CIRERA-MOLINOS: 

Primer piso todo nuevo en comu-

nidad de 2 vecinos. 2 hab., amplio 

salón comedor con balcón, cocina 

o�  ce indep., suelos de gres, ventanas 

de aluminio. Gran terraza superior 

de 30m2.

T

116.000€

Ref. 2095: ZONA PERAMÁS: Piso al-

to con ascensor todo reformado y 

distribución cuadrada. 2 hab. (antes 

3), cocina o�  ce indep. con galería, 

salón comedor con balcón, calefac-

ción, suelos parket. Vistas despejadas. 

Oportunidad de mercado.

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

156.000€

Ref. 2111: Z. EIXAMPLE: Piso en edi-

fi cio con ascensor, todo reformado 

y trastero incluido. 3 hab. (2 dobles), 

cocina o�  ce indep., amplio salón 

comedor con balcón. Suelos parket, 

ventanas aluminio. Oportunidad por 

precio y zona.

T

135.000€

Ref. 2114: ZONA VIA EUROPA: Piso 

con ascensor, con parking y trastero 

incluido. 2 habitaciones, cocina o�  ce 

independiente, salón comedor con 

salida a balcón, calefacción, suelos 

de gres. Oportunidad de mercado 

por precio y zona.

T

184.000€

Ref. 2085: Z. CAMI SERRA:  3º en 

edifi cio con ascensor. 3 hab. (1 suit-

te), cocina o�  ce indep. con galería 

anexa, 2º baño con ducha, puertas 

cerezo, calefacción, gran salón con 

balcón terracita. Espectaculares vis-

tas Parking y trastero incluidos.

T

Ref. 2122: ZONA EIXAMPLE: Planta 

baja toda reformada. 3 habitaciones 

(2 dobles), amplio salón comedor, 1 

baño, cocina independiente. Suelos 

gres, vent. Alum., calefacción. Muy 

buena distribución. Zona tranquila 

y peatonal.

101.000€

T

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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La pubilla d’Arenys de Mar, Anaïs 
Calvo, és la nova Pubilla del Ma-
resme. Calvo va passar les proves 
escrites i orals aquest dissabte 30 
a Palafolls on, des de dos quarts de 
nou del matí els 16 aspirants, vuit 
nois i vuit noies, van respondre a la 
part teòrica de les proves, que con-
sistia en unes preguntes tipus test 
i de resposta curta per comprovar 
quins coneixements tenen els joves 
sobre la comarca i les seves tradi-
cions, així com una redacció sobre 
un tema en concret. On es posen 
més a prova les qualitats dels aspi-
rants és a l’examen oral, en el qual 
hi ha un representant de cadascun 
dels ajuntaments participants i on es 
fan preguntes de manera individual 
als candidats.

L’hereu no repeteix origen
Anaïs Calvo destaca la responsa-
bilitat que suposa representar no 
només el municipi, sinó també tota 
la comarca. Un títol que va recollir 
de mans de la fi ns ara pubilla, la 
palafollenca Cristina Riera. Al seu 
torn, l’Hereu d’Arenys de Mar, Kí-
lian Recasens, no va poder heretar 
la banda d’Hereu del Maresme que 
fi ns ara ostentava el també arenyenc 
Arnau Akhtar. 

MARESME
CULTURA REDACCIÓ

L’arenyenca Anaïs Calvo, 
escollida Pubilla del 
Maresme 2015

Les proves de selecció es 
van celebrar el passat cap de 
setmana a Palafolls

El festival ‘Poesia i +’ celebra 10 
anys, expandint-se pel Maresme

La Fundació Palau presenta la des-
ena edició del festival “Poesia i +” 
que tindrà lloc del 3 a l’11 de juliol 
a Caldes d’Estrac. Aquest any, el fes-
tival s’ampliarà a diversos espais de 
la zona més pròxima: als Jardins de 
Can Caralt de Sant Andreu de Lla-
vaneres, al Teatre Principal d’Arenys 
de Mar i a la platja de Sant Vicenç 
de Montalt.

