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T’hi esperem!

Nova obertura!

Divendres 12 de juny

*Consul´ta’n les condicions a la óptica.
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BOTE ENTRA EN ESCENA
El jove socialista es convertirà demà en el cinquè alcalde des 
del restabliment democràtic, gràcies al suport de CiU
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Comencen les obres d’enderroc per la 
futura Casa de la Cultura popular

 
Tot Història XXXVII:
Els romans a la 
Vall de Cabrera

Brillant aniversari dels Capgrossos 
amb 7 i 4 de 8 amb l’agulla

Josep Civit, 
motor de l’hostaleria

Codi QR 
Llegeix el Tot Mataró
al teu mòbil o tablet.

El Banco Mediolanum 
acaba cinquè de l’OK Lliga femenina

El 30 minuts de diumenge dissecciona 
el fi nal de Caixa Laietana
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Creus que existeix la 
sala subterrània de la 
Plaça Gran?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

El Tot Mataró et pot portar al Canet Rock, la segona edició 
el pròxim 4 de juliol del gran festival de la música catalana, 
a la comarca. Un nom històric que per aquest any reunirà en 
una sola tarda, nit i matinada a Txarango, La Pegatina, Els 
Catarres, Els Amics de les Arts, Oques Grasses, Lax’n’Busto, 
la Companyia Elèctrica Dharma, Sanjosex, la Iaia, Projec-
te Mut, Bikimel, Joana Serrat, Cris Juanico o Joan Dausà.

A aquest reguitzell de noms cal sumar la històrica cita 
amb ‘La Banda Impossible’ una mena de ‘dream team’ del 
rock català que tocarà els principals ‘hits’ de tota una ge-

Confi es en la 
sociovergència a Mataró?

El Tot Mataró et porta al Canet Rock 2015

www.totmataro.cat

NÚM. 1679
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CAIXA LAIETANACAPGROSSOS,
COLLA CASTELLERA

neració reunint a sobre l’escenari els principals músics i 
protagonistes dels grups de major tirada de les darreres 
dues dècades.

El Tot Mataró i Maresme, a través de la seva pàgina de 
Facebook comença dilluns 15 el sorteig de sis entrades 
per al festival maresmenc. És tan fàcil com compartir la 
imatge promocional i comentar-la i el lector optarà a tenir 
accés al festival d’un dia més especial i únic de la música 
en català. A partir del dilluns 15, doncs, tens l’opció de 
guanyar-te veure sortir el sol al Canet Rock.

64,1%  Sí

28,2%  No

7,7%  Ns/Nc

 AKA PERRUQUERS VA SER L’ESCENARI ON ES VA ESTRENAR EL NOU  AKA PERRUQUERS VA SER L’ESCENARI ON ES VA ESTRENAR EL NOU  AKA PERRUQUERS VA SER L’ESCENARI ON ES VA ESTRENAR EL NOU  AKA PERRUQUERS VA SER L’ESCENARI ON ES VA ESTRENAR EL NOU 
ESPECTACLE DEL DIRECTOR MOISÈS MAICAS, ‘PSICOSIS A LES 4.48’ESPECTACLE DEL DIRECTOR MOISÈS MAICAS, ‘PSICOSIS A LES 4.48’

A. ALUART

CASTIGAT   El documental ‘Desmuntant 
Laietana’ promet remoure sentiments 
i records sobre el fi nal de la caixa 
d’estalvis mataronina. 

APLAUDIT  L’actuació del seu 
Aniversari, amb l’estrena de dos 
castells dels anomenats de 8 i mig, 
mereix com a mínim un notable. 

tot davant 1679.indd   1 10/6/15   11:31
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El juliol de 2010, la Confraria de 
Pescadors de Mataró va organitzar 
una subhasta de peix a l’antiga per 
reivindicar la seva professió. A la 
ciutat, ja fa molts anys que la sub-
hasta es fa a la Llotja de Mataró, en 
un espai amb graderies des d’on els 
compradors ho segueixen. Avui en 
dia, la platja de Montgat és l’única 
de Catalunya que encara conserva 
la cantada de preus amb els peixos 
estesos a terra, com s’havia fet tra-
dicionalment. 

Mataró té tradició pesquera, tal com 
demostra aquesta fotografi a, però 

igual que moltes altres ciutats, la 
modernització va fer perdre la tra-
dició de les subhastes cantades. 
Antigament, tanmateix, els peixa-
ters de proximitat es col·locaven 
al voltant de les caixes de peix 
mentre l’encantador el posava a la 
venda cantant els preus, sempre a 
la baixa, fi ns que algú l’aturava per 
quedar-se la panera de peix al preu 
acordat. “Tres a la banda”, comen-
çava, per exemple. I és que sempre 
es cantava a ‘bandes’: cada banda 
corresponia a cent duros, uns tres 
euros actuals, i així s’evitava xifrar 
números molt llargs. 

foto antigafoto
FO

TO
: A

N
N

A
 A

LU
A

R
T

NÚMERO 1438  ANY XXX  De l’11 al 17 de juny del 2010  35.000 exemplars 

MATARÓ EN COLORS
Enllesteixen una carta cromàtica, que blindarà 
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de fa 25 anys
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L’antiga subhasta de peix
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4 DE JULIOL · 015 · CANET DE MAR

ELS CATARRES · LA PEGATINA · ELS AMICS DE LES ARTS · LA BANDA IMPOSSIBLE · TXARANGO
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Mira com sona
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David Bote, alcalde per sociovergència?

Demà dissabte, a les 12 del migdia, 
començarà el Ple de constitució 
del nou Ajuntament. Els 27 regi-
dors escollits pels mataronins a les 
eleccions del passat 24 de maig, 
prendran possessió dels seus càrrecs 
en una sessió històrica que obre les 
portes de la novena legislatura des 
del restabliment democràtic. Un 
mandat amb més grups representats 
que mai, fi ns a nou partits polítics 
i que coronarà David Bote com el 
següent graó de la seqüència que 
arrenca en Joan Majó, Manuel Mas, 
Joan Antoni Baron i Joan Mora. Amb 

quin suport serà Alcalde Bote és el 
gran interrogant a resoldre, tot i que 
el camí traçat els darrers dies tenia 
una clara opció: la sociovergència. 
La suma de PSC i CiU.

Dimecres hi havia convocat el Ple 
de comiat dels regidors de la darre-
ra legislatura i dissabte es produirà 
l’inici de la nova. Bote encapça-
larà un govern que, a principis de 
setmana, semblava que seria de 
color sociovergent. ERC feia públic 
dimarts que s’esborrava de les nego-
ciacions per formar govern, pel que 
la suma dels 6 regidors del PSC i 

POLÍTICA
NOTÍCIA

TEXT: CUGAT COMAS

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

els cinc de CiU –11 de 27, sense 
majoria aritmètica– semblava l’opció 
encaminada a ser l’escollida. No hi 
havia, però, res signat al tancament 
d’aquesta edició.

Negociacions a tres bandes
Les tres setmanes consumides des 
del dia de les eleccions, han avançat 
en la línia que el gran derrotat del 24 
de maig, Quim Fernàndez, esbossava 
la mateixa nit electoral. PSC, CiU 
i ERC se sabien com l’única suma 
a tres bandes que podria facilitar 
l’elecció de Bote com a Alcalde en 

Un pacte entre els dos partits més votats era dimecres l’escenari més plausible

Es noticia 1679.indd   2 9/6/15   19:10
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la primera votació prevista demà, 
l’únic trampolí per saltar la barrera 
dels 14 regidors que donen majoria. 
Les negociacions no van prosperar 
ni ser fàcils, però, i l’ERC de Teixidó 
feia oficial que preferia fer de fron-
tissa fora del govern que participar 
d’un tripartit amb socialistes i con-
vergents. Tots dos partits negaven a 
principis de setmana tenir l’acord 
proper, però fins i tot es coneixia 
que la proposta inicial convergent 
era la de mantenir els tres regidors 
que han tingut cartera en el darrer 
govern –Fernàndez a Cultura, Calpe a 
Via Pública i Rey a Promoció Econò-
mica– fos en un govern que inclogués 
ERC o en una a dos només amb els 
socialistes. És el PSC, però, el guan-
yador de les passades eleccions pel 
que el tàndem negociador format per 
Xesco Gomar i Esteve Terradas era el 
que liderava les negociacions políti-

ques entre els tres partits.

Un Ple especial
El Ple de constitució del nou Ajun-
tament arrencarà amb puntualitat i 
enmig de gran expectació al punt 
de les dotze del migdia. Algunes 
informacions apuntaven a la pos-
sibilitat que, de cristal·litzar la 
sociovergència local, tant PSC com 
CiU aprofitessin el mateix dissabte 
per presentar l’acord de governabi-
litat i el cartipàs que lideraria David 
Bote. Aquest extrem, però, no es 
podia confirmar, ja que la premissa 
dita i reiterada era la del “seguim 
negociant”.

El Ple dels nou grups municipals 
té números per allargar-se més que 
en altres sessions inaugurals dels 
mandats precedents. El cerimonial 
està marcat des de la constitució 
de la mesa d’edat amb els regidors 

més gran i més jove, les interven-
cions de cadascun dels caps de grup 
municipal i la votació. El moment 
de màxima expectació arribarà des-
prés d’aquesta primera votació quan 
David Bote rebi la vara d’Alcalde i 
llegeixi el seu primer discurs com a 
Alcalde. Del discurs d’investidura 
se’n derivaran les línies estratègi-
ques del nou govern i serà la primera 
gran intervenció pública d’un polític 
que en un any haurà passat de ser un 
perfecte desconegut a convertir-se 
en un dels alcaldes més importants 
del seu partit al país.

L’accés al Saló de Sessions es-
tarà restringit per límit d’aforament 
i l’entrada a la sessió es farà per in-
vitació. L’entitat anti-racista UCFR 
ha convocat una manifestació en la 
línia de qui, fa quatre anys, va re-
doblar la pressió sobre un Ple que 
es podrà seguir en directe per m1tv.

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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Un pacte de ciutat amb CiU i ERC 
era la prioritat del PSC  

 
El PSC de Mataró va imprimir la 
setmana passada un canvi de rumb 
en les negociacions per garantir la 
governabilitat de Mataró. Un cop 
descartada l’opció de reeditar el 
tripartit amb ERC i ICV-EUiA per 
la negativa de republicans i ecoso-
cialistes, els socialistes allargaven 
la mà a CiU i ERC per intentar fer 
un nou tripartit que aglutini les tres 
primeres forces del consistori. El 
primer secretari del PSC a Mataró, 
Xesco Gomar, assegurava que els se-
güents dies serien “clau” per tancar 
el pacte i assegurava que els socia-

listes treballarien per tenir un govern 
el més ampli possible -sumant les 
tres forces sumen 15 de 27 regi-
dors del ple- i es mostra convençut 
que “com a mínim un dels dos [en 
al·lusió a CiU i ERC] hi serà”.

El PSC no vol governar en minoria. 
Aquesta opció està del tot descar-
tada, després que els resultats del 
24-M hagin deixat un consistori 
molt atomitzat, amb fi ns a nou grups 
municipals, i amb els socialistes 
com a primera força amb només 
sis regidors. Els socialistes volen 
ser “coherents” amb el seu discurs 
i no volen repetir l’experiència de 
CiU dels darrers quatre anys. El 
desig del PSC era reeditar el tripar-
tit amb ERC i ICV-EUiA, però uns i 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIO- ACN

“Treballarem per tenir un 
govern ampli” avançava Xesco 
Gomar   

altres han rebutjat l’oferta. Els repu-
blicans consideren que la fórmula 
està esgotada en l’actual context 
polític. Tampoc els ecosocialistes ho 
veuen clar i assumeixen el seu pa-
per a l’oposició com a novena força 
a l’Ajuntament.

Un pacte de ciutat
En aquest escenari, els socialistes 
obrien la porta al gran pacte de ciu-
tat amb CiU i ERC, el que signifi caria 
ajuntar al govern municipal els tres 
primers partits del consistori, una 
opció que ja es va plantejar des de 
les fi les nacionalistes i una opció que 
els republicans no descartaven taxa-
tivament fa una setmanaperò sí que 
quedava negada aquest dimarts. 

ACN
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ERC s’esborra d’un govern amb 
socialistes i convergents 

 
ERC no formarà part de l’únic pacte 
de govern que podria haver tingut 
majoria al saló de plens, el tripartit 
amb PSC i CiU. Els quatre regidors 
republicans van comparèixer dimarts 
per tancar la porta a aquesta possi-
bilitat i declarar-se decebuts amb 
el caire que han agafat les negocia-
cions amb socialistes i convergents. 
“El PSC no ha volgut fer cap gest en 
la línia del procés i la idea de nou 
país i amb CiU no hem pogut par-
lar de la ciutat sinó que només han 
posat organigrames sobre la taula, 
això és la vella política”, explicava 

Francesc Teixidó. Esquerra repeteix 
que “garantirem la governabilitat 
facilitant grans acords i parlant de 
tot, però ho farem des de l’oposició”.

El partit amb el que més ha pogut 
parlar ERC és, òbviament, el PSC. 
“Compartim força aspectes del nos-
tre programa perquè tots dos som 
partits socialistes però també hi ha 
hagut aspectes en què hi ha hagut 
friccions per maneres de veure les 
coses diferents com amb el tema de 
la nova ciutadania”, explica Teixidó. 
Amb els socialistes, doncs, el que ha 
acabat tancant la porta d’un acord 
ha estat el tema nacional. Segons 
ERC el PSC s’ha negat en rodó a “fer 
algun tipus de gest en la línia del 
nou país, que no els hagués costat 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Es mostren decebuts amb els 
negociadors dels partits “en la 
línia de la vella política”   

gens”. Els republicans plantejaven 
aspectes com sotmetre la incorpo-
ració de Mataró a l’Associació de 
Municipis per la Independència a 
una consulta ciutadana, declarar la 
lleialtat al Parlament de Catalunya 
amb l’horitzó del 27-S o complir 
l’acord de Ple de pagar els impostos 
locals a l’agència tributària catalana. 

Negociacions difícils
Les negociacions d’una coalició de 
tres partits de govern no ha estat 
fàcil i, de fet, no hi ha hagut cap 
reunió amb tots tres partits a la 
mateixa taula. ERC ha plantejat un 
document de bases programàtiques 
sobre el que, denuncia, no s’ha po-
gut avançar amb els dos partits, que 
han nomenat Esteve Terradas i Jordi 
Surinyach com a negociadors, PSC 
i CiU respectivament. Teixidó no ha 
volgut valorar la identitat d’aquests 
dos negociadors però sí que critica 
la “vella política” en la que s’han 
basat les negociacions. 

ALUART
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aporta material documental inè-
dit i compta amb una vintena 
d’entrevistes a professionals com 
Joan Cals, Antoni Serra Ramoneda 
o Andreu Missé i a mataronins com 
l’exalcalde Manuel Mas i el fi ns al 
13 de juny alcalde Joan Mora, extre-
balladors com Amèlia Vives, Manolo 
Luna, Pere Soler i Xavier Carbo-
nell així com l’exdirector general 
de Caixa Laietana, Pere Antoni de 
Dòria, mentre que el seu successor 
Josep Ibern ha declinat aparèixer-hi.
Tant Dòria com Ibern –així com cinc 

Desmuntant Laietana. Aquest és el 
títol del documental que 30 minuts 
estrena aquest diumenge a TV3, fet 
per la productora local Clack i que 
aborda els motius de la desaparició 
de Caixa Laietana i la resta de cai-
xes d’estalvi catalanes, així com les 
conseqüències derivades. 

El reportatge, de 41 minuts, 
i elaborat per Jordi Rovira, Joan 
Salicrú i Ariadna Vázquez, situa 
l’inici del fi nal de les caixes a prin-
cipis del 2000, quan les caixes es 
converteixen en propulsors de la 
bombolla immobiliària en la mesura 
en què van esdevenir copromotors 
d’habitatges i urbanitzacions. Al-
hora, Desmuntant Laietana posa 
èmfasi en què ha comportat la des-
aparició de Laietana com a entitat i 
especialment a Mataró. 

Així es recorda que de les 1.150 
persones que havien arribat a tre-
ballar a l’entitat, avui només 418 
conserven la feina; se subratlla la 
quasi desaparició de l’Obra Social, 
malgrat la meritòria feina de la 
Fundació Iluro, i es fa esment tam-
bé a la desbancarització d’aquelles 
poblacions on ja no és rendible 
econòmicament instal·lar-hi una ofi -
cina o un caixer automàtic.

El perquè de les preferents
El Desmuntant Laietana de Clack 

L’ensorrament de Caixa Laietana, a 30 minuts
La productora mataronina Clack dissecciona el fi nal de l’entitat en el seu nou documental 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat

altres exdirectius- es troben impu-
tats per un jutjat de Mataró des de 
desembre de 2013 per una denún-
cia particular.

Els autors del documental inda-
guen en els motius que van portar 
a Laietana el 2009 a efectuar la 
fatídica emissió de Participacions 
Preferents, de 27 milions d’euros: 
la necessitat d’augmentar els recur-
sos propis de l’entitat, molt migrats 
arran dels milions d’euros perduts 
en operacions immobiliàries fallides 
arran de la crisi. 

www.totmataro.cat
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  Dimarts, passi gratuït al Teatre Monumental

Clack ha organitzat pel dimarts dia 16 a les 20 hores un passi gratuït de 
Desmuntant Laietana al Teatre Monumental, pel que cal recollir l’entrada 
des d’una hora abans. L’acte, en el decurs del qual es podrà comprar el DVD 
amb l’entrevista completa a Dòria com a element més destacat, vol donar la 
rellevància que, segons els autors del documental, no s’ha donat a tot el que 
suposa l’afer Laietana. “Cal fer una mena de dol, deixar que la gent parli de 
tot el que ha viscut amb la desaparició de Caixa Laietana. Hem fet com si 
no hagués passat res i això és la pitjor manera d’afrontar un problema”. 
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Videovigilància amb càmeres
A les últimes novetats d’aquest passat abril, Miliwatts  
va presentar un equip de gravador amb càmeres IP 
que ja no necessita cablejat, es comunica per WIFI, 
pensat per a domicilis particulars i petits locals co-
mercials. Els sistemes de videovigilància cada vegada 
són més fàcils de muntar i posar en funcionament, 
disposem de tots els elements perquè qualsevol 
persona pugui muntar un sistema domèstic o per 
a un petit negoci, càmeres ajustades a la perfec-
ció amb visió nocturna, gravadors preconfi gurats, 
connexions amb connectors ja muntats, plaques 
de senyalització...