Accent musical
Com en els últims dos anys, el festi-
val tindrà un marcat accent musical. 
Es tracta en general de músics i can-
tants amb una forta vinculació amb 
la poesia. En alguns casos, són ban-
des liderades per poetes (Els Nens 
Eutròfi cs, Pentina’t Lula); en altres, 
cantants que han fet de la poesia 
un dels seus principals eixos (Maria 
del Mar Bonet, David Carabén). El 
festival també comptarà amb mú-
sics que últimament s’han acostat 
a la literatura (Maria Rodés, Xarim 
Aresté, Gerard Quintana) i músics 
que, amb les seves propostes, se si-
tuen a mig camí (Santiago Auserón, 
Ferran Palau).

Aposta jove
Amb l’arribada de la proposta a les 
10 edicions, la Fundació Palau vol 

MARESME
CULTURA REDACCIÓ

Llavaneres, Sant Vicenç de 
Montalt i Arenys de Mar, 
nous escenaris

fer una aposta per les joves gene-
racions. Seguint l’esperit de Josep 
Palau i Fabre, la Fundació busca les 
noves generacions les veus poèti-
ques dissidents per als moments 
de canvi com aquests. És per això 
que el festival aposta pels poetes i 
artistes que estan construint “el seu 
món en el moment present”.

Els clàssics
En paral·lel, i seguint igualment 
el caràcter de Josep Palau i Fa-
bre, destaca l’espai dels clàssics 
en la programació del festival. 
D’una banda, Víctor Sunyol i Jor-
di Oriol parteixen de Shakespeare 
per abordar el treball de l’actor i 
el personatge, mentre que Jordi 
Cornudella ens guia per la fi losofi a 
presocràtica a través de les traduc-
cions de Joan Ferrer, Jaume Pòrtulas 
i Sergi Grau.

L’electrònica
Un any més el festival incorpora 
l’electrònica en la seva programa-
ció. Aquest any amb el projecte 
Wunderkammer d’Enrique Doza i 
Xavier Riembau, Dj Diego Armando i 
la banda a ritme de punk i theremin 
liderada per Anna Pantinat Pentina’t 
Lula. Tots ells donaran el punt i fi nal 
al festival a la platja de Sant Vicenç 
de Montalt, amb una Revetlla poèti-
ca oberta a tothom. 
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EXCLUSIVES

MATARÓ - ROCABLANCA. Pis totalment 
exterior amb bona distribució, 2 habitacions 
(abans 3), bany complet, gran saló amb balcó, 
àmplia i lluminosa cuina amb galería incor-
porada. Per reformar al seu gust! 

ARENYS MUNT. Pis seminou amb gran terras-
sa! Saló a nivell de terrassa, cuina americana, 
2 habit. exteriors, bany, galeria. Calefacció, 
aire condicionat, terres parquet, pl. parquing 
inclosa, ascensor. Assolellat i bones vistes.

ARENYS DE MUNT. Casa adossada, 200m2, 
reformada 2003, 4 habit. (3 dob), bany com-
plet amb dutxa i banyera hidromassatge, 
lavabo, saló 28m2, xemeneia, balcó, jardí  
55m2, barbacoa, parquet, fi nestres d’alumini, 
calef., parquing. 

MATARÓ - CERDANYOLA. Pis de 80m2 
acabats de bona qualitat, any 2006, saló de 
20m2, 2 habitacions exteriors, cuina sepa-
rada, balcó, bany complet, calefacció, aire 
condicionat, ascensor. Parquing opcional.

40.000€

C/Deu de Gener, 2. 1r. 1a · Mataró
T 93 790 96 09

Núm. Col·legiat: A10078

La manera més efi cient de vendre el seu pis

T. 93 790 96 09· www.gorrizassociats.com · info@gorrizassociats.com

Punt de venda Barcelona: Travessera de les Corts, 122

98.000€

115.000€ 198.500€
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Compagina el waterpolo, la seva 
passió, amb el Grau de Relacions In-
ternacionals i unes hores de feina a 
una acadèmia d’anglès. De pares an-
glesos, però nascuda ja a Barcelona, 
Ciara Gibson és un dels puntals de 
l’equip del Centre Natació Mataró. 

Fa onze anys que juga a water-
polo, però en fa molts més que la 
piscina és una llar. “Vaig començar 
a venir a la piscina quan tenia tres 
anys i em vaig centrar en la natació 
fi ns als 11, que em vaig començar 
a fi xar en els nens que jugaven a 
waterpolo”, recorda Gibson, que 
de seguida es va llançar a la pilota 
groga. Era llavors, de petita, que so-
miava “en anar a uns Jocs Olímpics 
i guanyar una medalla”, però poc 
s’imaginava que anys després acon-
seguiria arribar tan amunt. Va marxar 
a Manchester i amb la selecció an-
glesa, fent honor de la nacionalitat 
dels seus pares, Gibson va ser se-
leccionada per participar a Londres 
2012. “Encara no m’ho crec”, diu, 
però allà va demostrar la seva vàlua 
com a jugadora i va contribuir al fet 
que Gran Bretanya estigués entre els 
deu millors equips del món. 

L’experiència a l’illa britànica la 
va portar, també, a valorar un esport 
cada vegada més popular al nostre 
país. Si bé la selecció espanyola de 
waterpolo femení comença a treure 
el nas als mitjans de comunicació 
erigint-se com un dels referents de 
l’esport al país, a Gran Bretanya, les 
coses són ben diferents. 

“El waterpolo és poc popular 
perquè no hi ha la cultura d’anar 
a la piscina”, explica Gibson, que 
afi rma, però, que “amb la selecció 
anglesa vam demostrar que no té 
perquè ser així”. Malgrat els bons 
resultats a Londres, “tot sempre 
s’acaba i els problemes són fede-
ratius”. Per a Gibson, “han invertit 
tot el que poden en els salts i han 
retirat el fi nançament del waterpo-
lo, de manera que han de tornar a 
començar de zero”.

Fitxada pel CN Mataró La Sirena 
de nou el 2013, Gibson està orgu-
llosa d’un equip del que és jugadora 
clau. “Per a mi el waterpolo és vida. 
És estar en equip, saber patir, però 
també passar-s’ho molt bé treballant 
per un objectiu comú”. A l’aigua, 
com a casa. 
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Defi neix-te
Sincera i creativa.

Un waterpolista
El serbi Filipivic.

Un llibre
‘L’impostor’ de Javier Cercas.

Una pel·lícula
‘Million dollar baby’ de Clint Eastwood

Un viatge
Budapest.

Un somni
Jugar la Final Four l’any que ve.

Un repte
No tornar a veure l’eutanàsia ni 
el sacrifi ci als centres d’acollida .

 Bona temporada
“No accedir a la Final Four 
per un gol ens va fer mal aní-
micament i ens ha costat 
recuperar-nos”, diu Gibson
 
No fa tants anys que el waterpolo fe-
mení veia néixer el seu equip al CN 
Mataró, però en poc temps l’equip es va 
col·locar a Divisió d’Honor, on lluiten 
a les primeres posicions. “El waterpolo 
femení està en un moment boníssim”, 
constata Gibson que malgrat saber que 
se segueix dient que el waterpolo és un 
esport minoritari, “jo crec que ja no 
ho és”. El CN La Sirena ha fet una bona 
temporada: “Ha estat positiva, sobretot 
en termes de dinàmica de grup, perquè 
hem estat un equip consistent i cohe-
sionat”. Gibson recorda que “aquest 
any volíem classifi car-nos per una Final 
Four Internacional i no ha pogut ser”. 
El gol que les va deixar fora ha estat una 
llosa per un fi nal de temporada acciden-
tat, caient a les semifi nals del Play-Off 
“Ha estat dur anímicament, però l’any 
que ve hi tornarem” .