Dissenyen kits personalitzats per a necessitats di-
verses. Miliwatts disposa d’un equip de personal 
qualificat per assessorar i informar en totes les 
consultes que els arriben. Val la pena pensar-hi i 
demanar un pressupost sense compromís

Els sistemes de videovigilància amb càmeres i 
gravadors digitals actuals ofereixen una constant 
evolució que permet tenir un equip complet per 
un preu molt econòmic. Aquesta ràpida evolució, 
fa que en pocs anys hàgim passat del sistema con-
vencional de circuit tancat, compost per càmeres 
+ gravador + monitor amb tecnologia analògica, 
a sistemes amb gravadors digitals, sistemes en 
HD i sistemes IP amb una qualitat d’imatge es-
pectacular.

Qualsevol dels sistemes de gravació que submi-
nistra Miliwatts es pot connectar a internet de 
forma molt fàcil, sense quasi cap confi guració, i 
ens permetrà poder veure el què passa a temps 
real o mirar gravacions des d’un ordinador, una 
tablet o un smartphone o simplement des del 
sofà de casa.

ESPECIAL SEGURETAT
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Seguretat en les Go Pro
Partner ha alertat del risc existent en les famoses 
càmeres Go Pro si són atacades cibernèticament. 
Tal com ha demostrat l’analista de la fi rma Ken Mun-
ro, accedir de forma remota al model Go Pro Hero 
4 està a l’abast de prou ciberdelinqüents com per 
considerar aquest fet un risc fonamentat. A més, 
Munro ha mostrat com és possible accedir a la cà-
mera quan està aparentment apagada. El problema 
d’aquest succés, per a qualsevol usuari, és més que 
predictible. Si un hacker amb vocació criminal entra 
al dispositiu, podria arribar a veure els vídeos i foto-
grafi es privades realitzades per l’usuari i extorquir o 
vendre aquests continguts.

Segons ha conclòs Ken Munro per protegir la Go 
Pro Hero 4 de les ingerències hi ha una manera tan 
senzilla com prendre seriosament la contrasenya 
del dispositiu.

En el futur (present proper) tots els nostres aparells 
estaran connectats a internet. Això que tothom 
albira com un benefi ci sense pal·liatius, també pot 
resultar un inconvenient molt gran.

Imaginem un exemple: Una nevera connectada 
a internet que a mesura que s’acaba un producte 
envia una notifi cació al supermercat perquè enviï 
a algú a reposar aquest producte. Els usuaris es 
benefi cien de l’avanç perquè així no han d’estar 
pendents de fer la compra i guanyen en como-
ditat. Ara imaginem l’inconvenient: Què passa si 
aquest dispositiu connectat és hacker? Els exem-
ples de problemes són nombrosos.

Aquest exemple que sembla tret de la ciència 
fi cció, no està tan allunyat de la nostra realitat. 
Recentment l’empresa de seguretat Pen Test 

ESPECIAL SEGURETAT
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ACADÈMIA DE SEGURETAT PRIVADA I OPOSICIONS A MATARÓ

ofi cial certifi cada per la Generalitat de Catalunya, homo-
logada per formar i examinar futurs controladors d’accés. 
Aquest àmbit està molt reglamentat i la formació neces-
sària per poder-ne treballar ha de passar per centres com 
l’obert a Mataró. Per cursar-lo només fa falta ser major 
d’edat i tenir el certifi cat d’estudis primaris. El curs és un 
intensiu que es cursa en dues setmanes i un total de 60 
hores lectives. A posteriori hi ha un examen a partir del 
qual Interior et pot tramitar l’acreditació per poder exercir.
    Bull Control ofereix, no només la formació necessària 
per ser controladors d’accés, sinó també la borsa de tre-
ball de Bull Control com a possible sortida professional 
per a aquells que es vulguin formar. Una opció que val 
la pena estudiar.

Discoteques, locals, empreses o hotels requereixen els 
serveis, per normativa, de professionals en el control 
d’accés. Es tracta d’un àmbit laboral del qual sempre 
hi ha demanda i especialment ara que s’acosta la tem-
porada d’estiu. Els mataronins que es vulguin dedicar 
a aquest àmbit estan d’enhorabona amb l’obertura a 
la ciutat d’una seu de l’acadèmia Bull, una de les més 
sol·licitades d’aquest sector.

Bull Control és a la vegada una empresa que ofereix els 
serveis de controladors d’accés, amb una borsa de tre-
ball pròpia per a més de 300 persones i una acadèmia 
de formació. Treballen a Eïvissa, Girona, Barcelona i 
ara a Mataró.  Bull Control és, a més a més, acadèmia 

ESPECIAL SEGURETAT

Seguretat 4 bull.indd   2 10/6/15   16:46



 Avui en dia, tots sabem que 
prendre el sol és important pels 
beneficis que aporta a la salut, 
però també sabem que una ex·
posició intensa té efectes nega·
tius: cremades a la pell, taques 
i lesions cutànies, envelliment 
de la pell, lesions oculars, al·
lèrgies solars i càncer de pell 
(melanoma). 

La Diputació de Barcelona, 
conscient de la gran impor·
tància de gaudir del sol sense 

Quan s’acosta el bon temps la 
Diputació de Barcelona posa 
en marxa la campanya “Cuida 
les platges i cuida’t tu”. A la web 
www.diba.cat/platges/, es troba 
a l’abast de tothom informació 
sobre les platges, en especial so·
bre les virtuts i els riscos per a la 
salut dels seus tres elements: el 
sol, el mar i la sorra. També hi 
trobareu diferents recomanaci·
ons per prevenir aquests riscos 
solars i un material didàctic diri·
git especialment als més petits.

riscos per a la salut, té entre 
els seus objectius informar de 
la necessitat de protegir·se del 
sol i donar recomanacions de 
com fer·ho. Per aquest motiu, 
posa a disposició dels ajunta·
ments i de la ciutadania una 
sèrie de recursos per informar 
sobre com evitar·ne els efectes 
negatius. 

Per exemple, el taller “Protecció 
solar per prevenir malalties” és 
una activitat educativa destinada 

a l’alumnat de cicle inicial de 
primària, durant la qual es re·
parteix el material “Vigila amb 
el sol, solet http://www.diba.cat/
web/salutpublica/vigila-amb-el-
sol-solet”, adreçat tant als nens 
com als pares. O també “El joc 
dels primers auxilis” http://www.
diba.cat/web/salutpublica/pri-
mers_auxilis_joc, un material 
educatiu virtual sobre casos hi·
potètics d’accidents, entre els 
quals es troben la insolació solar 
o el cop de calor.   

La Diputació de Barcelona 
promou la protecció solar 
per gaudir del sol sense riscos 
per a la salut
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•	Utilitzar	protector	solar	adequat	al	tipus	de	pell,	aplicant-lo	30	minuts	
abans	de	prendre	el	sol	i	cada	2	hores.

•	Utilitzar	roba	còmoda	de	color	clar	i	cotó,	barret	que	cobreixi	la	nuca	i	
les	orelles,	ulleres	de	sol	amb	filtre	solar	ultravioleta	i	protector	labial.

•	Evitar	l’exposició	prolongada	i	directa	al	sol	entre	les	12	i	les	16	hores.

•	Començar	a	prendre	el	sol	de	manera	gradual.

•	Evitar	estar	en	una	mateixa	posició	molt	de	temps.

•	Evitar	fer	exercici	intens.

•	Beure	molta	aigua	per	evitar	la	deshidratació,	i	portar	una	alimenta-
ció	rica	en	fruita	i	verdures.

•	Evitar	posar-se	colònia	per	prendre	el	sol.

•	En	cas	de	prendre	algun	medicament,	consultar	si	es	pot	exposar	al	sol.

•	Utilitzar	crema	rehidratant	o	draps	d’aigua	freda	si	la	pell	comença	
a	picar	o	es	posa	vermella.

•	Anar	al	metge	si	a	la	pell	apareix	alguna	reacció	estranya.

Quan s’acosta el bon temps la 
Diputació de Barcelona posa 
en marxa la campanya “Cuida 
les platges i cuida’t tu”. A la web 
www.diba.cat/platges/, es troba 
a l’abast de tothom informació 
sobre les platges, en especial so·
bre les virtuts i els riscos per a la 
salut dels seus tres elements: el 
sol, el mar i la sorra. També hi 
trobareu diferents recomanaci·
ons per prevenir aquests riscos 
solars i un material didàctic diri·
git especialment als més petits.

a l’alumnat de cicle inicial de 
primària, durant la qual es re·
parteix el material “Vigila amb 
el sol, solet http://www.diba.cat/
web/salutpublica/vigila-amb-el-
sol-solet”, adreçat tant als nens 
com als pares. O també “El joc 
dels primers auxilis” http://www.
diba.cat/web/salutpublica/pri-
mers_auxilis_joc, un material 
educatiu virtual sobre casos hi·
potètics d’accidents, entre els 
quals es troben la insolació solar 
o el cop de calor.   

Alguns consells de fàcil aplicació:
iStockcom_Markord  

“Cuida les
platges icuida’t tu"
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Controla la porta des del 
dispositiu mòbil

La unió de TESA i ENTR garanteix una pulsió única 
entre dues marques pioneres en seguretat i tecno-
logia, respectivament. Gràcies a aquesta unió, aquest 
pany intel·ligent i segur et permet crear claus vir-
tuals i controlar a distància la porta de casa teva. És 
adaptable i fàcilment instal·lable a tots els tipus i di-
mensions de portes i el seu sistema de comunicació 
intern està encriptat per a redoblar la seva seguretat.

Des d’una App del nostre dispositiu mòbil es pot 
bloquejar i desbloquejar la porta sense problemes 
i podem complementar la instal·lació amb coman-
daments a distància per una banda, amb lectors 
d’empremtes dactilars o comandaments amb fi ns 
a 20 codis diferents. Seguretat màxima garantida. 

Dins les innovacions tecnològiques per aug-
mentar la seguretat de les nostres llars destaca el 
control de la porta de casa –el gran element de 
seguretat– a distància, des d’un dispositiu mòbil 
sigui smartphone, tablet o un altre dispositiu. Un 
mecanisme que funciona per tecnologia Blue-
tooth, un pany intel·ligent de la marca ENTR-TESA 
que a Mataró té a la Ferreteria Candau el seu punt 
de distribució. 

Gràcies a aquest controlador remot de la porta 
podem obrir sense necessitar claus, amb el nostre 
smartphone, et garanteix el bloqueig automàtic 
de la porta per a la màxima seguretat i tranquil·litat 
de l’inquil·lí quan és fora i és molt fàcil d’instal·lar.

SI TENS ESPIELL (”mirilla”)
INSTAL·LACIÓ GRATUÏTA!

ESPECIAL SEGURETAT
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A Catalunya, les revetlles de Sant Joan i Sant Pere donen la benvinguda a l’estiu i són motiu de 
diversió per a petits i grans. Per gaudir d’aquestes festes protegint la salut de lesions i intoxica-
cions, és important seguir els consells de protecció civil.

Revetlles amb seguretat

COM MANIPULAR ELS 
PETARDS?
Abans de manipular els petards:

• Assegureu-vos de comprar els productes 

pirotècnics en un establiment autoritzat.

• No us guardeu petards a les butxaques.

• Cal llegir les instruccions de cada article.

En encendre els petards:

• No subjecteu els petards amb les mans.

• No poseu els petards a prop de la cara ni 

del cos.

• Utilitzeu mitjans segurs per encendre el 

material pirotècnic: metxes i similars.

• Enceneu sempre la metxa per l’extrem, per-

què us doni temps d’enretirar-vos.

• Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fi ns 

al cap de mitja hora i remulleu-lo.

• No llanceu mai petards contra ningú.

ON ENCENDRE 
ELS PETARDS?
• No llanceu coets a menys de 500 metres de 

zones boscoses ni en aglomeracions de per-

sones.

• Vigileu que no hi hagi a la vora líquids infl a-

mables ni els utilitzeu per encendre fogueres. 

S’encenen fàcilment i els vapors poden explotar.

• Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba 

estesa i els tendals, i tancar portes i fi nestres.

• No encengueu cap petard dins les cases.

• No llanceu ni manipuleu petards des de bal-

conades ni fi nestres.

ESPECIAL SEGURETAT
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En tot moment 
els adults han de 

vigilar l’infant que 
encén pirotècnia
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Les portes d’alta seguretat i les caixes fortes

“TANCA SEMPRE AMB CLAU, FINS I 
TOT SI SOM DINS DE CASA”

Un pany amb cilindre d’alta seguretat d’acer és una 
mesura de seguretat bàsica i de la mà de Fichet 
encara es pot anar més enllà amb un nou concep-
te de porta cuirassada en la que el vestiment i la 
mateixa porta estan formades per planxa d’acer. El 
model Spheris Fichet és la de màximes prestacions 
en aquest àmbit.

Una altra mesura de seguretat per protegir els 
nostres efectes personals com joies, diners o do-
cuments són les caixes fortes en les seves diferents 
variables. També aquí podem optar per la millor 
gamma de caixes fortes Chubb Safes Fichet, que 
s’adapten a totes les necessitats que tinguem.

Disposar a casa nostra d’una porta d’alta segure-
tat o d’una caixa forta no és cap caprici, sinó que 
pot esdevenir una necessitat. Vivim temps en els 
quals cada cop més hi ha robatoris a l’interior dels 
nostres comerços i habitatges per la qual cosa els 
sistemes de seguretat són cada cop més necessa-
ris. Un lladre expert pot obrir la porta convencional 
d’una llar en menys de 10 segons i, en canvi, de-
sistirà si en 5 minuts no ha estat capaç d’obrir-la. 
Per això és bo optar per les portes d’alta seguretat 
per posar en les màximes difi cultats a l’infractor 
que les vol sabotejar. 9 de cada 10 robatoris es 
cometen entrant per la porta, pel que revestir-la i 
potegir-la és la primera acció que hem d’adoptar.

“NO OBRIS MAI LA PORTA A 
DESCONEGUTS DE CAP MENA”

ESPECIAL SEGURETAT
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sant joan

La Nit més especial de 
l’any mereix la preparació 
més adient

La nit del 23 de juny, revetlla de 
Sant Joan, és una nit màgica en 
què se celebra el solstici d’estiu, 
amb dos dies de retard. És una ce-
lebració que l’Església Catòlica fa 
coincidir amb la data de naixement 
de sant Joan Baptista i que ha es-
devingut una festa amb elements i 
costums molt marcats i simbòlics: 
el foc purifi cador, els banys de mit-
janit, les herbes de sant Joan, les 
cançons, el ball o els guariments i 
més rituals màgics.

L’origen de la celebració de la Nit 
de Sant Joan és pagà i forma part 
del grup de festes solsticials, com 
Nadal. Amb una tradició que es 
remunta a molt abans de la implan-
tació de cristianisme, és un culte 
al sol, a l’allargament del dia, pel 
solstici d’estiu.

Amb el temps i l’herència cultural i 
festiva hem sumat a aquest bagatge 
de sentits i origens tot un cerimonial 
familiar i amical associat a aquesta 
nit. Les revetlles festives, amb coca 
i cava a dojo, les fogueres amb ri-
tuals associats o els petards que 
espeteguen insistentment durant 
tota la nit.

Sant Joan és la nit més especial de 
l’any, la que celebra tothom, la porta 
d’entrada a l’estiu que més accen-
tua el nostre caràcter mediterrani. 

SANT JOAN
NOTÍCIA REDACCIÓ

Cada cop queda menys pel 23 
de juny, la Nit de Sant Joan, la 
més celebrada 
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La Coca de Sant Joan, la protagonista dolça de la nit    

La menja més tradicional de la nit 
del 23 de juny és la coca de Sant 
Joan, que actualment es presenta en 
moltes varietats: n’hi ha amb fruita, 
pinyons, llardons i n’hi ha de farci-
des amb crema o bé amb nata. És 
una derivació del tortell amb ous que 
es menjava antigament, una gran 
peça rodona amb clares reminiscèn-
cies de culte al sol. Segons el cuiner 
Ignasi Domènech, la coca de Sant 
Joan ha de tenir una mida canònica, 
el doble de llarg que d’ample. És la 
menja tradicional de la Nit de Sant 
Joan, quan es reparteix a les revet-
lles juntament amb vins dolços o 
rancis; avui, però, aquestes begudes 
han anat deixant pas al cava.

Des de fa uns anys els pastissers 
han notat que els clients demanen 
coques més petites. Per això, a més 
de mantenir les mides tradicionals 
-d’un quilo i de mig quilo- han incor-
porat coques de 200 i 300 grams. 

SANT JOAN
NOTÍCIA

El tortell especial d’aquesta 
nit completa un sopar familiar 
fresc i compartit  

sant joansant joan
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La Coca de Sant Joan, la protagonista dolça de la nit    

redacció

“La tradició es manté, si les grans 
superfícies no venguessin coques 
els pastissers no podríem afrontar 
la cita”, assegura el president del 
Gremi de Pastissers de Catalunya, 
Joan Turull.

Pel que fa a la possibilitat que les 
famílies aprofitin per marxar durant 
la revetlla, el gremi no creu que això 
pugui perjudicar a les vendes però 
reconeixen que no saben com hi pot 
afectar. “No s’entén una taula sense 
una coca però on la compraran els 
qui marxin no se sap. Possiblement 
la compraran allà on siguin”, afir-
ma Turull. 

Els preus es mantenen
Els preus d’aquests dolços es man-
tenen respecte dels últims anys. 
Des del gremi destaquen la qualitat 
de les seves coques davant d’altres 
opcions. “Podríem posar pinyó xinès 
però en posem un que ens costa 
2.200 euros cada 50 quilos perquè 
apostem per la qualitat”, subratlla 
Turull. El president del gremi confia 
en què “aquells que valoren la qua-
litat saben on trobar-la”. 

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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sant joan

La nit màgica en què 
surten les bruixes i altres 
éssers fantàstics

Una de les formes amb què popu-
larment s’anomena la nit de Sant 
Joan és la de la Nit de les Bruixes 
i és que es creu que aquesta nit és 
maleïda i que els més fantasiosos 
éssers surten amb més intensitat 
que en qualsevol altra nit de l’any. 

Es diu que és la nit preferida per a 
la irrupció de criatures fantàstiques 
amb què s’espanta a la jovenalla 
-sobretot les fadrines- perquè no 
s’allunyin del poblat, i en aquesta 
nit en són més propensos que en 
d’altres. També s’explica que sur-
ten les ànimes en pena que no van 
poder entrar al cel i que ara vaguen 
per la terra. També apareixen els 
Joanets que són manifestacions 
lumíniques, talment com boles de 
focs d’esperits, però aquests guar-
den gelosament tresors que potser 
algun afortunat podrà veure. 

Es creu que l’amoreta només surt 
aquesta nit i que va disparant a la 
gent amb arc i fl etxes per enamorar-
los. També s’explica que es passeja 
la Dama Fortuna, cavalcant sobre 
una roda o un carro alat. Qui la vegi 
tindrà sort assegurada per tot el que 
li resti de vida. I són força evidents 
els efectes de la pols que fa a casa 
que alliberen els arbres del bosc per 
aquesta nit, però només si a un li 
cau la del sexe adequat, perquè si 
li cau la pols de l’altre sexe llavors 
tindrà el casament més desven-
turat que es pogués desitjar a un 
enemic. 

SANT JOAN
NOTÍCIA REDACCIÓ
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Carrer d’Altafulla. En àmbit de tota 
la ciutat repeteixen els Capgrossos 
de Mataró organitzant la Revetlla 
popular als Jardins de l’Escorxador.

Allà, al costat de la Biblioteca 
Antoni Comas, hi haurà un sopar 
popular, música amb els Mataró 
Rumba All Stars i els Fool Monkeys i 
tota la sèrie festiva que enllaça amb 
la celebració de Sant Joan al barri i 
per tota la ciutat. 

molta gent que va al Passeig Marítim 
i a les guinguetes de la platja, fi ns 
a quatre ofertes populars es poden 
tenir en compte per celebrar la nit 
més curta de l’any. Hi ha els actes 
tradicionals i habituals del Carrer 
de Sant Joan, amb la Baixada de 
les Bruixes i l’encesa de la foguera 
com a moments àlgids, hi ha la fes-
ta popular de Peramàs i també la 
revetlla més austera i familiar del 

A una setmana i escaig de Sant 
Joan, qui més qui menys ja ha d’anar 
pensant en com celebrarà el solstici 
d’estiu aquest any i en aquest sentit 
l’oferta festiva popular a Mataró re-
petirà els esquemes de l’exitós 23 
de juny de l’any passat. A més de la 

SANT JOAN
NOTÍCIA REDACCIÓ

sant joansant joan www.totmataro.cat
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Els Jardins de l’Escorxador repeteixen com a 
escenari de la Revetlla Popular a Mataró

El Carrer Sant Joan, Peramàs 
o Altafulla, altres alternatives 
a més de la platja
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Dates: 
Dissabte 13 juny

Hora: 
23h

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

Preu: 
Anticipada: 5€.
Taquilla: 8€. 

CHEETO’S MAGAZINE + LOS IGNORANTES, 
19 ANYS DE CASTELLS

Nit de música i humor al Clap, 
amb una barreja delirant. Cheeto’s 
Magazine és una banda de rock 
progressiu fundada a Barcelona. 
La seva exclusiva visió del gènere 
transcendeix tota mena de tabús, 
fusionant arrels de rock progressiu 
clàssic amb sons contemporanis 
sota els seus principals segells 
d’identitat: humor surrealista i un 
enfocament musical vivaç. Aques-
ta essència es projecta amb cura 
en cada un dels elements que 
componen l’univers particular del 
conjunt, incloent una inconfusible 
imatgeria i una acolorida i excèn-
trica posada en escena.L’àlbum 
debut de la banda, Boiling Fowls 
(2014), constitueix una gran tra-
vessia a través d’un ampli espec-
tre d’infl uències. Així doncs, 
mentre el tret de sortida de 25 
minuts de durada ret 
homenatge als grans 
pares del gènere com 
Genesis o Yes, quan-
titat d’elements 
procedents de 
l’electrònica actual 
i la música pop són 

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

Kastalia
Concert “Young Lovers love the Spring”. 
Música anglesa del Renaixement i del 
Barroc de temàtica Amor i Primavera, 
amb el grup vocal i instrumental.
Divendres 12 juny l 21:30h l La Saleta 
(La Riera, 110. 1r pis. Mataró) l Taqui-
lla inversa.

Simfònic: Festival de 
Concerts Simultanis
Argentona participa amb dos concerts: 
Concert a càrrec de l’Aula de Música 
d’Argentona: 17:30h, Plaça de Vendre.
Concert a càrrec de l’Espai Musical 
Burriac: 20h. Escales de l’Església.
Dissabte 13 juny l Argentona

TEATRE I DANSA

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

Tallers de l’Aula de Teatre
Divendres 12 juny: 21h, “Un mort un 
poc peculiar”, a càrrec del grup Aula 
júnior 14 anys. 
Dissabte 13 juny: 20h, “Dansa 
d’agost”, del grup Taller d’interpretació. 
Can Gassol (Pl. de la Pepa Maca, 15. 
Mataró) l Gratuïts amb invitació.

Festival fi nal de curs: ‘Grease’
Festival de fi nal de curs de l’Escola 
Nou Espai Imma Planas. 
Dissabte 13 juny l 18h l Foment Mata-
roní (C. Nou, 11. Mataró) l Preu: 5€. 

‘Helmut’
Espectacle de J. B. Ripoll. A càrrec del 
grup ‘Encara Hi Som’, de l’Associació 
de Gent Gran Jaume Terradas. Dins de 
la XI Mostra de Teatre Amateur. 
Diumenge 14 juny l 18,30h l Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11) l Preu: 7€. 
Socis i jubilats: 5€.

‘El pot de les potingues’
Espectacle d’humor esbojarrat per a tots 
els públics, amb la Cia. Pàmboli Teatre.
Diumenge 14 juny l 19h l El Casal de 
Llavaneres (Avinguda de Catalunya, 
56. Sant Andreu de Llavaneres)

www.totmataro.cat/agenda   

abocats sobre un llenç que a més 
conté un massiu treball vocal a ca-
vall entre Spock’s Beard i Faith No.

Obriran la nit, els ja clàssics de la 
nit festiva maresmenca Los Ignoran-
tes. Després d’uns mesos d’aturada 
als escenaris, els de Mataró presen-
ten nou directe amb nova formació 
i repertori renovat. La seva barreja 
d’estils tan variats, que van des del 
Reggae al Metal, del Hip-Hop al 
Punk o del Rock a l’Ska, com-
binada amb la seva posada en 
escena d’allò més “freakys”.

d’identitat: humor surrealista i un 
enfocament musical vivaç. Aques-
ta essència es projecta amb cura 
en cada un dels elements que 
componen l’univers particular del 
conjunt, incloent una inconfusible 
imatgeria i una acolorida i excèn-
trica posada en escena.L’àlbum 
debut de la banda, Boiling Fowls 
(2014), constitueix una gran tra-
vessia a través d’un ampli espec-
tre d’infl uències. Així doncs, 
mentre el tret de sortida de 25 
minuts de durada ret 
homenatge als grans 
pares del gènere com 
Genesis o Yes, quan-
titat d’elements 
procedents de 
l’electrònica actual 
i la música pop són 

d’estils tan variats, que van des del 
Reggae al Metal, del Hip-Hop al 
Punk o del Rock a l’Ska, com-
binada amb la seva posada en 
escena d’allò més “freakys”.

Espai patrocinat per

www.totmataro.cat/agenda
MÉS INFORMACIÓ
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Cinema-col·loqui: ‘Difret’
Cinema en versió original subtitulada. 
Guió i direcció de Zeresenay Mehari. 
Presentació i col·loqui a càrrec de 
Jesús Gonzàlez, membre de la Taula 
de Cinema.
Dijous 18 juny l 20:30h l Foment 
Mataroní (C. Nou, 11. Mataró)

INFANTIL

El Conte de la Rotllana 
Narració del conte ‘Pingüí’, de Polly 
Dunbar.
Divendres 12 juny l 17:30h l Bibliote-
ca Popular Fundació Iluro (Mataró).

Club dels Setciències: “Els 
viatges”
Club de coneixements de l’àrea infantil 
de la biblioteca. De 8 a 12 anys.
Divendres 12 juny l 18h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)

Tallers a la bibio: ‘Decora la 
teva caixa amb decopatch’
Taller familiar a partir de 6 anys. 
Divendres 12 juny l 18h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró). 

Cinema Infantil en Català 
Projecció de la pel·lícula ‘Les aventu-
res dels cinc’. 
Dissabte 13 juny l 11h l Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)

Buc Books
Narració del conte “The Colors” d’Her-
vé Tullet amb The Triplets, i taller.
Dissabte 13 juny l 17:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró). 
Preu: 3€.  

‘Els enigmes de la Venus’
Activitat familiar, a partir de 5 anys. 
Dins el V Festival Laietania. 
Diumenge 7 juny l 12h l Ca l’Arenas 
(C. Argentona, 64. Mataró)

Hora del conte especial
“A la voreta del mar” espectacle visual 
adreçat a infants de 0 a 3 anys, a 
càrrec de la Cia Patawa.
Dimarts 16 juny l 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró).

L’hora del conte
“Dracs!”. Narració en català i en llengua 
de signes catalana, amb Cesca Mestres.
Dimecres 17 juny l 18h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró).

Dijous a la biblio
“Et menjaDé!”, de Jean-Marc Derouen, 
il·lustrat per Laure du Faÿ.
Dijous 18 juny l 17:30h l Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (Mataró).

Buc de contes
Conte “La muntanya de llibres més 
alta del món”, de Rocío Bonilla.  
Dijous 18 juny l 17:30h l Buc de Lli-
bres (Muralla del Tigre 31. Mataró).

Espai patrocinat per

ACTIVITAT ESPECIAL

Cinc jocs gegants instal·lats a l’espai 
infantil que conviden els nens i nenes i 
les seves famílies a jugar amb paraules 
de ciència.  Presentació de l’activitat 
amb taller especial amb dos grups: 18h, 
de 6 a 8 anys. 19h, de 9 a 12 anys.

‘Jugant a defi nir la ciència’

Biblioteca Pública Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró) l 
Presentació: Dimarts 16 de juny. 
Del 15 al 30 de juny. 

Festa espectacular de tancament de 
temporada amb karaoke on tothom 
podrà pujar a l’escenari i cantar els 
temes d’ara i de sempre. Espai de 
lleure per a persones amb i sense 
discapacitat. Organitza: Taller d’Idees. 

DISCONCERT ESPECIAL

‘Karaoke’

Diumenge 14 juny l 17:30h l Sala 
Clap (C. Serra i Moret, 6. Mataró). 
Col·laboració: 3€.
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VARIS

I Trobada de Remeiers i 
Remeieres al Maresme
Jornada amb conferències, tallers 
demostratius, parades i un taller de 
contacontes sobre els usos tradicionals 
de les plantes.
Dissabte 13 juny l De 9:30 a 13:30h 
l Can Boet (C. Francesc Layret, 75. 
Mataró)

XERRADES I LLIBRES  

‘Barreja’
Presentació del llibre de poemes a càr-
rec de l’autor, Daniel Ferrer i Esteban. 
Divendres 12 juny l 19h Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró)

‘Refl exologia i massatge 
terapèutic’
Xerrada de Carme Guillén, refl exòloga 
de l’equip de teràpies naturals.
Dilluns 15 juny l 19h l Fundació Hos-
pital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró)

‘La música catalana des del 
s. XVII fi ns a l’arribada de la 
Renaixença’
Conferència a càrrec de Joan Vives, 
divulgador musical. 
Dilluns 15 juny l 19:30h l Òmnium 
Cultural (C. Argentona, 59. Mataró)

Mataró, 100 anys de 
l’Escorxador. Melcior de 
Palau i Simón, arquitecte
Conferència a càrrec de Melcior Cruza-
te i de Palau. Presenta, Àgapit Borràs i 
Planas, arquitecte. Organitza: Associa-
ció Amics de la Ciutat de Mataró.
Dimarts 16 juny l 19:30h Sala d’Actes 
Fundació Iluro (C. Santa Teresa, 61. 
Mataró)

‘El meu fi ll/a té problemes 
psicològics o difi cultats 
d’aprenentatge’
Pautes d’actuació pels pares. A càrrec 
de l’equip psicològic de la Fundació.
Dimarts 16 juny l 19h l Fundació Hos-
pital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró)

Aules Sènior d’extensió 
universitària de Mataró 
CLOENDA DE CURS. Conferència 
a càrrec de Joan Rigol (Professor 
d’ESADE. Expresident del Parlament 
de Catalunya).
Dimecres 17 juny l 17h l Teatre Mo-
numental (La Riera, 169. Mataró). 3r 
trimestre. Acte exclusiu per a socis.

Art contemporani a 
Mataró: del noucentisme a 
l’avantguarda
Conferència a càrrec de Maria Josep 
Castillo, llicenciada en geografi a i 
història i professora d’art.
Dijous 18 juny l 19:30h l Ca l’Arenas 
(C. Argentona, 64. Mataró)

‘Entendre la factura elèctrica 
per poder estalviar energia’
A càrrec de l‘enginyer Francesc Gómez.
Dijous 18 juny l 19h l Casa Capell (Pg. 
Orfeó Mataroní, 15 - Parc Central. Ma-
taró) l Inscripció tel: 93.758.22.15.

FESTES I FIRES

Festes del Pla d’en Boet
El barri del Pla d’en Boet celebra la 
festa major amb activitats diverses: 
country, ball de foc, tornejos esportius, 
xocolatada, sopar popular i ball, entre 
altres, i també una cercavila amb la 
Família Robafaves pels carrers del barri, 
dissabte 13 de juny a les 18 h. 
Del 12 al 14 de juny

Festes de Vista Alegre
Divendres 12: 22.30h, correfoc amb la 
Momerota i els Diables de Mataró.
Del 12 al 14 de juny

RUTES I VISITES

Ruta Miquel Biada
Visita guiada a escenaris de la ciutat 
que permeten acostar-se a l’època de 
Miquel Biada i de l’arribada del tren.
Diumenge 14 juny l 11h l Ajuntament 
de Mataró (La Riera, 48. Mataró)

Iluro, ciutat romana
Visita guiada a l’exposició permanent 
del Museu de Mataró. Dins del V Festi-
val Laietania.
Dimecres 17 juny l 18h l Museu Can 
Serra (El Carreró, 17. Mataró).

SARDANES  

Ballada de sardanes
Amb la Cobla Lluïsos de Taradell. 
Organitza: Agrupació Sardanista Santa 
Anna de Mataró.
Dissabte 13 juny l 19:15h l Plaça de 
Santa Maria (Mataró)

Audició de sardanes
Amb la Cobla Iluro, com a cloenda del 
8è Taller de Sardanes.
Dimecres 17 juny l 19h l Plaça de 
José López Miravete (Mataró)
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 Per enviar informació 

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

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

Presentació pública del butlletí científi c 
L’Atzavara núm. 25 (2015), en versió 
electrònica i en paper, de la Delegació 
de la Serralada Litoral Central - ICHN. 
Conferència a càrrec de Cristian R. Alta-
ba, de la Universitat de les Illes Balears.

‘La vida a les aigües dolces’

Dimecres 17 juny l De 19:30 a 21h l 
Sala d’actes de Can Palauet (C. d’en 
Palau, 32. Mataró)

Diversos artistes expressen a 
través de la pintura el confl icte de la 
Mediterrània. Lectura del manifest, a 
càrrec de l’Associació Sant Lluc per 
l’Art a Mataró i el Consell Municipal de 
Solidaritat, Cooperació i Convivència. 

LECTURA MANIFEST

Artistes diuen “Prou: cap 
més mort al Mediterrani”

Dissabte 13 juny l 19h l Davant de 
l’Ajuntament (Mataró)
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‘Destil·lant metall’
1a mostra col·lectiva de joiers de 
Mataró: Txè Aymat, Perecoll, Núria 
Calsapeu i Marta Campoy.
La Destil·leria Espai Cultural (Camí Ral, 
282. Mataró) l Inauguració: dissabte 
13 de juny a les 19h. 

Pol Codina
Exposició d’escultures.
Estudi Aurum Interiorisme (C. Montser-
rat 33. Mataró). 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.

‘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. 

‘En blanc’
Pintures de Nadia Sanmartin.
Espai Gatassa (C. Josep Monserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) l Fins al 22 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. 

‘Ciència viscuda’
Mostra d’objectes didàctics.
Can Serra-Museu de Mataró (El Carre-
ró, 17. Mataró). Fins al 21 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. 
· Llucià González Viza: escultures i 
dibuixos.
Del 18 de juny al 31 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. 

Exposició fotografi a
Col.lectiva del Grup Foto d’Argentona.
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 4. 
Argentona) l 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.

‘No cedeixis’
Pintura de l’argentoní Josep Serra.
Museu Arxiu Can Caralt (Crtra. de Sant 
Vicenç, 14. Sant Andreu de Llavane-
res) l Fins al 28 de juny. 

Original - Espai d’Artesans 
(Pl. Angel Guimerà, 4. Vilassar de Mar).
‘Racons’: de Raquel Goás. Joies de 
Pedra i Flor.
Inauguració: dissabte 13 de juny. Fins 
al 13 de juliol.
‘Sueños’: Poesia i Dibuix de CreuAna 
Creación.
Fins al 20 de juny.

‘Les imatges del 6è 
lliurament’
11a Lliga Social de Fotografi a, de 
l’Agrupació Fotogràfi ca d’Arenys de Mar.
Casal de Joventut Seràfi ca (C. Josep 
Baralt, s/n. Arenys de Mar) l Inaugura-
ció: divendres 12 juny a les 20h. Fins 
a l’11 de juliol.

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

www.totmataro.cat/exposicions
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Museu d’Art Contemporani - Nau 
Gaudí (C. Cooperativa, 47. Mataró) l 
Inauguració: dimarts 16 de juny a les 
19h. Fins al 10 gener 2016.  