  Ciara Gibson, 
  una vida a l’aigua

WATERPOLISTA DEL CENTRE NATACIÓ MATARÓ

tot perfil 1678.indd   1 3/6/15   10:52



80.000�

R
E

F
.
 
5

0
6

6

R
E

F
.
1

2
3

3

R
E

F
.
 
2

2
3
1

C
.
E

.
 
e

n
 
t
r
á

m
i
t
e

70.000€

189.000€189.000€
C.E. en trámite       Z. PAÏSOS CATALANS

EN EXCLUSIVA. PISO DE 100 

M2. Con pk y trastero inclui-
do,  3 hab. antes 4, 2 baños 
completos bañera y ducha,  
cocina offi ce de roble, gale-
ría, calefacción, ascensor.

REF. 6170

ESTA SEMANA

OCASIÓN
DEL MES72.000€72.000€

C.E. en trámite

REF. 4370 CERDANYOLA. OPORTU-
NIDAD. Piso reformado   exterior 
con mucha luz, 2 hab.,  baño com-
pleto con ducha y aseo, exteriores 
aluminio, semi-amueblado zona 
bien comunicada.

C.E. en trámite

96.000€

REF. 2351 Z. LLUIS COMPANYS. 
Totalmente reformado con pk 
incluido, 3 hab. 2 dobles, cocina 
lacada blanca, galería, balcón 
exterior cerrado en aluminio, 
muy luminoso. OPORTUNIDAD.

¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

110.000€

REF. 4132 Z. CERDANYOLA ALTA. 
Piso muy soleado con terraza 
de 30m2, cocina offi ce fórmica, 
galería, 2 baños completos con 
bañera y ducha, 3 hab. más des-
pacho, comunidad reducida.

110.000€
C.E. en trámite

OCASIÓN
DEL MES

116.000€

REF. 2386 Z. PERAMÀS. Piso re-
formado alto con ascensor, a.a. 
bomba de calor, balcón exterior 
con vistas, cocina lacada blanca 
y galería, parquet, 2 hab., baño 
con ducha. OPORTUNIDAD.

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. 2382 Z. VIA EUROPA. Piso se-
minuevo, pk y trastero, mejor que 
nuevo, 1 hab. doble, salón come-
dor 25m2,  1 baño compl., cocina 
indep. haya, zona comunitaria 
con piscina y juegos infantiles.

C.E. en trámite

132.000€

REF. 2383 EIXAMPLE. Piso total-
mente reformado, excelente zona 
de Mataró,  4 hab. 2 dobles, baño 
completo con ducha, cocina de 
haya con galería anexa de 8m2, 
balcón exterior, muy luminoso.

C.E. en trámite

159.000€

REF. 2392 PLAZA CATALUNYA. TOTALMENTE REFORMADO CON ASCEN-
SOR. Tiene 4 habitaciones (2 dobles), baño y aseo, cocina de haya, 
galería, suelos de parquet, a.a. con bomba de calor. Excelente  por 
su situación y estado.

OCASIÓN
DEL MES75.000€

REF. 5105 CIRERA. Piso en co-
munidad reducida y zona bien 
comunicada, 3 hab. (2 dobles), 
cocina de formica blanca, baño 
completo con bañera,  suelos 
parquet, exteriores de aluminio.

75.000€
C.E. en trámite

C.E. en trámite

158.000€

REF. 1338 ZONA PARQUE CENTRAL. 
Piso más pk incluido, 100m2, 4 
hab. 3 dobles, 2 baños comple-
tos,  cocina y galería anexa, bal-
cón exterior con vistas al parque. 
Ascensor.