EXPOSICIÓ - INAUGURACIÓ

‘Art Inconformista Rus’ - 
Col·lecció Guéron 

La Nau Gaudí acull una de les millors 
col·leccions particulars d’Art Inconformista 
Rus, amb obres dels artistes que van 
qüestionar l’art de la Rússia comunista.

 Per enviar informació 

email: agenda@totmataro.cat

 Per enviar informació 

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

Lectura comentada per a 
gent gran
Grup de lectura. Amb el llibre “Job”, 
de Joseph Roth. 
Dijous 25 juny l 18h l Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en Pujol 
19-25. Mataró).

CASALS

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. 
c/ Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Revetlla de San Joan, dia 23 de juny. 
Entrega de Premis al Restaurant Rever-
ter 2 Palafolls. • Sopar-Ball, penúltim 
dissabte de cada mes, a les 20,30h. 
• Activitats:Tai-Txi (Dilluns i dimecres 
matí). Mandales (Dimarts). Patchwork 
(dilluns i dimecres), Labors i manuali-
tats (Dimecres). Mitja, ganxet i puntes 
de coixí (dilluns tarda). Exercicis de 
relaxació (Dimarts i divendres). Petanca 
(Dill, dmt, dimc i div). Bingo (Dijous 
tarda). Ping-pong (Dimarts i divendres 
matí). Informàtica (dilluns, dimarts i 
divendres). Play Back (dijous matí).

Associació de gent gran la 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Festa Major de la Residència. 
Divendres 12: 10:30h, esmorzar de 
germanor participants petanca. 17h, 
Cloenda de festes amb l’actuació de la 
Coral “Gatassa”. • Excursions. Dimarts 
9 de juny (Sortida a les 8h): Excursió 
al mercat de Vic. Esmorzar i dinar a la 
Gleva. preu 39€. - Diumenge 21 de 
juny (sortida a les 14,30h): Excursió 
de 5 dies a L’Ametlla de Mar. Amb 
revetlla de Sant Joan, hotel 4* i Spa 
inclòs, excursions diàries amb autocar, 
tot inclòs al preu de 255€. • Ball cada 
dimecres a les 16,30h, amb música 
seleccionada de CD, a la Sala del Bar. 
• Activitats: Pintura a l’oli. Puntes co-
ixí. Coral. Petanca. Informàtica. Grup 
Play Back. Grup de Teatre Gatassa.

Casal de la gent gran del 
Parc de Mataró. c/ Corregiment, 
28. Mataró. Telf: 93.757.13.17. 
• Ball: diumenges i festius de 17 a 
20h. • Caminades: dimarts, 8h. • 
Cursos i tallers: Puntes de coixí, mo-
disteria, country, balls de saló, pintura, 
dibuix, taller memòria, havaneres, 
tai-txi, relaxació, ioga, anglès. Informà-
tica: photoshop, imatge digital i power-
point. • Petanca i jocs de taula.

gent grangent gran
www.totmataro.cat/gentgran

NÚM. 1679
DEL 12 AL18 DE JUNY DE 2015

Casal gent gran de l’Havana. 
Camí Ral, 163. Mataró. Telèfon: 
93.169.67.47. 
• Activitats Matins: Gimnàstica de 
Manteniment. Gimnàstica Passiva. 
Internet. Informàtica. Patchwork. 
Tai-Txi. • Activitats Tardes: Centres de 
Flors. Curs de Ball de Saló. Labors. 
Petanca. Country. Ping-Pong. Pintura i 
Dibuix. Pintura sobre Roba.

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. c/ Argentona, 59. int. 
93.757.99.52. Mataró.
• Ball, diumenges de 17 a 20h al 
local Iris. • “Juguem tots”, cada di-
mecres a les 16h. • Melé de petanca, 
cada diumenge del mes, de 10 a 13h.

Associació Gent Gran dels 
Molins. c/ Mare de Deu dels Angels, 
16. Mataró. Telf: 93.757 17 99.
Patchwork, dilluns 10:30 a 12:30h. • 
Manualitats, Dilluns 16:30 a 18:30h. 
• Ple i ratlla, dimecres de 16 a 18h.

 Per enviar informació 

email: agenda@totmataro.cat
ofi cina: al C/ Xammar, 11. Mataró
telèfon: 93 796 16 42
fax: 93 755 41 06
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L’Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer del Maresme,  l’AFAM, 
ha rebut la suma d’11.000€ gràcies 
a les subvencions lliurades per la 
Caixa, la Diputació de Barcelona i 
la Fundació Iluro. 
La Fundació Iluro ha atorgat 3.000€ 
perquè l’Associació organitzi un 
Taller de Musicoteràpia adreçat a 
persones amb deteriorament cognitiu 
en fase lleu o moderada. Per la seva 
banda, la Caixa ha donat 4.000€ com 
a subvenció de la VIII Caminada per 
l’Alzheimer que organitza cada any 
l’AFAM, mentre que la Diputació 
de Barcelona contribueix amb més 
de 2.000€ en el programa “Suport 
Emocional, adreçat a cuidadors fa-
miliars de persones diagnosticades 
de la malaltia de l’Alzheimer” de 
l’AFAM. “Gràcies a les seves aporta-
cions, moltes persones afectades pel 
mal del segle XXI rebran suport mit-
jançant programes i tallers específi cs 
per a les malalties neurodegenera-
tives”, remarca Ma Àngels Fradera, 
presidenta de l’AFAM.

La Caixa, la Diputació de 
Barcelona i la Fundació Iluro 
aporten 11.000 euros a l’AFAM

Carrer Carlemany, 10
(Cerdanyola)
Mataró
Tel. 93 798 84 81

Centre de Dia 
Terapèutic de  

l’AFAM

www.afamaresme.org

SALUT
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  NOTABLE CINQUÈ LLOC
Gran campanya del Banco Mediolanum CH 

Mataró en el seu primer any a l’OK Lliga 
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Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat
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Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...

239€

Plat de dutxa
tipus pissarra

Disponible en
diversos colors

ENTREGA
INMEDIATA ARA 160X80 MATEIX PREU

160x70 cm
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Marta Torrejón
La mataronina que juga al FC 
Barcelona es troba al Canadà 
disputant el Mundial de futbol 
femení amb la selecció estatal.

Promoció ascens
Dissabte a les 19h la Mataro-
nesa juga a casa la tornada de 
la promoció d’ascens a 2a Ca-
talana on ha de remuntar 4-2.

 FOTO DE DESTACADA STAFF    EL TOT ESPORT

PERIODISTA

CUGAT COMAS

Diumenge passat a la tarda, en aquesta 
xarxa social anomenada Twitter conver-
tida en un nou CIS permanent sobre les 
fílies i fòbies de la gent, hi vaig detec-
tar força gent empipada perquè no es 
podia veure el partit decisiu, darrer de 
Lliga, que hauria pogut donar al Girona 
l’ascens a Primera Divisió. La gent que 
es queixava, òbviament, és gent que 
no té Canal + a casa i que per tant no 
podia veure un partit que va acabar 
com el rosari de l’Aurora, sense ascens 
pels de Montilivi i amb unes perspecti-
ves menys bones al fi nal –una promoció 
contra tot un Saragossa– que no pas les 
que hi havia al principi del partit.

La incomprensió envers allò que els 
grans canals de televisió disposen per 
a l’audiència diria que és una tònica 
permanent, almenys en el meu TL que 
pels profans cal especifi car que és el 
reguitzell de comentaris en forma de 
tuits que aquelles persones a qui se-
gueixo van acumulant. Twitter serveix 
molt sovint per no disparar contra el 

programador de torn.
En l’àmbit dels esports, moments 

com els de diumenge passat ratllen 
l’esperpent. Amb una televisió pública 
que està obligada per contracte a supe-
ditar el seu canal principal a l’hora que 
facin els cotxes de Fórmula 1, amb tot 
un país encara àvid del “més que un 
club” i la seva rua altisonant per Bar-
celona i, encara, amb un club jugant 
l’ascens a segona divisió.

Segurament cal deixar de ser clàssics 
i aviat la televisió només serà la caixa 
–tonta o encertada– on ressoni allò 
que és pel gran públic mentre els qui 
se separin una mica d’aquests gustos 
hagin de recórrer a ‘streamings’ i drece-
res de torn. De fet ja passa avui en dia. 
La Catalunya poliesportiva està plena 
de petits exploradors de la xarxa que 
sempre acaben trobant el fi l adient per 
poder seguir l’esport A, la competició 
B o la fi nal C que no són prioritaris pels 
que programen. Aquells que tampoc 
deuen ser del Girona.

.

Per on fan el Girona?
    Molts partits transcendentals queden fora de la programació televisiva

OPINIÓ

TELÈFON  93.790.70.98 
FAX  93.755.41.06
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26A JORNADA 6 DE JUNY

Girona - Santa Maria . . . . . . 8-1
Palau Plegamans- Alcorcón 7-1
Bigues i Riells - Gijón . . . . . . 0-2
Terrassa - Voltregà . . . . . . . . 1-4
Igualada - Sant Cugat  . . . . . 4-1
Manlleu - CH MATARÓ . . . . 4-2

CLASSIFICACIÓ. Palau Plega-
mans 60; Voltregà 59; Manlleu i 
Gijón 56; CH MATARÓ 37; Vila-
nova 33; Terrassa 32; Igualada 
29; Bigues i Riells 23; Alcorcón 
22; Girona 16, Sant Cugat 15; 
Santa Maria del Pilar 9.

Nou campió
El Palau i Plegamans va guan-
yar aquesta darrera jornada 
a l’Alcorcón i es va proclamar 
campió de l’Ok Lliga Femeni-
na, aconseguint el seu primer 
títol de la història a la màxima 
categoria estatal. L’equip de 
Plegamans agafa el relleu del 
Voltregà que havia guanyat els 
quatre últims campionats de 
lliga i que enguany ha acabat 
en segona posició. Aquests 
dos equips, juntament amb el 
Manlleu que va acabar tercer, 
després de guanyar a la darrera 
jornada de lliga el CH Mataró, 
la temporada vinent jugaran 
competició europea. Per tant 
triplet d’equips catalans que 
jugaran a Europa, el gran per-
judicat ha estat el Gijón que ha 
acabat quart i que ha quedat 
fora d’Europa després de ser 
un dels equips més forts del vell 
continent en els darrers anys. 

Sant Cugat i Santa Maria del 
Pilar de Madrid són els equips 
que han perdut la categoria. 

Meritori 5è lloc
El CH Mataró ha acabat en una 
magnífica cinquena posició 
fi nal, tot un èxit per aquest jove 
equip dirigit per Oriol Feliu que 
aquesta temporada debutava 
a la màxima categoria estatal 
d’hoquei patins.    

 Acaben la lliga en cinquena posició Acaben la lliga en cinquena posició Acaben la lliga en cinquena posició Acaben la lliga en cinquena posició

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

El Banco Mediolanum CH Mataró va tancar la 
lliga perdent a la pista del Manlleu, en un partit 
que era de tràmit, ja que el conjunt mataroní ja 
feia setmanes que havia assolit la permanència 
i la setmana anterior s’havien assegurat la 5a 
plaça, tota una fi ta per a un equip que s’estrenava 

HOQUEI   
OK LLIGA FEMENINA

El Banco Mediolanum va perdre el darrer 
partit de lliga davant un Manlleu que 
necessitava el triomf per jugar a Europa

a la màxima categoria. En canvi el Manlleu sí 
que necessitava la victòria imperiosament per 
acabar terceres i la temporada vinent jugar a 
Europa i això es va notar i molt durant el partit.  

Després d’un inici de partit força travat les 
osonenques es van avançar amb un gol d’Anna 
Casaramona. Dos minuts abans del descans 
Laura Barcons va fer el 2-0, però tot seguit 
Laura Manzanares va respondre pel CH Mataró 
i amb aquest 2-1 es va arrribar a la mitja part.

Només començar el segon temps el Manlleu 
va fer el 3-1, però l’equip mataroní no es rendia 
i Carla Fontdeglòria va fer el 3-2. Tot seguit 
Nara López va fer el 4-2 defi nitiu, i tot i que 
encara faltaven més de deu minuts per acabar 
el matx i que CH Mataró ho va intentar, el 
marcador ja no es va moure més.     

Palau Plegamans 
nou campió

OK LLIGA
CRÒNICA REDACCIÓ

CP   
MANLLEU

BANCO 
MEDIOLANUM4 2

Gran temporada de la base del Futsal Mataró 
que ha col·locat tres equips a les fi nals de Copa 
Catalunya. Aquest cap de setmana el cadet 
masculí i el juvenil femení jugaran les seves 
fi nals, mentre que la setmana vinent serà el torn 
del juvenil que s’enfrontarà al FC Barcelona. 

Aquest dissabte 13 de juny serà el torn 
del cadet que s’enfrontarà al Jesús Maria de 

El cadet i el juvenil femení del Futsal Mataró 
juguen la fi nal de Copa Catalunya

FUTBOL SALA
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

Barcelona a les 18 hores al Pavelló Municipal 
d’Esports de Martorell. L’endemà a les 11 
hores del matí també a Martorell, serà el torn 
del juvenil femení que disputarà la seva fi nal 
davant Les Corts. El club per fer pinya i omplir 
les grades del pavelló de Martorell de color 
vermell ha organitzat una sèrie d’autocars que 
transportaran als seguidors mataronins.    
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MATARONESA.  Paco, Kiko, Hassan, Navarro, 
Soufi ane, Othman (Omar, 80’), Àlex, Peque, 
Miguel, Manolo (Jurado, 58’), Joel (Diego, 
80’), Palanco, Simon, Mosquera.

Mal resultat el que va aconseguir la UD 
Mataronesa en el partit d’anada de la 
promoció d’ascens a Segona Catalana. Els 
mataronins van perdre 4-2 al camp del To-
rrelles de Llobregat i ara aquest dissabte a 
les 19 hores hauran de remuntar amb el 
suport del seu públic. El conjunt mataroní 
ha arribat al tram fi nal de lliga amb les 
forces justes i amb algunes baixes per 
lesió, però tot i això dissabte intentarà la 
gesta i espera que el Municipal del Camí 
del Mig sigui un fortí inexpugnable.

En el primer partit a la Mataronesa li 
va costar molt habituar-se a les petites 
dimensions del camp del Torrelles, i els 
locals ho van aprofi tar per marcar dos gols 
ràpids en els primers vint minuts de joc. 
Abans del descans Othman va recollir una 
pilota morta dins l’àrea rival per fer el 2-1 
i retallar diferències.

Només començar la segona part Nava-
rro va fer l’empat en transformar un penal 
comès sobre Othman. Però poc va durar 
l’alegria, ja que nou minuts després el 
Torrelles es tornava a avançar de penal. 
Va ser una jugada molt desafortunada, 
ja que Manolo, en intentar rebutjar la 
pilota va relliscar i va tocar la pilota amb 
les mans. Ja en el minut 70’ de joc els 
del Llobregat van aconseguir el defi nitiu 
4-2 gràcies a una jugada a pilota parada.

Amb aquest resultat el Torrelles té 

l’ascens mig encarrilat, però la Mataro-
nesa confi a amb les seves opcions i sap 
que amb un 2-0 en té prou per remuntar 
l’eliminatòria i aconseguir l’anhelat 
ascens.

Hi ha motius per a l’esperança
Tot i que el 4-2 de l’anada és un resul-
tat força dolent, la Mataronesa no ha 
dit l’última paraula i menys jugant el 
partit de tornada al seu camp. Aquesta 
temporada el conjunt mataroní ha jugat 
17 partits al Municipal del Camí del Mig 
amb un balanç de 15 victòries, 1 empat 
i 1 derrota.

A continuació us deixem els resultats 
de les 15 victòries que ha aconseguit 
l’equip mataroní aquesta temporada 
a casa i en negreta els resultats que li 
valdrien per aconseguir la remuntada i 
l’ascens i en vermell els que no.  

VICTÒRIES A CASA 2014-15
Mataronesa - Cabrils 4-1
Mataronesa - Liverpool 2-1
Mataronesa - Pineda 3-1
Mataronesa - Arenys de Mar 7-1
Mataronesa - Premià de Dalt 2-0
Mataronesa - Tiana 3-0
Mataronesa - Poble Nou 3-2
Mataronesa - Argentona 3-1
Mataronesa - Gramenet B 8-0
Mataronesa - Juventus 2-0
Mataronesa - La Llàntia 2-1
Mataronesa - Bufalà 5-0
Mataronesa - Empenta 1-0
Mataronesa - Turó Peira 4-0
Mataronesa - Alella 2-0  

La Mataronesa haurà de remuntar 
per pujar a 2a Catalana 

FUTBOL
PROMOCIÓ ASCENS SEGONA CATALANA REDACCIÓ

FC    
TORRELLES

UD MATA-
RONESA4 2

La mataronina Marta 
Torrejón juga el Mundial 
de Canadà

FUTBOL
MUNDIAL FEMENÍ REDACCIÓ

La defensa mataronina Marta Torrejón es 
troba aquests dies a Canadà concentrada 
amb la selecció espanyola per jugar el 
Mundial de futbol femení. Aquest serà el 
primer cop a la història que el combinat 
estatal femení juga un mundial i ho fa 
tenint clares opcions de passar la fase de 
grups. La selecció espanyola ha quedat 
enquadrada en grup E amb les seleccions 
de Brasil, Costa Rica i Corea del Sud.

Brasil és favorita
Les brasileres, que estan un esglaó per 
sobre, són favorites per acabar primeres 
de grup, mentre que Espanya sembla que 
es jugarà la segona plaça amb Corea, i la 
selecció “Tica” és la ventafocs del grup.

Comencen amb un empat
Marta Torrejón i el combinat estatal 
van començar el Mundial empatant 
1-1 amb la selecció de Costa Rica, a 
priori el combinat més feble del grup del 
conjunt espanyol. La selecció estatal es 
va avançar en el marcador, però després 
va perdonar i no va fer el segon gol i les 
americanes van fer l’empat.

Ara dissabte jugarà el segon partit da-
vant Brasil i dimecres 17 de juny tancarà 
la primera fase davant Corea del Sud, en 
un partit on pot estar en joc la segona 
plaça del grup.