C.E. en trámite

228.900€

REF. 6169 Z. PAÏSOS CATALANS. 
Excelente piso seminuevo con te-
rraza a nivel de 55m2, barbacoa, 3 
hab. 1 tipo suite, 2 baños comple-
tos,  cocina offi ce de roble, balcón 
ext.erior, calefacción, pk incluido. 

C.E. en trámite

128.000€

REF. 2375 PLA D’EN BOET. Total-
mente exterior y grandes dimen-
siones, 4 hab. (3 dobles), baño 
completo y aseo, cocina offi ce y 
galería anexa, balcón tipo terra-
za, a.a. con bomba de calor .
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T1.50223 - Mataró-Centre. Pis de 80 m² de super-
fi cie, disposa de 3 habitacions, un bany complet, 
galeria, balcons, aa/cc, terres de parket, tanca-
ments alumini, ascensor ¡¡totalment reformat!! 
Oportunitat!!                                                 145.000€

T1.50223 - Mataró-Centre. Pis de 80 m² de super-
fi cie, disposa de 3 habitacions, un bany complet, 

T1.50669 - Mataró - Els Molins. Pis de 85m²,  
de superfi cie, amb 3 habitacions (2 son dobles), 
1 bany, saló de 23m², cuina offi ce amb sortida 
a terrassa de 30m², amb galería, la fusteria 
d’alumini, pis ben ubicat!!!                      117.260€ 

T1.50669 - Mataró - Els Molins. Pis de 85m²,  
de superfi cie, amb 3 habitacions (2 son dobles), 

 Pis de 85m²,  
de superfi cie, amb 3 habitacions (2 son dobles), 

 Pis de 85m²,  T1.50250 - Mataró- Els Molins. Pis de 85 m² de 
superfi cie, disposa de 4 hab., (2 Dobles), bany 
complert, cuina gran totalment equipada, gale-
ria, balco ¡¡molt assolellat!! !              132.270€ 

T1.50250 - Mataró- Els Molins. Pis de 85 m² de 

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

T 93 757 83 83
www.fi nquescastella.com
info@fi nquescastella.com

Vendes

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

 Valoracions immobiliàries
 Hipoteques al 100%
 Lloguers en 24 hores
 Gestió de lloguers
 Agents d’assegurances
 Administrador de comunitats

  

T1.50413 - Mataró. Peramàs.  Primer pis 
de 70m² de superfície, amb 2 habitacions, 
un bany complet, cuina totalment equipada, 
galeria, calefacció, aire acondicionat, tanca-
ments d’ alumini!!                                      99.000€

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

T1.50243 - Mataró. Centre. Apartament tot nou 60 
m², 1 habitació doble, bany complet amb dutxa, cuina 
independent tota equipada, aa/cc, ascensor, garatge 
inclòs!! ¡¡Costat Plaça Tereses!!                   140.000€

T1.50677 - Mataró. Centre. Per entrar a viure. 
Pis de 115m², amb 4 habits, 2 banys, cuina offi -
ce, saló menjador  de 25m², aa/cc, balcó, fusteria 
d’alumini, ascensor, traster, terrassa, pis moblat i 
molt assolellat!!                                            149.260€

T1.50355 - Mataró. Centre. Pis de 75m2 de 
superfi cie, disposa de  2 habitacions, un bany 
complet, amb galeria, balcó, calefacció, terres 
de parket, tancaments d’alumini, ascensor 
¡¡Pis totalment reformat!!!!                  153.000€

T1.50359 - Mataró. Centre. Pis totalment re-
format de 100 m² de superfi cie, disposa de 3 
habitacions, un bany complet, cuina totalment 
equipada. Galco, tancaments alumini, ascensor 
¡¡Pis molt assolellat!!                                   142.260€

T1.50157 - Mataró. Centre. Costat Plaça de 
les Tereses. Pis de 90m², 3 hab (2 dobles), bany 
complert, aseo, cuina tota equipada, galeria, 
balcons, salo-menjador 30m², aa/cc, porta blin-
dada, ¡¡Pis totalment reformat!!        145.000€
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T1.50223 - Mataró-Centre. Pis de 80 m² de super-
fi cie, disposa de 3 habitacions, un bany complet, 
galeria, balcons, aa/cc, terres de parket, tanca-
ments alumini, ascensor ¡¡totalment reformat!! 
Oportunitat!!                                                 145.000€

Pis de 80 m² de super-

T1.10114 - Mataró. Centre. Loft amueblado de 65 
m² de superfi cie, dispone de 1 baño, cocina equipa-
da, aa/cc, cierres de aluminio y preciosa terraza de 
12 m². Muy soleado!!!!!                             500€/mes

T1.06133 Mataró. Centre. Piso nuevo de 40 m² de 
superfi cie, dispone de 1 habitación, Baño, salon y 
plaza de parking con trastero incluido en el pre-
cio!!!!!                                                           450€/Mes

T1.50250 - Mataró- Els Molins. Pis de 85 m² de 
superfi cie, disposa de 4 hab., (2 Dobles), bany 
complert, cuina gran totalment equipada, gale-
ria, balco ¡¡molt assolellat!! !              132.270€ 

Lloguers

T1.09610 Mataró. Sant Cugat. Piso de 85 m². 
de superfi cie, dispone de 4 habitaciones. Baño 
completo, salon con salida al balcon, cocina 
con galeria.... Oportunidad !!!!!        490€/Mes

T1.10119 - Mataró. Centre. Piso semiamue-
blado de 50 m² de superfi cie, con 2 habita-
ciones, 1 baño, cocina equipada, con galeria, 
cierres exteriores de aluminio, aa/cc, ascensor 
y dos balcones!!Reformado!!          500€/Mes

T1.07850 Mataró. Rocafonda. Apartamento 
de 50m² de superfi cie, tiene cocina america-
na, un baño, tiene una plaza de parking op-
cional!!                                                450€/mes

Un equip de professionals al seu servei

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.02273 Mataró. Centre. Loft de 25 m² de superfí-
cie, cocina americana, baño, aa/cc, paquing inclui-
do en el precio !!!!                                           400€/Mes

T110115 Caldes d’Estrac. Piso de 50m²  de super-
fi cie, cerca de la playa dispone de 1 habitacion, 1 
baño, cocina americana, suelos parquet, terraza de 
15 m² con esplendidas vistas al mar y con plaza de 
parking opcional!!!!                                   450€/Mes

T1.06133 Mataró. Centre. Piso nuevo de 40 m² de 
superfi cie, dispone de 1 hab., Baño, salon y parking 
con trastero incluido en el precio!!             450€/Mes

T1.09811 Mataró. El Rengle. Zona Tecnocampus.  
Apartamentos de 40 m² con 1 hab. (Doble) baño, 
pequeña cocina - todo amueblado y equipados 
- parking y trastero y piscina - fabulosas vistas - 
ideal cortas estancias - estudiantes, ejecutivos y 
adaptados para mayores !!!                       470€/Mes

T1.109610 Mataró. St. Cugat. Piso de 85 m², con 
4 hab., Baño completo, salon con salida al balcon, 
cocina, galeria.... Oportunidad !!!!!          490€/Mes

T1.08433 Mataró. Sant Cugat.  Piso de 85 m² de 
superfi cie, consta de 4 habitaciones, un Baño com-
pleto, salon con salida al balcon, cocina, galeria.... 
Es una oportunidad !!!                              490€/Mes

T1.10114 Mataró. Centre. Loft amueblado de 65 
m² de superfi cie, tiene 1 baño, cocina equipada, 
aa/cc, cierres de aluminio y preciosa terraza de 12 
m². Muy soleado!!!!!                                    500€/Mes