Esmentar que en el Mundial de Canadà 
hi participen 24 seleccions dividides en 
aquesta primera fase en 6 grups de quatre 
equips. Els dos primers de cada grup 
i els quatre millors tercers classifi cats 
accediran als vuitens de fi nal.  
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LLÀNTIA. Font, Javier Fernández (Erik Boronat, 
83’), Masero, Adrià Artero (Vela, 75’), Llavero 
(López, 68’), Israel Martínez, Ibrahima, Llop 
(Gutiérrez, 68’), Pereira, Aitor Moreno (Sergio 
Cobo, 53’), Antoni Martin.

MATARÓ. Pol, Lluís (Didac, 53’), Guillem, Anto-
nio Pérez (Contreras, 46’), Aguilar, Parri (Sergi 
Sànchez, 57’) Cristian Pérez (Uri, 46’), Fiti, 
Aranyó (Bustos, 68’), Baba, Aitor González.

GOLS. 26’ Cristian Pérez (0-1), 70’ Adrià 
Artero (1-1), 75’ Uri Martínez (1-2), 89’ Erik 
Boronat (2-2).

PENALS. El Mataró va guanyar 10-11. 

El CE Mataró va passar a la 4a ronda 
de la Copa Catalunya Amateur després 
d’eliminar als penals a la Llàntia, un 
equip que acaba de pujar a 2a Catalana 
i que va demostrar que té equip per 
mantenir-se a la nova categoria la tem-
porada vinent. El conjunt groc i negre es 
va avançar fi ns a dos cops, però els verds, 
que jugaven a casa, empesos pels seus 
seguidors van empatar el matx en el 89’ 
fent que l’eliminatòria es decidís des del 
punt de penal.

Cristian Pérez va avançar el Mataró en 
el minut 26’ de joc i amb aquest  resultat 
de 0-1 es va arribar al descans. No va 
ser fi ns al minut 70’ que Adrià Artero va 
fer l’empat posant molta emoció al tram 
fi nal de partit. 

Empat in extremis dels locals
Cinc minuts més tard “Uri” Martínez va 
tornar a avançar a l’equip groc i negre, 
però quan tot semblava decidit, Erik  
Boronat va fer el 2-2 defi nitiu en el minut 
89’ fent embogir a la parròquia local.

Després d’una llarga tanda de penals 
que va acabar 10-11 no hi va haver sor-
presa i el peix gran es va menjar al petit 
passant als setzens de fi nal de la Copa 
Catalunya Amateur 2015-16. 

El Mataró elimina a La 
Llàntia a la tanda de 
penals

FUTBOL
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

AD LA 
LLÀNTIA

CE        
MATARÓ2 2

Pròxim rival Les Franqueses
Diumenge el Mataró jugarà els setzens 
de fi nal de la Copa Catalunya Amateur 
davant el FC Les Franqueses. Els del 
Vallès han quedat campions del grup 9 
de 3a Catalana i han aconseguit l’ascens 
a 2a. L’eliminatòria a partit únic es jugarà 
al camp de l’equip petit que en aquest 
cas és l’equip vallesà. Serà un matx 
complicat, ja que els del Vallès aquest 
any només han cedit 1 empat i 2 derrotes.

Derrota del Premià
El Premià de Mar va perdre el primer 
partit de promoció d’ascens a 1a Catalana 
a casa contra la Peña S. Pedro de Terrassa 
per 1-2. La tornada serà dissabte 13 a les 
19 hores.  

JOSEP RIBAS

Xavier Peral i Blanca 
Lario campions de 
Catalunya sub-21

TENNIS TAULA
CAMPIONAT DE CATALUNYA REDACCIÓ

El passat cap de setmana es va celebrar 
a la localitat de Reus el Campionat de 
Catalunya de tennis taula infantil i Sub-
21, on el CN Mataró va aconseguir molt 
bons resultats obtenint un total de vuit 
medalles.

En categoria masculina Xavier Peral 
es va proclamar campió de Catalunya 
sub-21 després de guanyar a la fi nal el 
seu company d’equip Yordi Jason Ramos.

Campions per equips
Esmentar que a semifi nals Yordi Jason 
va derrotar per un ajustat 3-2 el seu altre 
company d’equip Toni Prados que es va 
penjar la medalla de bronze. Aquests tres 
metalls aconseguits van fer que el CN 
Mataró es proclamés campió de Catalunya 
sub-21 per equips.

En categoria femenina la palista del 
CN Mataró Blanca Laria es va proclamar 
campiona de Catalunya sub-21 després 
de guanyar tots els partits que va disputar

En categoria infantil masculina l’Oriol 
Lario va fer un gran torneig arribant a la 
fi nal on va caure per un ajustat 3-2 i es 
va haver de conformar amb la medalla de 
plata. Aquest mateix metall es va penjar 
la Cati Zamorano en categoria infantil 
femenina.

Més medalles en dobles
Però encara hi va haver més medalles 
per a la delegació mataronina, la parella 
infantil femenina formada per Cati Za-
morano i Irene Delgadilo es va penjar la 
medalla de plata després de caure a la 
fi nal per un ajustat 3-2. 

En categoria sub-21 masculina la 
parella del CNM formada per Xavier Peral 
i Yordi Jason Ramos també es va penjar 
la plata. 
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JOVENTUT. Noper Sowe i Dani Arguillas 
porters; Marc Martínez (3), Bernat Muñoz 
(7), Berenguer Chiva (1), David Pedragosa 
(4), Dani Aguilera (3), Bernat Bonamusa (4), 
Àlex Bosch (6), Toni Busquets (2), Guillem 
Fàbregas (3), Roc Segarra (3), Oriol Vaqué, 
Marc Castilla.. 

El Joventut Handbol Mataró es va clas-
sifi car per als quarts de fi nal de la Copa 
Catalana superant la UE Sarrià després 
d’un partit llarguíssim amb pròrroga i 
tanda de penals, que va fer vibrar als 
afi cionats que es van aplegar al Pavelló 
Teresa Maria Roca.

El partit va començar amb el Joventut 
molt endollat i agafant avantatge de 
5-2, però de seguida es va manifestar 
l’equilibri entre dos equips que havien 
acabat en 4t i 5è lloc a la lliga i igualats 
a 45 punts, i el marcador va anar donant 
empats fi ns al 15-15 del descans, amb 
joc més ràpid i incisiu dels visitants i més 
treballat tàcticament dels locals.

A la represa tot semblava continuar 
pel mateix camí però la defensa local es 
va anar afermant i amb Bernat Muñoz 
inspirat (6 gols en aquest segon període) 
el Joventut va fer un parcial de 4-0 i va 

agafar quatre gols d’avantatge (25-21) 
que va ampliar a cinc (30-25) quan que-
daven cinc minuts per al fi nal. 

El Sarrià força la pròrroga
Semblava tot decidit, però arran d’una 
petita tangana el Joventut es va quedar 
amb dos jugadors menys, i després per 
uns moments amb tres menys, i els 
sarrianencs van veure possible la remun-
tada. Van pressionar molt, van recuperar 
pilotes, el Joventut va topar amb el porter 
rival i els pals, i els visitants van empatar 
a 30 forçant la pròrroga.

Als dos temps suplementaris de 5 
minuts, amb els àrbitres desentenent-se 
absolutament de sancionar amb exclu-
sions, va tornar la mateixa història dels 
empats a 31, 32 i 33, amb els equips 

JOVENTUT 
MATARÓ

UE      
SARRIÀ36 35

bastant castigats i traient forces d’on 
quasi no n’hi havia. 

Tanda de penals
El Sarrià sempre anava per davant, però 
dos gols de contraatac d’Àlex Bosch van 
portar la resolució del partit a la tanda 
de penals, i en ella va ser clau l’actuació 
de Dani Arguillas el porter que ha fi txat 
per la Copa, que va donar la victòria a 
l’equip local aturant tres llançaments des 
dels 7 metres.

Avui quarts contra l’OAR Gràcia
Ara el Joventut Handbol Mataró jugarà 
els quarts de fi nal contra l’OAR Gràcia 
de Sabadell avui divendres dia 12 a 
les 21:45 hores i en cas de guanyar ja 
entraria al TOP-4. 

Victòria agònica del 
Joventut Handbol 
Mataró a la Copa 

HANDBOL
COPA CATALANA REDACCIÓ

El sènior C del JH 
Mataró campió de 3a 
Catalana Preferent

HANDBOL
3A PREFERENT REDACCIÓ

Després d’haver assolit l’ascens a 2a 
Catalana, en haver quedat tercer del seu 
grup de 3a Catalana Preferent, el sènior 
C del Joventut Mataró ha disputat el títol 
d’aquesta categoria i després de guanyar 
tots els partits de la fase fi nal ha acabat 
com a campió, per davant de Vic, Igua-
lada, Vilanova, Tortosa i Ègara, tots ells 
amb els seus primers equips.

En el darrer partit el Joventut Atlètic va 
superar l’Handbol Ègara per 36-25. S’ha 
de dir que amb aquest triomf el sènior C 
arriba als 19 partits consecutius guanyats 
a casa  i és un dels tres equips catalans de 
categoria sènior que aquesta temporada 

ha guanyat tots els partits de lliga jugats 
a la seva pista.

Han integrat l’equip: Jordi Garcia, 
Carlos del Viejo i Adrià Maymó porters; 
Miki Martínez, Albert Castelló, Pau 
Roca, Bernat Batlle, Joan Guanyabens, 

Sergi Tria, Àlex Gomà, Eloi Illa, Jordi 
Gomà, Javi Moncada, Albert Caylà, Fabio 
Lavezzari, Quique Sàenz, Albert Caylà, 
Cugat Comas, Omar Gómez i Ferran Pujol. 
L’entrenador és Josep Gomà i els delegats 
Carles Tria i Víctor del Viejo. 
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Model fotografiat: Space Star 120 MPI Motion. Oferta vàlida fins al 31 de març de 2015. Preu de l’Space Star 100 MPI Challenge vàlid per a Península i Balears per a clients particulars que financin a través de Santander Consumer EFC SA per un import mínim de 
6.500 € a un termini mínim de 48 mesos. Aquesta oferta inclou: promoció, garantia de 5 anys o 100.000 km. IVA, pla PIVE 6 (subjecte a disponibilitat i condicions del Pla en el moment de la compra) i transport. Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat 
financera. Assistència 24h a Europa. Mitsubishi recomana lubricants 

Model fotografiat: Space Star 120 MPI Motion. Oferta vàlida fins al 31 de març de 2015. Preu de l’Space Star 100 MPI Challenge vàlid per a Península i Balears per a clients particulars que financin a través de Santander Consumer EFC SA per un import mínim de 

PIVE 6

con conducción eficiente, doble ahorroCO2: 92 - 100 g/km ˙ Consum: 4,0 - 4,3 l/100km

MITSUBISHI
Deixa de desitjar-ho. El Nou Mitsubishi Space Star t’ha estat concedit.  Un cotxe urbà de 5 
places, disponible amb dos avançats motors de gasolina, d’1,0 i 1,2 litres ultraeficients, tots dos 
amb Auto Stop & Go. Dissenyat i construït per oferir-te la maxima fiabilitat durant molts anys, el 
nou Space Star t’ofereix un alt nivell d’equipament, de confort i de seguretat.

Nou Mitsubishi Space Star. Desig concedit. Des de 7.900€.

MITSUBISHI CATALUNYA
BARCELONA - SANT BOI DE LLOBREGAT - CABRERA DE MAR -
GRANOLLERS - MANRESA - REUS - SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Tel. 902 450 475 / www.mitsubishi-cat.com
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félix  7º DAN

ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat
KRAV MAGA!
Sistema de defensa 
personal que no 
necessita
experiència prèvia.
Característic per la 
seva gran eficàcia en 
situacions extremes

Bea Indurain fa dos rècords molt valuosos 
en la seva primera competició a Catalunya

ATLETISME
CAMPIONAT DE CATALUNYA REDACCIÓ

Arribada a Catalunya després del curs als 
Estats Units l’atleta del Centre Atlètic 
Laietània Bea Indurain va participar al 
Trofeu Campmany a l’Estadi Joan Serrahi-
ma de Barcelona, i en la seva primera 
jornada va batre dos rècords del club 
laietanenc, amb marques molt valuoses.
Primer va fer el dels 100 metres llisos 
amb una marca de 12.23. Era aquest 
un dels rècords més antic de la taula del 
Centre Atlètic Laietània, ja que superava 
la marca, que feta en cronometratge 
manual tenia Mercè Boixet en 12.0 des 
de l’any 1976, ja que la diferència entre 
un cronometratge i l’altre es considera de 
24 centèsimes.

Posteriorment va millorar el de 100 
metres tanques amb un temps de 13.80, 
millorant el que fa unes setmanes havia 
establert ella mateixa als Estats Units 
amb 13.83, i acostant-se una mica 
més al rècord maresmenc que va fer, 
amb 13.76, la mataronina Esmeralda 
Arriscado, quan estava a l’AA Catalunya, 
i que va ser rècord de Catalunya durant 
uns quants anys.

Altres resultats
En aquesta mateixa competició cal des-
tacar, també per part d’atletes del CA 
Laietània, les marques de la joveníssima 
Martina Ballesteros (16 anys) amb 12.72 
en els 100 m; d’Anna Maria Martín amb 
1:02.06 en els 400 m i d’Ayoube Sighiou-
ri en els 1500 m amb 4:04.44, i Maria 
Diebana Badji amb 10.82 en triple salt. 
I per part del GA Lluïsos les de Laura 

El Club Billar Mataró no va poder repetir 
l’èxit de la temporada quan va quedar 
subcampió de la Lliga Nacional de Billar 
a Tres Bandes, i va acabar setè classifi -
cat de la fase fi nal de la lliga que es va 
celebrar a Madrid.

Un cop més el Coral Colon de Sabadell 
s’ha proclamat campió estatal superant a 
la fi nal al Madrid Escuela Nacional. Kali-
mas Rivas i CB Montmeló van completar 
el podi. El conjunt mataroní que fi nalment 
ha estat setè no jugarà competició euro-
pea la temporada vinent, una llàstima 
després del bon paper que va fer aquest 
any al Campionat d’Europa.   

Pelegrí amb 4:51.52 en els 1500 m, i 
també en 1500 m i en categoria mas-
culina de David Campo amb 4:02.38, 
Sergio Muñoz amb 4:06.91 i Carlos Rey 
amb 4:07.23. Alba Grau va fer 13.23 en 
els 100 m llisos.

Raquel Gonzàlez 9a a Los 
Cantones
El passat cap de setmana es va disputar 
el 29è Gran Premi Internacional de Los 
Cantones a A Coruña i en ell la mataronina 
Raquel Gonzàlez (FC Barcelona) es va 
classifi car en 9è lloc amb un temps de 
1:33:27 en els 20 km, sent la tercera 
espanyola classifi cada per darrere Maria 
Jose Poves i Ainhoa Pinedo. Va guanyar 
la xines Liu Hong amb 1:24:38.

Campionat de Catalunya de 
Veterans el diumenge a Mataró
El diumenge al matí, l’Estadi Municipal 
d’Atletisme de Mataró acollirà el Campio-
nat de Catalunya de clubs en categoria 
veterans amb la participació, en categoria 
masculina, del CA Laietània, que és el 
club organitzador.

Gran marca de Martina Balles-
teros a Palafrugell
Al míting de Palafrugell la jove atleta laie-
tanenca Martina Ballesteros (16 anys) va 
fer pols el seu rècord dels 100 metre fent 
una gran marca de 12.45. Oriol Ciurans  
també del Centre Atlètic Laietània també 
va fer un gran registre en els 800 m amb 
1:55.98.    

BEA INDURAIN SUPERA EL RÈCORD DE MERCÈ BOIXET

El Club Billar Mataró 
acaba setè a la Lliga 
Nacional de Bilar

BILLAR
LLIGA NACIONAL REDACCIÓ
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Nou medalles del Centre Natació Mataró 
a l’estatal de natació adaptada 

NATACIÓ
ESTATAL NATACIÓ ADAPTADA REDACCIÓ

El passat cap de setmana les instal·lacions 
del CN Mataró va acollir el Campionat 
d’Espanya de Natació Adaptada on es 
van veure uns resultats espectaculars, 
11 rècords estatals i molt bons registres 
dels 190 nedadors que hi van participar. 
Hem de destacar que l’organització del 
campionat del CN Mataró va ser fantàsti-
ca com l’actuació del seu equip entrenat 
per Maria Folgado i Roger Cruañas que 
va aconseguir nou medalles.

Júlia Castelló va ser la nedadora del 
CNM més destacada penjant-se tres ors, 
en els 400 lliures i 50 braça amb rècords 

El passat cap de setmana a Granollers es 
va disputar el Campionat de Barcelona 
Infantil Nacional de patinatge on van par-
ticipar diversos patinadors del Patinatge 
Artístic Mataró.

De l’actuació mataronina hem de 
destacar el triomf de Sandra Muñoz que 
es va convertir en campiona de Barcelona 
Infantil. 

Jordi Anfruns subcampió
El seu company d’equip, Jordi Anfruns, va 
acabar subcampió de Barcelona infantil. 
Els dos patinadors del Patinatge Artístic 
Mataró s’han classifi cat per disputar el 
Campionat de Catalunya els dies 11 i 
12 de juliol a la localitat de Tremp, on 
estaran acompanyats per Desirée Gonzá-
lez i Sara Fernández que van acabar 5a 
i 6a respectivament en aquesta darrera 
competició. 

Victòria del Pol Torres al Trofeu 
Internacional de Trieste
Per altra banda una representació del 
Patinatge Artístic Mataró es va desplaçar a 
la localitat italiana de Trieste per participar 
en el Trofeu Internacional Sedmak Bressan 
on van participar patinadors i patinadores 
d’Argentina, Xile, Croàcia, Dinamarca, 
França, Itàlia, Eslovènia i Espanya. 

Els patinadors mataronins van aconse-
guir dos podis, Pol Torres es va emportar 
la victòria en categoria cadet i Laura 
Quintero va acabar tercera en categoria 
cadet femenina.    

estatals inclosos i en els 100 esquena. 
Jordi Gordillo es va penjar l’or en els 50 
lliures com la seva companya d’equip 
Andrea Sánchez que es va penjar l’or en 
la mateixa prova en categoria femenina. 
La darrera medalla individual va ser el 
bronze de Rohini Duarte en els 100 
esquena. Van participar també a la prova 
Jaci Cárcamo, Marta Colom, Roselena 
Rubino i Laura Castillo.

Gran actuació també dels relleus ma-
taronins, el 4X100 lliures femení es va 
penjar l’or, el 4x100 estils la medalla de 
plata i  el 4x50 mixtos va ser bronze.    