T1.10119 Mataró. Centre. Piso semiamueblado de 
50 m² de superfi cie, consta de 2 habitaciones, 1 
baño, con la cocina equipada, tiene galeria, los cie-
rres de aluminio, aa/cc, ascensor y dos balcones!! 
Reformado!!                                                 500€/Mes

 T1.10119 Mataró. Centro. Piso semiamueblado de 
50 m² con 2 habitaciones, 1 baño, cocina equipada, 
galeria, cierres de aluminio, aa/cc, ascensor y 2 bal-
cones!!Reformado!!!!                                   500€/Mes

T1.10058 Mataró. Eixample. Ático duplex de 50 
m² con 1 hab., 2 Baños, cocina americana, aa/cc., 
Cierres de aluminio, terraza, ascensor y parquing!!! 
Incluido en el precio!!!                                  525€/Mes

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

T1.50552 Arenys de Munt. Dúplex de 90m² de su-
perfi cie, dispone de 2 habitaciones, 1 baño comple-
to, salón comedor con cocina americana con salida 
al balcón, climatización frío y calor cerramientos de 
aluminio, ascensor, parking opcional, terraza de 
14m² y muy soleado !!                                  550€/Mes

T1.00422 Mataró. Centre. Piso nuevo en planta 
baja de 50 m² de superfi cie, consta de 2 habita-
ciones, un baño, cocina y con un trastero - Situado 
en muy buena zona !!!                              575€/Mes

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

T1.02451 Vilassar de Mar.  Gran piso de 90 m² de 
superfi cie, consta de 3 habitaciones, Baño comple-
to -Está todo reformado y inmejorable zona - Piso 
muy luminoso !!!!!                                             825€/Mes

T1.10007 Sant Andreu de Llavaneres. Precioso 
piso anueblado de 135 m² de superfi cie, consta de 
4 habitaciones, 2 Baños, 1 aseo, cocina totalmente 
reformada y equipada, aa/cc, suelos de gres, balcon 
de 20 m², ascensor. 2 Plazas de parquing incluida-
das y piscina comunitaria incluido en el precio!!! 
Es un piso muy soleado!!!                             850€/Mes

T1.100921. Sant Andreu de Llavaneres. Gran piso 
de 160m², de superfi cie, de 5 habitaciones, 2 Ba-
ños, cocina offi ce de 30 m², calefaccion, galeria, 
parquet, armarios empotrados, chimenea 2 terra-
zas a nivel con muy buenas vistas!!         950€/Mes

T2.02737 Mataró. Centre. Casa adosada de 
300m² de superfi cie, 5 habitaciones dobles, 2 ba-
ños completos con bañera de hidromasaje, cocina 
offi ce, galería, balcón, 3 terrazas, aa / cc. Cierres de 
aluminio. Para entrar a vivir !!!!          1.200€/Mes

T2.50142 Arenys de Munt. Can Jalpi.  Casa 240 m² 
de superfi cie, con 4 habitaciones, 2 baños, 1 aseo, 
cocina offi ce, AA/CC, suelos de parquet, cierres de 
aluminio, sala de juegos, armarios empotrados, 
piscina comunitaria y parquing. Totalmente refor-
mada y precioso jardin!!                         1.200€/Mes

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

T1.50355 - Mataró. Centre. Pis de 75m2 de 
superfi cie, disposa de  2 habitacions, un bany 
complet, amb galeria, balcó, calefacció, terres 
de parket, tancaments d’alumini, ascensor 
¡¡Pis totalment reformat!!!!                  153.000€

T1.50359 - Mataró. Centre. Pis totalment re-
format de 100 m² de superfi cie, disposa de 3 
habitacions, un bany complet, cuina totalment 
equipada. Galco, tancaments alumini, ascensor 
¡¡Pis molt assolellat!!                                   142.260€
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Pèrits Judicials

R.14695

Pis pràcticament a estrenar, consta de 
2 habs, cuina independent, menjador 
amb terrassa 25m2 i bany. Pis amb 
molt de sol i en comunitat reduïda.

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

89.000€

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 singular i bohemi, saló i contra 
menjador amb terrassa 25m2, bany 
complet i petit lavabo, 3 habs, sostres 
alts, comunitat reduïda. Immillorable!

158.000€

En edifi ci modern amb ascensor, de 
3 habs, bany i lavabo, cuina indep., 
assolellat i lluminós saló amb ampli 
balcó, exterior i molt ben reformat.

R.15547132.000€

CERTIF. 
ENERG. EMATARÓ | Rocablanca

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.MATARÓ | Parc Can Tuñí E

ESPAI 
RESERVAT 

PER 
AL 

SEU PIS.

CONSULTI’NS

R.1543999.900€

CERTIF. 

ENERG. TMATARÓ | Centre

A minut de l’estació i de la platja, i a 
2 minuts de la Pl. Sta.Anna. Alegre i 
assolellat pis amb ascensor de 3 habs i 
ampli saló amb terrassa a nivell.

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 2 habitacions (abans 3), 
amb bona distribució, bany complet 
reformat, cuina independent. Bona 
ocasió.

R.15585

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ Cerdanyola| T

58.000€

R.15609

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Havana

186.000€

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.

En edifi ci seminou amb ascensor bonic 
i acollidor pis de 2 habitacions, cuina 
independent, lluminós saló amb balcó 
tipus terrassa. Molt ben conservat.

MATARÓ

125.000€

Gran habitatge unifamiliar adossat 
sobre els 325m2, en diverses plantes. 
Gaudeix de jardí de 60m2, garatge, 
4 dormitoris + estudi amb solàrium, 3 
banys. 

R.40261369.000€

CERTIF. 
ENERG. EMATARÓ Via Europa| 

OFERTA

| 
CERTIF

. 

ENERG. TMATARÓ Z. Prat de la Riba

189.000€ R.15591

Pis seminou de 3 habs, bonic saló amb 
sortida a balcó, cuina apta per menjar 
fornica + galeria, 2 banys, pàrquing 
i traster. Immillorable oferta.  

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. 

Des de

ARENYS MUNT
Àtic dúplex de 3 habs amb terrassa 
a nivell de 30m2, 2 banys, cuina 
independent, a/a i calefacció, els terres 
de marbre. Pàrquing i traster inclosos.

R.14568

MATARÓ CERTIF. 
ENERG.Eixample| E

203.000€

Casa al centre històric d’Arenys de 
Mar! Moltes possibilitats per fer 
al seu gust, 2 plantes, pati, 
atenció al seu preu! 

ARENYS MAR

160.000€

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.15577

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Històric| 

Pis singular i bohemi, saló i contra 
menjador amb terrassa 25m2, bany 
complet i petit lavabo, 3 habs, sostres 
alts, comunitat reduïda. Immillorable!

158.000€

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! 

R.15622195.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Parc Central| 

| 

T

T

CERTIF. 
ENERG. TARENYS MAR Z. Mercadona| 

359.000€ R.40575

Casa adossada amb vistes a mar i 
muntanya espectaculars! Terrassa i jardí 
amb barbacoa, 3 habitacions, golfes, 
garatge i z.comunitària. 

En edifi ci seminou amb ascensor bonic 
i acollidor pis de 2 habitacions, cuina 
independent, lluminós saló amb balcó 
tipus terrassa. Molt ben conservat.

CentreMATARÓ TCERTIF. 
ENERG.

125.000€ R.15556

T

E

R.15602

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€

CERTIF. 
ENERG. T

Casa al centre històric d’Arenys de 
Mar! Moltes possibilitats per fer 
al seu gust, 2 plantes, pati, 
atenció al seu preu! 

ARENYS MAR | Centre històric

R.40579160.000€

| 
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