El passat cap de setmana el cadet de 
l’Automatismes Catalunya UE Mataró 
es va proclamar campió de Catalunya 
de Nivell A-2. Els mataronins es va 
proclamar campions després de vèncer 

diumenge a la fi nal el CEB Girona per un 
ajustat 72-69. El dia abans van accedir 
havien apallissat 106-58 el Balaguer a 
les semifi nals del campionat.  

PLANTILLA. Miquel Arteaga, Dídac Puig, Albert 
Puerta, Albert Tardio, Albert García, Raul 
Moreno, Jan Miracle, Álvaro Rodríguez, Pau 
Buetas, Carles TRias, Marc Pérez, Dani Murat, 
Edgar Muñoz, Jordi Ventura (entrenador), 
Xavier Degà (2n entrenador) i David Vicente 
(3r entrenador). 

El cadet de la UEM 
campió de Catalunya de 
Nivell A-2 

BÀSQUET
CAMPÌONAT CATALUNYA REDACCIÓ

Sandra Núñez campiona 
de Barcelona infantil de 
patinatge artístic

PATINATGE
CAMPIONAT BARCELONA REDACCIÓ
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Aquest diumenge, 14 de juny, el Centre 
Natació Mataró organitza la 4a edició de 
la Travessia Costa de Mataró. La platja del 
varador de Mataró acollirà un circuit de 
5.000 metres que es considera com una 
mitja marató aquàtica on hi participaran 
els millors nedadors catalans d’aigües 
obertes, entre els que es troben els 
nedadors del CN Mataró Héctor Ruiz i 
Adrián González. 

La prova Elit que té un recorregut de 
5.000 metres començarà a les 9h del 
matí davant del CN Mataró, esmentar 
que en aquesta prova només hi poden 
participar nedadors i nedadores federats. 
Tot seguit es donarà el tret de sortida de la 
prova Open (5.000 metres) on es permet 
neoprè i cal ser federat.

Per acabar les dues proves de caràcter 
popular, la Travessia de 800 metres ober-
ta a tothom i la Travessia de 400 metres 
“Kids” per a nedadors de fi ns 14 anys.  

HORARIS
9:00h Sortida de la Costa de Mataró ELIT.
9:10h Sortida de la Costa de Mataró 
OPEN.
11:00h Sortida de la Platja del Varador 
800.
11:30h Sortida de la Platja del Varador 
400 Kids.
12:00h Sortida de la Platja del Varador 
4x400
13:00h Entrega de premis i sorteig de 
material.   

Dues medalles del CD 
Tonbal al Promoció 
Júnior de combat

TAEKWONDO
TROFEU PROMOCIÓ REDACCIÓ

El passat 24 de maig a Barcelona es va 
celebrar el Trofeu Promoció Júnior de 
Catalunya de Taekwondo en la modalitat 
de combat. El gimnàs mataroní del CD 
Tonbal hi va participar amb tres compe-
tidors aconseguint dues medalles. 

Pedro Rodríguez es va penjar l’or en 
cinturó blau (+78 kg), Hafsa Samadi va 
guanyar la medalla de plata en cinturó 
negr pes súper lleuger (de 51 a 55kg), 
mentre que el cinturó marró Óscar López 
va caure a primera ronda en la categoria 
de pes lleuger.  

Onze medalles de tècnica 
El passat cap de setmana una delegació 
del CD Tonbal va participar en el Cam-
pionat de Tècnica de Terrassa de trios 
sincronitzats, aconseguint 11 medalles, 
7 ors, 2 plates i 2 bronzes. 

Es van penjar l’or els trios: (Pau Ga-
llego, Manel Fernández i Eric Castro),  
(Lucas Mateos, Alejandro Corpas i Jan 
Sánchez), (Yeray García, Álvaro Serrano 
i Mario Mateos), (Imanol Martin, Gabriel 
Romero i Iker Neila), (Ariadna Larrosa, 
Carlota Hidalgo i Davinia Ruiz), (Judith 
Rillo, Lucia Larrosa i Maria Jaen) i  (Carla 
Bernaola, Marta Montoro i Laura Parra). 

Les medalles de plata van ser pels 
trios: (Niko Romero, Julen Borrego i 
Manel Olivares) i  (Abril González, Nayara 
Casado i Judith Gómez). 

Mentre que els bronzes van ser pels 
trios: (Adrià Casado, Eduard López i Dídac 
Cañete) i (Celeste Moreno, Nuria Martin i 
Núria Gonzàlez).    

Dissabte passat el gimnàs mataroní del 
Hwarang Mataró va participar a la XIII 
edició de la Copa d’Andorra de Taekwondo 
en la modalitat de combat en categoria 
infantil i cadet. Gran actuació del joves 
taekwondistes del gimnàs mataroní que 
van aconseguit cinc medalles, totes elles 
en categoria infantil.

Jon Martínez es va penjar l’or, Dario 
González i Isaac Megias la plata i Eva 
Maderuelo i Marc Vega el bronze. Izan 
Colom i Joel Reina van quedar eliminats 
a les rondes preliminars.

En categoria cadet no hi va haver 
tanta sort i la delegació mataronina no 
va aconseguir cap metall. Van participar 
Àlex Vázquez, Nil Casabella i Jan Pons.   

Diumenge 4a edició de 
la Travessia Costa de 
Mataró

NATACIÓ
AIGÜES OBERTES REDACCIÓ

Cinc medalles del 
Hwarang Mataró a la 
Copa d’Andorra

TAEKWONDO
TROFEU PROMOCIÓ REDACCIÓ

Paper discret del CN 
Mataró en la Triatló de 
Banyoles

TRIATLÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ

El passat cap de setmana tres triatletes 
del Centre Natació Mataró van participar a 
la XI Triatló Internacional de Banyoles, on 
es va celebrar a Campionat de Catalunya 
de mitja distància.

Javi Castro va ser el millor mataroní 
acabant 33è (4:51.19), David Vilanna va 
ser 67è (4:26.24) i Alejandro Larrachea 
fou 259è (5:08.52). Per equips el CN 
Mataró va acabar en el 21è lloc. Aquest 
cap de setmana la secció de triatló del 
CN Mataró participarà a la mítica Triatló 
de Zarautz al País Basc.   
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Aquesta temporada l’equip femení del CN 
Mataró La Sirena sortia amb l’objectiu 
d’intentar acostar-se una mica al CN 
Sabadell  i sobretot de revalidar el sub-
campionat de la temporada anterior, cosa 
que ha aconseguit a la fase regular, però 
després no va poder disputar la fi nal en 
caure a semifi nals del “play-off”, en un 
darrer partit molt fluix, davant el CN 
Sant Andreu, que també les havia deixat 
fora de la fi nal de la Copa Catalunya a la 
primera competició de la temporada, que, 
per tant, ha estat capicua per a les noies 
que prepara Florin Bonca.

Aquesta temporada l’equip ha partici-
pat a , i a Hongria també es va quedar a 
les portes de l’objectiu, aquest una mica 
més complicat, d’entrar als quarts de 
fi nal, però caient de forma molt digna 
en perdre en el partit decisiu per un 
ajustat 6-7 davant l’equip amfi trió de 
l’Szentes, després d’haver assolit la seva 
primera victòria a Europa en derrotar 
l’Izmailovo rus.

Un mes després també van fer un molt 
bon paper a la Copa de la Reina, ja que 
després de superar els quarts de fi nal a 
semifi nals van tenir contra les cordes al 
potentíssim CN Sabadell i i van perdre 
també per 6-7.

El balanç global ens dóna que La Sire-
na ha disputat 28 partits ofi cials amb 18 
victòries, 2 empats i 8 derrotes (3 contra 
el Sabadell, 3 contra el Sant Andreu, una 
amb l’Szentes i el Kirishi).

Anem a veure un petit resum estadístic 
del que ha estat la lliga, amb algunes 
classifi cacions de la fase regular:

CLASSIFICACIÓ FINAL. Sabadell 54, CN 
MATARÓ LA SIRENA 44, Sant Andreu 37, 
Mediterrani 35, Moscardó 26, Terrassa 22, 
Rubí 19, Dos Hermanas 12, Zaragoza 10, 
Concepción 4.

CLASSIFICACIÓ 1A VOLTA. Sabadell 27, 
CN MATARÓ LA SIRENA 24, Mediterrani 
19, Sant Andreu 17, Moscardó 13, Rubí 12, 
Terrassa 9, Dos Hermanas 9, , Concepción 
3, Zaragoza 0.

CLASSIFICACIÓ 2A VOLTA. Sabadell 27, 
CN MATARÓ LA SIRENA 20, Sant Andreu 
20, Mediterrani 16, Moscardó 13, Terrassa 
13, Zaragoza 10, Rubí 7, Dos Hermanas 3, 
Concepción 1.

 

Poques variacions d’una volta a l’altra 
amb l’excepció del WP Zaragoza que va 
fer tots els seus punts al segon tram del 
campionat.

PARTIT PISCINA PRÒPIA. Sabadell 27, CN 
MATARÓ LA SIRENA 22, Sant Andreu 
20, Mediterrani 18, Terrassa 15, Moscardó 
14, Rubí 10, Dos Hermanas 6, Zaragoza 4, 
Concepción 3.

PARTITS PISCINA CONTRÀRIA. Sabadell 27, 
CN MATARÓ LA SIRENA 22, Sant Andreu 
17, Mediterrani 17, Moscardó 12, Rubí 9, 
Terrassa 7, Dos Hermanas 6, Zaragoza 6, 
Concepción 1.

Balanç ben semblant per a l’equip 
mataroní amb derrotes tant a casa com a 
fora davant el Sabadell i empats a casa 
davant Terrassa i a fora a Sant Andreu.

GOLS MARCATS. Sabadell 378, CN MATARÓ 
LA SIRENA 234, Sant Andreu 191, Medite-
rrani 190, Moscardó 156...

GOLS ENCAIXATS. Sabadell 93, CN MATARÓ 
LA SIRENA 139, Mediterrani 143, Sant 
Andreu 159, Terrassa 176… 

Afegint els tres partits de “play-off” 
les quantitats pugen fi ns a 254 marcats i 

162 encaixats, amb mitjanes de 12  i 7,9. 

Les protagonistes de La Sirena
Han format la plantilla: Amy Carlson (20 
partits) i Jennifer Lorente (2) com a porte-
res; Ciara Gibson (46 gols en 20 partits), 
Arianna Gragnolati (45 gols en 21), Clara 
Cambray (43 gols en 21), Ona Meseguer 
(34 gols en 20), Laura López (33 gols en 
16), Marta Bach (21 en 21), Alyssa Turza 
(20 en 20), Alba Bonamusa (10 en 20), 
Roser Tarragó (1 en 1), Zoila Quesada (1 
en 17), Aina Bonamusa (0 en 8), Júlia 
Soler (0 en 5), Júlia Nieto (0 en 4). 

Angela Winstaley va participar només a 
la competició europea fent 4 gols.

Si afegim els gols marcats a la Copa 
i l’Eurolliga, Ciara Gibson arriba als 62 
gols, Clara Cambray a 57, Ariana Grag-
nolati a 53., Laura López a 51 i Ona 
Meseguer a 45.

Possiblement cal destacar com a 
revelació a la jove Clara Cambray situa-
da ja en el lloc 13è de la llista general 
de golejadores de la lliga, tres llocs per 
sota de Ciara Gibson i dos de la italiana 
Gragnolati.  

Bona temporada del 
CNM La Sirena, però per 
sota dels seus objectius

WATERPOLO
RESUM TEMPORADA REDACCIÓ

CIARA GIBSON HA ESTAT LA MÀXIMA GOLEJADORA DE L’EQUIP
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Psiquiatria general

Psiquiatria i psicologia del nen
i de l'adolescent

Orientació / teràpia familiar

  x

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

 el Tot 1679_CS6.indd   2 10/6/15   9:31



1P Pérez Peña 1645.pdf   1   14/10/14   11:44



Comença la demolició de les naus on 
anirà la Casa de la Cultura Popular

   
Pumsa ha començat la demolició de 
les naus que ocupen la cantonada 
dels carrers Tetuan i Miquel Biada, 
on es preveu la reconstrucció de 
l’antiga fàbrica Can Fàbregas i de 
Caralt per ubicar-hi la Casa de la 
Cultura Popular. L’antiga farinera 
es va desmuntar el 2009 del seu 
emplaçament original per alliberar 
un gran solar al centre de la ciutat 
per fer-hi un Corte Inglés. 

Diversos processos judicials que 
han envoltat el projecte, així com la 
situació econòmica general, tenen 
aturada la construcció dels ma-
gatzems. Ara, però, l’Ajuntament 
engega la reconstrucció de Can 
Fàbregas per donar compliment 
al compromís de convertir-la en 
la casa de la cultura de Mataró. 
Aquesta antiga farinera del segle 
XIX estava en desús des de feia anys 
i s’ubicava al mateix carrer Miquel 
Biada, a pocs metres del que serà 

el seu nou emplaçament. Fa ja una 
dècada, l’Ajuntament va decidir 
alliberar l’antic solar per possibilitar 
l’arribada i construcció d’uns grans 
magatzems del Corte Inglés. 

L’any 2009, després d’un pro-
cés ple de polèmiques que encara 
s’arrosseguen, es va dur a terme 
un minuciós procés de desmuntat-
ge, peça a peça, amb l’objectiu de 
reconstruir la nau en el futur i ac-
tualment PUMSA treballa ja en la 
redacció del projecte executiu per 
fer possible el projecte.

L’objectiu de la Casa
El nou equipament resultant naixerà 
amb l’objectiu de promoure i divul-
gar el patrimoni cultural popular 
de Mataró en general i de la festa 
major de Les Santes en particular. 
Serà també la seu que allotjarà els 
gegants i altres fi gures festives de 
la ciutat. A més de la reconstruc-
ció de l’edifi ci, els dos edicles i la 
xemeneia preexistents es preveu 
una planta baixa annexa que com-
plementi i augmenti la superfície 
disponible. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ -ACN

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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Bones  no t í c i e s  en  ma tè r i a 
d’ocupació. El mes de maig va 
tancar-se amb un total de 439 per-
sones menys sense feina a Mataró, 
una rebaixa del 3,43 per cent en el 
millor índex corresponent a aquest 
mes dels últims anys. Amb aquesta 
rebaixa a les portes de la tempo-
rada d’estiu –època de pujada de 
l’ocupació temporal– l’atur confi rma 
una rebaixa sostinguda important 
dels darrers mesos que queda con-
fi rmada amb una variació interanual 
propera al 10 per cent negatiu. A 
fi nals del cinquè mes de l’any eren 
12.360 els mataronins en atur, que-
dant la taxa en un 18,85 per cent 
després que el mes passat es baixés 
per primer cop en molts mesos de la 
barrera del 20 per cent.

Ha estat un bon mes de maig 
des del punt de vista ocupacional a 
tots els nivells. De fet la rebaixa del 
3,43 per cent de l’atur a Mataró és 
menor a la del 3,81 de Catalunya i 
a la del 4 a nivell comarcal. Tots els 
índexs, però, reforcen la idea que la 
desocupació va a la baixa de forma 
continuada els darrers mesos. A fi -
nals de maig del 2015 hi ha, doncs, 
1.360 persones menys que un any 
enrere en situació d’atur. La tendèn-
cia, doncs, es confi rma a la baixa. 

ECONOMIA
NOTÍCIA REDACCIÓ

L’atur baixa en 439 
persones a les portes de 
l’estiu 

Bon mes de maig que abaixa 
la taxa mataronina fi ns al 
18,85 per cent 

Pumsa treballa en el projecte 
de reconstrucció de Can 
Fàbregas i de Caralt  

  Un acord que no es complirà

Segons els convenis signats entre l’Ajuntament, la CUP i la plataforma 
Salvem Can Fàbregas per desencallar la vinguda del Corte Inglés, la 
Casa de la Cultura Popular s’havia d’inaugurar el 24 de juliol d’aquest 
any. És clar que l’acord no es complirà però amb les actuacions inicia-
des queda clar que l’objectiu segueix sent vigent per l’Ajuntament.  

ACN ARXIU
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apunts psicològics

JAUME PATUEL I PUIG

PEDAPSICOGOG. PSICOANALISTA PSICÒLEG-PSICOTERAPEUTA

Oportunitat: Ingenuïtat (2/4)

Totes ben contentes van anar a les 
seves cases. Van posar-se a la feina. 
La noieta senzilla, però ben formosa, 
va començar a tenir cura de la llavor. 
La seva mare preocupada li deia que 
ho deixés. La llavor no creixia. No 
donava flor. Ella plorava, però conti-
nuava tenint-ne cura de forma molt 
amorosa i delicada. La regava cada 
dia més que amb aigua amb les se-
ves llàgrimes. Era un treball inútil. 
El dia de tornar a Palau s’apropava. 
I la llavor no floria. Al final li va dir 
a la mare: ”Mare, hi vaig, però no-
més estaré en un raconet per veure 
per darrera vegada al príncep. No he 
sabut tenir-ne cura i per això no ha 
florit. No puc ser la seva esposa”. I 
va posar-se a plorar. 

Va arribar el dia esperat però al-
hora desesperat. Molt de moviment 

a palau. Les princeses arribaven. 
Quines flors! De tota mena. A qui-
na més bonica! A més, els vestits 
de les jovenetes princeses eren tan 
bonics, tant o més que les flors. Ros-
tres lluents, somrients. Ulls blaus i 
verds. Trets encantadors. Era per ro-
mandre embadalit. I en el racó de la 
sala, ella, la noieta, filla de la cuine-
ra de la cort. Ben vestida i elegant. 
Però el seu rostre era molt més bonic 
que el vestit. Ulls clars, penetrants, 
senzills i profunds, però tristois. I 
a la mà la llavor sense haver florit, 
avergonyida de la seva falla. 

Com és ben lògic, totes la miraven 
amb aire de menyspreu i superio-
ritat: “Què fa aquesta aquí enmig 
de nosaltres, que som la noblesa”. 
Criança, ben segur, d’elit, per tant, 
excloent tota altra persona. Into-

lerància social i cert fanatisme de 
sang blava, real.

Va entrar el príncep. Silenci total. 
Ell somrient va recórrer amb la seva 
mirada el conjunt minoritari de la 
reialesa del seu regne. Feia lloances 
de cada flor, tant de la botànica com 
de la corporal. Les flors canviaven 
de color davant del príncep i de les 
seves paraules. I va veure al racó a 
la noieta, que per altra part coneixia 
només de vista. Va dirigir-s’hi i li va 
preguntar: Què em portes? Ella va 
dir-li: “La llavor no ha crescut. M’hi 
he dedicat molt de temps, però porto 
allò que em vau donar”.

I aleshores, el príncep digué en 
veu alta: “Aquesta serà la meva es-
posa. És l’única que m’ha portat la 
veritat, la sinceritat, l’honradesa. 
Per què? Perquè cap de les llavors 
que jo us havia donat eren bones. 
Totes eren estèrils. I vosaltres m’heu 
donat allò que jo no us vaig donar. 
En canvi, aquesta jove ha estat ho-
nesta. No m’ha enganyat...”. 
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Requisitos para ser una persona normal

Insidious: Capítulo 3
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¡Ups! ¿Dónde está Noé?

Tiempo sin aire
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Dios mío ¿pero qué te hemos hecho?
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Focus
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De quin director és fi lla l’actriu 
Bryce Dallas?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1677
‘El gigante de hierro’

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 
M. Àngels Agudo Hernández,
José Ant. Muñoz Parra.

Reconstrucció

Nelly retorna miraculosament del 
camp d’Auschwitz després d’haver 
estat donada per morta i ho fa amb 
el rostre reconstruït, ja que havia es-
tat desfi gurada. Nelly vol tornar amb 
el marit que la va entregar als nazis 
però aquest no la reconeix.

El director alemany Christian 
Petzold gira la vista als anys im-
mediats de la postguerra alemanya 
per parlar de l’holocaust i del re-
torn dels supervivents dels camps 
de concentració. Tornem i retornem 
a l’horror dels camps i la idea de 
la culpabilitat alemanya que per 
omissió, consentiment o, directa-
ment, la delació, va llençar els jueus 
alemanys als forns crematoris. Però 
Petzold ho fa sota un plantejament 
tan suggeridor com remarcable grà-
cies a un enfocament metaforitzador 

PHOENIX. CHRISTIAN PETZOLD. 2014
CRÍTICA JOAN MILLARET/AMIC - REDACCIÓ

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles
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que s’inspira lliurement en “Retorn 
de les cendres” del francès Hubert 
Monteilhet.

El títol al·ludeix al·legòricament 
al mateix fet del ressorgiment de les 
cendres d’un país devastat. El rostre 
nou de la protagonista incorpora una 
nova mirada a un país que es debat 
entre la reconciliació i el càstig per 
forjar una nova identitat col·lectiva. 
Tot apunta a què ella ha estat en-
ganyada però tossudament s’aferra 
al renaixement del seu antic amor, 
com si fos una extensió de la pròpia 
reconstrucció d’un país en runes. 
Però l’amor topa amb l’engany, la 
mentida i l’aprofi tament, i el desig 
de recomençar acaba per plantejar 
el dilema ineludible de l’amnèsia 
col·lectiva per qüestionar conceptes 
com l’oblit i el perdó.
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Les estrenes
Jurassic World 

 

22 anys després del que va passar 
al Parc Jurassic, l’Illa Nublar s’ha 
convertit en un parc temàtic amb 
versions domesticades dels dinosau-
res. Quan sembla que es convertirà 
en el negoci del segle, un nou dino-
saure comença a fer estralls entre els 
visitants.
Direcció: Colin Trevorrow 
Intèrprets: Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard, Omar Sy, Jake Johnson
117min

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

Dale duro

Quan un milionari és condemnat a 
entrar a la presó per un delicte que 
no ha comès, contracta els serveis 
del delinqüent que li neteja el cotxe 
per a que li ensenyi com comportar-
se per sobreviure a la presó.
Direcció: Etan Cohen. 
Intèrprets: Will Ferrell, Kevin Hart, 
Alison Brie.
100min

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

Lejos del mundanal ruido 

 

La independent Bathsheba Everde-
ne, propietària de la granja més gran 
de la seva població i de caràcter fort 
i independent, està en posició 
d’escollir entre tres pretendents: un 
pastor, un sargent i un pròsper solter.
Direcció: Leticia Dolera
Intèrprets: Carey Mulligan, Matthias 
Schoenaerts, Michael Sheen, Tom 
Sturridge.
119min

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
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Tacava turistes amb un líquid i els 
robava fent veure que els ajudava

   
Els Mossos d’Esquadra va detenir a 
principis de mes els tres membres 
d’un grup dedicat a cometre furts 
dels efectes personals de turistes 
després de tacar-los dissimulada-
ment amb un líquid i oferir-se a 
netejar-lo. Els fets es produïen sota 
l’aparença de la casualitat i mentre 
el delinqüent ajudava les víctimes a 
netejar-se aprofi tava per sostreure la 
bossa de mà a les víctimes amb els 
seus efectes personals. El presump-
te autor marxava ràpidament del 
lloc dels fets amb un còmplice que 
ja l’esperava en un vehicle amb el 
motor en marxa i intentava esbrinar 
el número de les targetes de crèdit 
per treure tots els diners del caixer 
automàtic. Els altres dos presump-
tes lladres van quedar en llibertat.

Els agents van detenir els tres 
membres del grup el passat 2 de 
juny. Es tracta de tres homes entre 

43 i 53 anys, de nacionalitat alge-
riana i peruana i veïns de Barcelona, 
Vilassar de Mar i Premià de Mar com 
a presumptes autors dels delictes de 
furt, estafa i pertinença a grup cri-
minal. La investigació es va iniciar 
després que la Unitat Regional de 
Multireincidents de Barcelona de-
tectés l’actuació del lladre en zones 
turístiques de Barcelona i localitats 
costaneres properes.

10.000 euros en efectiu
El lladre actuava sempre disfressat 
amb elements com barrets, ulleres i 
fi ns i tot es posava taques de naixe-
ment falses per evitar ser descobert. 
Finalment, els agents van detenir 
el passat 2 de juny dos dels homes 
a Barcelona, el tercer, l’endemà, a 
Mataró. En l’escorcoll dels domici-
lis dels detinguts, els agents hi van 
localitzar 10.000 euros en efectiu, 
quinze mòbils, dues tauletes elec-
tròniques d’alta gamma, quatre 
càmeres fotogràfi ques i la roba amb 
la que realitzaven els furts, gairebé 
sempre xandalls. 

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ -ACN
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La CUP és un dels partits que van 
sortir reforçats de la darrera cita 
amb les urnes del 24 de maig. La 
candidatura va doblar representació 
aconseguint dues regidories, una per 
a Juli Cuéllar i l’altra per a Carme 
Polvillo, i a posteriori han mantin-
gut converses amb diferents forces 
del consistori per propulsar canvis 
en el funcionament del Ple Munici-
pal. La CUP vol modifi car ROM que 
CiU, PSC i PP van aprovar el mandat 
passat i proposa que es passi a dos 
plens mensuals i que es fl exibilitzin 
els temps d’intervenció, el nombre 
de resolucions i preguntes que po-
den presentar els grups municipals, 
i que s’habiliti un mecanisme per a 
possibilitar que les entitats ciutada-
nes puguin traslladar al Ple “sense 
haver de passar pel fi ltre dels par-
tits polítics, les seves propostes i 
preguntes”.

Per a la CUP aquest catàleg de 
propostes permetrien democratitzar 
el funcionament del Ple i fer-lo més 
participatiu. Passar d’una a dues 
sessions mensuals seria per evitar 
que els Plens s’allarguessin massa. 
La CUP ha traslladat a les forces 
polítiques “la voluntat d’establir 
canals de diàleg per facilitar acords 
puntuals en benefi ci de la ciutat”. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

La CUP proposa dos plens 
mensuals i que siguin 
més participatius 

La revisió del ROM centra 
les converses prèvies amb la 
resta de partits 

A la presó el líder d’un grup 
resident a la comarca en una 
operació amb tres detinguts

  28 delictes atribuïts

Els Mossos d’Esquadra atribueixen a aquest grup l’autoria de 28 de-
lictes de furt, una falta de furt, quatre delictes d’estafa, dues faltes 
d’estafa i pertinença a grup criminal. Tots aquests fets delictius, co-
mesos majoritàriament en els darrers dos mesos de 2014 han suposat 
un perjudici econòmic d’uns 70.000 euros. Algunes víctimes van des-
plaçar-se des de països estrangers a Barcelona per la investigació.  

ACN ARXIU
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El passat romà de la vall de Cabrera de Mar
Abans de fundar Iluro els romans es van instal·lar a la ciutat d’Ilturo

El 219 aC les tropes del general 
Cartaginès Anníbal Barca ataquen 
la ciutat edetana de Sagunt, aliada 
de Roma, desencadenant l’inici de 
la Segona Guerra Púnica (218 aC  
- 201 aC). 

El 218 aC les tropes del general 
romà Gneu Cornel Escipió des-
embarquen a Empúries per aturar 
l’ofensiva cartaginesa cap a Roma, 
però un cop arriben a territori ca-
talà els cartaginesos ja es troben 
a la Gàl·lia després de creuar els 
Pirineus. Tot i això, decideixen 
quedar-se a la península Ibèrica per 
tallar la xarxa de subministraments 

a l’exèrcit d’Anníbal que es dirigia 
a la península Itàlica. Finalment la 
victòria va caure del cantó romà i 
tot i que el confl icte havia acabat, 
els romans es van quedar a Hispà-
nia per iniciar la seva conquesta i 
la romanització del territori. Roma 
cada cop era més gran i tenia més 
boques per alimentar i la península 
Ibèrica era un extens territori per 
cultivar cereals i un destí idoni per 
enviar-hi els excedents de població.  

Resistència indígena
Però l’ocupació romana no serà ben 
vista pels pobles ibers que habita-

HISTÒRIA
REPORTATGE FOTOS: CEDIDES

TEXT: ELOI SIVILLA

El 218 aC en mig de la Segona Guerra Púnica les tropes 
romanes del general Gneu Corneli Escipió desembarquen al 
port d’Empúries per frenar les tropes cartagineses d’Anníbal 
Barca. Després de la victòria Itàlica, els romans es quedaran a 
la península Ibèrica per controlar el territori i iniciar el procés 
de romanització. Empúries i Tarraco foren els centres de poder 
romà des d’on es va iniciar la romanització dels pobles ibers, 
però després de les darreres descobertes arqueològiques, 
sabem que hi va haver un tercer centre de poder a la ciutat 
d’Ilturo situada a la Vall de Cabrera de Mar.

ven a casa nostra i es produiran les 
primeres revoltes. L’any 197 aC els 
pobles ibers es van aixecar contra 
Roma que enviarà el cònsol Cató 
perquè acabi amb la revolta l’any 
195 aC. En aquesta revolta hi van 
participar els laietans, un poble iber 
que dominava totes les terres que 
anaven des de la Serra del Garraf 
fi ns al riu Tordera. La capital de la 
Laietània fou el poblat de Burriac (IV 
i III aC) situat a la vall de Cabrera 
de Mar, que va esdevenir el cen-
tre de poder administratiu, polític 
i econòmic, tot i que molts autors 
coincideixen que la capitalitat de 
Burriac era compartida amb el po-
blat iber de Montjuïc.

Tal com ens demostren les res-
tes del jaciment arqueològic de Ca 
l’Arnau, a mitjans del segle II aC 
a la plana de la vall de Cabrera de 
Mar trobem les primeres restes de 
presència romana, concretament 
d’un campament militar molt sem-
blant als que s’han trobat a l’antiga 
Germània. Aquesta població era un 
centre de poder i administratiu de 
Roma que va néixer amb l’objectiu 
de vigilar i controlar la pobla-
ció del poblat ibèric de Burriac. 
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Però les darreres descobertes 
dels últims anys han demostrat 

que aquest petit nucli poblacional  
d’origen militar es va convertir en 
una veritable ciutat romana republi-
cana que com a mínim va tenir una 
extensió de tres hectàrees i que va 
rebre el nom d’Ilturo. Tot això ho sa-
bem gràcies a les descobertes fetes 
als jaciments  de Ca l’Arnau, de Can 
Benet i de Can Rodon de l’Hort, tots 
tres situats a l’actual terme munici-
pal de Cabrera de Mar. 

Una autèntica ciutat romana
Les restes més destacables que 
s’han trobat de l’antiga ciutat roma-
na d’Ilturo són un parell de Domus  

romanes majestuoses que devien 
ser l’habitatge d’alguns dels perso-
natges més importants de la ciutat, 
un centre de producció ceràmica, 
trams de carrers, tallers de cons-
trucció, magatzems, edifi cis de dues 
plantes on hi vivien les classes més 
modestes, un centre de producció 
metal·lúrgica, un taller de plom i 
unes termes romanes.

Les primeres termes ibèriques
Hem de recalcar que els banys pú-
blics de la ciutat d’Ilturo situats al 
jaciment de Ca l’Arnau són els més 
antics trobats mai a la península 
Ibèrica. A diferència de les termes 
romanes d’Iluro, els banys d’Ilturo 

són austers com ho eren els banys 
romans d’aquesta època (150 - 75 
aC). 

Quan s’entrava a les termes roma-
nes d’Ilturo s’accedia als vestuaris 
(apodyterium), tot seguit hi havia 
la sala d’aigua tèbia (tepidarium) 
on hi havia una pica (labrum), des-
prés el circuit termal continuava a 
la sala d’aigua calenta (caldarium) 
on hi havia un banc per seure  i 
una banyera (alveus), també s’ha  
trobat els forns que escalfaven les 
aigües. L’aigua dels banys públics 
(balneum) venia de la muntanya i 
arribava mit jançant canalitzacions 
de plom i de ceràmica. 

Centre de poder
Aquestes troballes constaten que 
Ilturo fou una ciutat romana de pri-
mer ordre durant els primers anys 
d’ocupació romana. Per la situació 
i la mida d’Ilturo molts experts i ar-
queòlegs creuen que aquesta ciutat 
situada a la vall de Cabrera de Mar 
fou juntament amb Tarraco i Em-
púries els tres principals centres 
administratius romans des d’on es 
va portar a cap la romanització. 

Fins fa poc es creia que els prin-
cipals centres de poder romà havien 
estat Tarraco i Empúries, però si 
observem un mapa de Catalunya, 
Cabrera estaria a mig camí 
d’aquestes ciutats i estava al 

reportatgereportatge www.totmataro.cat/reportatge

  CENTRE DE PRODUCCIÓ CERÀMICA DEL JACIMENT DE CAN RODON DE CABRERA DE MAR

  MOSAIC ROMÀ TROBAT AL JACIMENT DE CAN BENET
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peu del poblat ibèric de Burriac, un 
dels més grans del territori català 
que els romans haurien volgut con-
trolar per evitar revoltes. Esmentar 
que els laietans, juntament amb els 
altres pobles del litoral van ser els 
primers pobles ibers que va sotmetre 
Roma per tenir el control de la costa. 

Ilturo embrió d’Iluro
L’arqueologia ens ha demostrat que 
la ciutat d’Iluro es va abandonar de 
forma voluntària durant els primers 
anys del segle I aC, coincidint amb 
el naixement de la ciutat romana 

d’Iluro al territori que avui coneixem 
com a Mataró.

Un dels motius que van fer que 
els romans canviessin la ubicació de 
la ciutat devia ser perquè el territori 
d’Iluro era més proper a la costa i 
més òptim pel comerç marítim. Se-
gurament el fet que el poblat ibèric 
de Burriac estigués gairebé abando-
nat i ja no fos un focus de resistència 
indígena també va ajudar. Hem de 
dir que, en aquella època, ibers i 
romans ja vivien junts després del 
procés de romanització i dels trac-
tes de favor que van obtenir les elits 

locals a canvi d’assimilar la llengua, 
la cultura i les tradicions de Roma. 

Tot i que la ciutat d’Ilturo és aban-
donada, les prospeccions fetes ens 
han demostrat que aquella zona no 
va quedar deshabitada i s’han trobat 
restes de viles romanes dependents 
d’Iluro, destinades al conreu del 
blat, de la vinya i a la producció 
de vi. La producció agrícola es va 
mantenir fi ns al segle VI com ho 
demostren els vestigis tardoromans 
trobats al jaciment de Can Modolell. 
També s’han trobat tallers de pro-
ducció ceràmica d’època imperial.

Burriac tornarà a governar
Com hem comentat, el poblat ibèric 
de Burriac va ser un centre de po-
der. El règul laietà controlava tot el 
Maresme, el barcelonès i bona part 
del Vallès. Després el govern de la 
zona va passar a mans de la classe 
dirigent romana de la ciutat d’Ilturo 
que va deixar el seu testimoni a Ilu-
ro. Amb la caiguda de l’imperi romà 
i el pas dels àrabs pel Maresme, no 
va ser fi ns al segle XI que la impo-
nent muntanya de Burriac va tornar 
a controlar la vida dels maresmencs. 
És en aquest segle que es construeix 
el castell de Burriac i des d’allà el 
senyor feudal va passar a controlar 
els pobles dels voltants com Mataró, 
Cabrera, Cabrils, Argentona, Vilassar 
o Premià. Els espais van canviar 
completament i allà on abans hi ha-
gué un temple del déu Mitra ara s’hi 
va construir una capella dedicada a 
Sant Joan. 

  Un temple d’un déu persa a Cabrera de Mar

La troballa més important que s’ha trobat al jaciment de Can Modo-
lell són les restes d’un santuari dedicat al déu Mitra d’origen persa. 
Mitra va néixer durant el solstici d’hivern i està considerat com el 
déu del sol. La seva vida guarda moltes similituds amb la de Jesús, 
el gran profeta del cristianisme. La devoció al déu Mitra la trobem a 
Roma a partir del segle II quan els romans van començar a adoptar 
nous déus provinents dels nous territoris conquerits. 

Tot i que en un principi es va creure que aquest altar trobat en 
honor a Mitra podria ser de caràcter privat, els bronzes trobats i la 
importància de la construcció han deixat clar que es tractava d’un 
temple de grans dimensions on hi devien peregrinar els fi dels segui-
dors d’aquest déu d’origen persa que només era adorat per homes, 
sobretot militars i legionaris romans. 
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La consellera d’Ensenyament, Irene 
Rigau, ha anunciat que el curs vi-
nent 2015-2016 tots els alumnes 
de 3r d’ESO de les escoles catalanes 
cursaran l’assignatura ‘Mobilitzem 
la Informàtica’. “Serà troncal i 
la seguiran tots els alumnes com 
una alfabetització ordinària. Ele-
vem l’ensenyament tecnològic dins 
l’ensenyament obligatori”, va dir 
sobre la nova matèria. Al curs que 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

L’assignatura ‘Mobilitzem la 
informàtica’ serà matèria troncal

1

ara acaba, aquesta matèria ha estat 
present com a optativa en algunes 
aules de 4t d’ESO -l’han seguit 
11.150 alumnes de 300 centres- i 
s’ha orientat al disseny i la creació 
d’aplicacions per a dispositius mò-
bils. La presència de ‘Mobilitzem 
la informàtica’ a 4t d’ESO també 
creixerà i el curs vinent serà pre-
sent a un 60% més de centres que 
el curs anterior.

La consellera va fer l’anunci a Mata-
ró durant la cerimònia de lliurament 
dels premis escolars mSchools App 
Awards, un concurs impulsa la Mo-
bile World Capital i que premia les 
millors aplicacions mòbils desen-
volupades per alumnes d’escoles 
catalanes. Una app que n’apaga 
d’altres per evitar molèsties, una 
altra que recorda a la gent gran el 
moment de prendre la medicació o 

A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -
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La consellera Irene 
Rigau apel·la a 
“l’alfabetització 
tecnològica” de 
tots els alumnes 
de l’educació 
obligatòria

una eina que proposa receptes amb 
els aliments que hi ha a la neve-
ra han estat alguns dels projectes 
premiats.

Rigau reconeixia en les seves pa-
raules que “la mobilitat canvia el 
món” i que en aquest nou escenari 
tecnològic “els joves són el futur”. 
És per això que la consellera va apro-
fi tar aquest marc per anunciar una 
nova “actualització” de la formació 
escolar amb l’objectiu de preparar la 

ciutadania davant els nous reptes de 
futur: “Incorporem la competència 
digital a les competències bàsi-
ques”, va explicar.

En aquest sentit, per al pròxim 
curs es preveuen dues grans no-
vetats. D’una banda, el nombre de 
centres que incorporen a 4t d’ESO 
l’assignatura optativa ‘Mobilitzem 
la informàtica’ creixerà un 60%. 
D’altra banda, aquesta mateixa as-
signatura es convertirà en troncal a 

3r d’ESO a tots els centres catalans.
“La seguiran tots els alumnes com 
una alfabetització ordinària, no no-
més aquells que tinguin més interès 
o vocació”, justifi cava la consellera, 
que opina que aquesta és una no-
vetat “qualitativa” important per al 
curs 2015-2016. “Hem de fer créi-
xer l’arbre de l’educació amb moltes 
branques perquè demà pugui fer una 
gran ombra, encara que en sapiguem 
que nosaltres no la gaudirem”, va 
concloure la consellera. 
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La Fundació Banc Sabadell becarà 
el proper curs deu estudiants del 
TecnoCampus perquè cursin part 
dels seus estudis fora de la Unió Eu-
ropea. Les beques On The Move són 
una iniciativa del TecnoCampus amb 
el suport d’aquesta entitat.

El passat 3 de juny es van fer pú-
blics els noms dels estudiants i els 
seus destins, a la vegada que es va 
fer entrega d’un diploma per part del 
president de la Fundació TecnoCam-
pus, Miquel Rey, i el president de la 
Fundació Banc de Sabadell, Miquel 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta 3

Molins. En el seu parlament, Rey va 
destacar que la internacionalització 
és un factor clau i que un dels eixos 
d’actuació del TecnoCampus és afa-
vorir la mobilitat internacional dels 
estudiants.

En aquest moment el Tecnocampus 
té fi rmats 90 convenis internacio-
nals que ofereixen 266 places de 
mobilitat arreu del món. A diferèn-
cia del que passa amb els estudis 
en universitats europees amb les 
beques Erasmus, en el cas de les 
universitats de fora de la UE no hi 

ha un sistema d’ajudes. Les be-
ques On The Move, doncs, omplen 
un buit i encaixen amb la fi losofi a 
d’incentivar el coneixement de la 
Fundació Banc Sabadell, segons 
apuntava el seu president, Miquel 
Molins.

Per la seva banda, el director general 
del TecnoCampus, Jaume Teodoro, 
va destacar que el pròxim curs, 67 
estudiants de Tecnocampus faran 
una estada en una universitat es-
trangera, xifra un 7% superior a la 
del curs 2014-15.

Deu estudiants del TCM becats 
per a estades internacionals
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Solvia, la divisió immobiliària de 
Banc de Sabadell, ha desenvolupat 
una promoció d’habitatges que són 
capaços d’”evolucionar” per satis-
fer les futures necessitats dels seus 
habitants. Les cases unifamiliars 
parteixen d’un espai inicial ampli i 
diàfan que es pot anar transformant 
i personalitzant segons el que reque-
reixin els seus habitants. D’aquesta 
manera, s’aconsegueix augmentar 
el nombre d’habitacions, fi ns a un 
total de quatre.
Els seus habitants podran con-

trolar els sistemes de seguretat, 
il·luminació, persianes i estalvi 
energètic amb una aplicació a tra-
vés de la seva tauleta o smartphone, 
gràcies a la tecnologia smart home 
de Loxone. Així mateix, la urbanit-
zació és a 10 minuts del mar i molt 
propera a les principals vies de co-
municació de la zona. Disposa de 
zones comunes amb piscina i un 
hort comunitari on un jardiner con-
rearà aliments per als propietaris.

La promoció Innova Maresme de 10 

habitatges unifamiliars, està situada 
a Sant Andreu de Llavaneres i ha 
estat dissenyada i construïda mit-
jançant un procés industrial amb 
un nou sistema d’edifi cació modu-
lar integral.

Amb la fi nalitat que cada habitatge 
es converteixi en una llar pels seus 
propietaris, Solvia posa a disposició 
seva, de manera totalment gratuïta, 
un prestigiós equip d’interioristes 
que traçaran un projecte complet 
de decoració.

Cases intel·ligents que creixen 
segons les necessitats
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 M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13    93.757.92.93

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

TRASPASSOS 
LLOGUERSCOMPRA  VENDA

VENDO MAMPARA BAÑO nueva, color 
blanco, 1,45cm. para bañera, 75€. 
626.529.009 
COMPRO TABLEROS, ANDAMIOS, pun-
tales. 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 reduï-
da. Ocasió. 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? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a partir 
de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82
VENDO PLAZA DE PARKING C/Tarrega. 
619.978.239 
SE VENDE XIRINGUITO de playa en 
Mataró. Condiciones interesantes. 
630.500.762 
COMPRAMOS CASAS. Centro de Ma-
taró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifica-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (co-
txe petit). 93.799.17.29 de 20 
a 22h.

TRASPASSOS 
LLOGUERS

SE ALQUILA AMARRE en puerto de Ma-
taró 10x3,5 (190€). 609.873.666 
ES LLOGUEN VIVENDES a diferents 
zones de Mataró, cases, naus in-
dustrials. Opcions de compra. 
607.444.232 

SE ALQUILA HABITACIÓN con derecho 
a cocina, nevera, lavadora, secadora, 
etc. Zona Residencial. Precio econó-
mico. 639.703.037
TRASPASO PARADA AMBULANTE. 
616.420.450 
ALQUILO HABITACIÓN. 687.665.743 
ALQUILO LOCAL CON VADO, Cerdan-
yola Norte. 60m2. 697.785.116 
Z. ROCABLANCA. Primer piso semi-
nuevo, tiene comedor con cocina 
americana, baño con ducha, 2h. 
balcón, semi-amueblado, 430€. 
626.529.009
ARGENTONA. Primer piso, 3h. baño 
y aseo, balcón, cocina office con 
salida a patio, conservado, 500€. 
651.862.517
GRANOLLERS. Piso semi-nuevo, 1 dor-
mitorio suite, comedor con cocina 
abierta, balcón, bien situado, 400€. 
651.862.517
CERDANYOLA. Piso tipo loft, con al-
tillo con 2h. económico, 370€. 
626.529.009
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
ALQUILO HABITACIÓN. 650.919.205 
ALQUILO PISO SANT POL ( lado 
estación) 100m2. Reformado. 
670.297.170  
ALQU I LO  HAB ITAC IÓN  seño r. 
634.741.131 
TRASPASO BAR TERRAZA Parque Cen-
tral 93.757.83.99

TREBALL
 

URGEN INCORPORAR 13 personas jó-
venes para trabajo de verano. Llamar 
al 658.597.435 Sr. Bermúdez 
FALTA OFICIALA REPUNTADORA para 
taller confección. 93.757.22.25 
NECESITAMOS REPUNTADORA . 
93.790.90.08 
SE NECESITA CANGURO para los me-
ses 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, ower-
lock y plancha. 93.790.99.53 

 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
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POR AMPLIACIÓN 
DE PERSONAL

ÚNETE A UN GRAN EQUIPO HUMANO, PROFESIONAL Y ESTABLE EN 
EMPRESA DE REFERENCIA DEL SECTOR INMOBILIARIO EN MATARÓ

PRECISEM COMERCIALS PER el sec-
tor immobiliari i financer a Mataró, 
sou fix més comissions, no cal ex-
periencia en el sector. Envieu CV a: 
viureamataro.sl@gmail.com
SRA. PARA LIMPIEZA GENERAL. Pisos, 
casas verano en Maresme. Precio 
cerrado o por horas. Con 3 años de 
experiencia. 667.492.874 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 7€/hora. 
631.173.717 
AUXILIAR GERIATRÍA BUSCA trabajo: 
mayores, niños, limpieza. Experien-
cia. 650.870.557 
CHICA BUSCA TRABAJO, planchadora, 
etiquetadora, dobladora. Experien-
cia. 631.416.309 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
ESTUDIANTE PELUQUERÍA, SE ofrece 
como ayudante. 631.565.067
CHICA  BUSCA TRABAJO  can -
guro, dependienta, camarera... 
631.565.067
SEÑORITA BACHILLER SE ofrece 
para el cuidado de personas ma-
yores, niños, interna o externa y 
limpieza. Con experiencia. Móvil: 
663.524.452 
SE OFRECE CHOFER. Todos los carnés. 
33% minusvalía. 647.868.458 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
mayores, niños. Experiencia. Serie-
dad. 648.514.358

CLASSES

PROFESORA INGLÉS EXPERIENCIA. 
633.570.501 
PREPARACIÓ RECUPERACIONS, SE-
LECTIVITAT. Matemàtiques, Física, 
Química. Atenció personalitzada. 
Experiència. 650.960.680

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Fes-
tes majors, festes de carrer, festes 
privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 

TREBALL

Ingresos entre: 
490€ y 1120€

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

17 PERSONAS

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4
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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.

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. Ba-
ños,  cocinas,  instalaciones. 
93.799.71.69. Presupuesto sin 
compromiso.
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abri l lantats. Pressupost sen-
se compromís. 93.757.76.83 
/607.249.790 
SE HACEN OJALES y se ponen boto-
nes. Tel. 93.790.82.32
BAÑERA POR PLATO de ducha. 
695.638.022
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. Repa-
raciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 93.799.64.77 
/607.194.711 /610.565.628 
PINTOR ECONÓMICO. EXPERIENCIA, 
responsabilidad, limpieza. Excelen-
tes acabados 629.988.598 
M A S A J E S  T E R A P É U T I C O S . 
695.859.536 
ALBAÑIL AUTÓNOMO. Mucha expe-
riencia. Económico. 653.796.506 
ORDINADORS, TABLETS, SMARTPHO-
NES, reparem. 662.599.273 
PA L E TA  S U P E R E C O N Ó M I C O . 
671.198.330 
IRIS MASSATGISTA PARTICULAR. Ma-
taró 625.555.824   
M U D A N C E S  E C O N Ò M I Q U E S . 
692.021.141 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. Re-
para tu ordenador desde casa. 
607.665.679. Sergi.  
REFORMAS, INSTALACIONES, boleti-
nes. 654.237.185 
MUDANCES DAVID 639.312.848 
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fontane-
ro. Económico. 649.131.920 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
CAMBIE SU INCOMODA bañera por 
un seguro plato de ducha des-
de 675€ (con plato de 120cm.) 
695.638.022 
MASAJE ORIENTAL. 688.508.947 
MASAJE ORIENTAL 688.009.231 
MASAJES ORIENTALES C/PROVENZA. 
688.009.323

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

Ref.1849: Avda. Amèrica. 3 hab., reformat i ascensor. 390€ t.i. 
Ref.1872: Siete Partidas. Loft un ambient amb parking. 390€ t.i.
Ref.1866: Cerdanyola. 2 hab. +vestidor. Reformat sense mobles. 400€ t.i.
Ref.1792: Garrotxa. 1 hab. i traster. Ascensor. 435€ t.i
Ref.1877: Molins. Pis alt, no ascensor. 2 hab. +vestidor. Reformat. 490€ t.i
Ref.1880: c/Mata. 3 hab. i 1 bany Reformat. 500€ t.i
Ref.1649: Moratín. 2 hab. amb parking a la fi nca. 550€ t.i
Ref.1878: Centre. Dúplex nou. 2 hab. i terrassa 20m2. A estrenar 650€ t.i

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

ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS - ADMINISTRACIÓ DE VIVENDES
ADMINISTRACIÓ DE PARQUINGS

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

  6   9     

 9    1  8 7 6 

 8   2  6 3   

   9 7   1 3  

    3  1   7 

 1 3       9 

  5      2  

  7 8     6  

 3    4 8 7   

sudokusudoku www.totmataro.cat

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

Entra a:
www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

eltot

TAROT  VIDÈNCIA...

DHANNA. - ASTROLOGIA. Carta 
astral, sinastria (compatibilitat pa-
relles), revolució solar (predicció 
anual), orientació sentimental... 
722.672.343 
TAROT VIDENCIA, SINCERA, honesta. 
Tú decides! 806.405.653 VISA 
93.122.00.96 y 91.822.80.78. 
Aciertos garantizados. 
TAROT MATARÓ. 666.639.976 

VARIS

JOSÉ. BUSCO PAREJA. 674.471.893

CONTACTES

LAIA 42 CATALANA. Besucona. 
687.072.165 
LATINAS 24H. 632.640.364
VALERIA MASAJES. 664.127.558
JÉSSICA 24. 688.293.844
MASAJES + SEXO. 632.673.621
VERÓNICA ESPAÑOLA 30. Masaje-
sexo. 688.492.820 
MADUR ITA  SEXY.  C l a r a  37 . 
616.405.358 
JAVI 70 AÑOS, buena posición. Soy 
pasivo, deseo chico activo. Máxi-
mo 47 años. Atlético, moreno. 
682.462.579 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas 
domicilio. 688.566.964
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La Riera 48:

Una inèdita sociovergència 
governarà Mataró

No tres sinó dos. Allò que semblava que hauria acabat 
sent el 2011 -la suma dels dos partits majoritaris de 
la ciutat, PSC i  CiU- tot i que amb dues cares dife-
rents, David Bote i Joaquim Fernàndez, i amb menys 
regidors per cap -llavors eren vuit i vuit i ara seran sis 
i cinc-... però sí, hi haurà sociovergència, un govern 
amb minoria d’onze regidors sobre 27 que haurà de 
practicar la geometria variable per tirar endavant els 
pressupostos municipals o les operacions urbanísti-
ques que es puguin aprovar. Més que els vuit amb què 
ha governat CiU en el darrer mandat però menys dels 
15 amb què va governar el darrer tripartit d’esquerres 
a Mataró. Un format, doncs, inèdit. 

Esquerra Republicana, de la qual tothom donava 
per fet que seria sòcia de govern en alguna de les 
possibles combinacions per governar, fi nalment no 
s’asseurà en les butaques del govern municipal. El 
motiu de no ser-hi: les conquestes en l’àmbit nacio-
nal que volien exhibir els republicans davant del seu 
electorat -bastant previsibles i lògiques- han estat 
declarades “no digeribles” pels responsables del 
PSC local. Per exemple demanar que Mataró votés 
la pertinença a l’Associació de Municipis per la In-
dependència en consulta popular o que els impostos 
municipals es paguessin a l’Agència Tributària Cata-
lana -que de moment es transfereixen a l’espanyola-.

Res de l’altre món... però sembla que massa per a 
la direcció de l’actual PSC, que tenia por de no ser 
capaç de convèncer la pròpia assemblea de militants 
de l’acord amb no un, sinó dues formacions inde-
pendentistes -o que no ha volgut emetre cap gest de 

OPINIÓ

distensió en l’àmbit nacional-. També és cert que David 
Bote hauria demostrat llibertat de criteri respecte del 
carrer Nicaragua si hagués acceptat, per exemple, el 
referèndum sobre la pertinença de Mataró a l’AMI. És 
que no estaven els socialistes pel dret a decidir, genèri-
cament? Segurament és massa aviat per demanar-li-ho, 
però Bote haurà de demostrar diverses vegades al llarg 
d’aquest primer mandat -si es vol vendre com un polític 
audaç i valent- que fa allò que creu que ha de fer, allò 
que convé a la ciutat, no allò que s’espera que ell faci.

Així les coses, i amb una base d’onze regidors que és 
superior a la de l’anterior govern, els socialistes semblen 
haver decidit que les múltiples combinacions possibles -la 
suma del govern bipartit amb la pròpia Esquerra o amb 
voleMataró en àmbits d’accent explícitament socials- 
seran sufi cients per anar completant la governabilitat 
de la ciutat els pròxims quatre anys. Una decisió arris-
cada per a un Grup Municipal Socialista completament 
inexpert i que hauria patit molt menys amb una majoria 
permanent de quinze regidors. El temps dirà si ha estat 
una bona aposta. 

Els republicans, de totes maneres, aclareixen que no 
tanquen la porta a res i diuen que, de moment, “volen 
ajudar” des de l’oposició. Veurem si després del 27-S, 
en funció del que passi en aquell moment, la decisió es 
mostra reversible i s’acaba confegint aquest nonat tripartit 
dels partits centrals. 

www.totmataro.cat

JOAN SALICRÚ
ARTICLE OPINIÓ

PERIODISTA

JOAN SALICRÚ ÉS MEMBRE DE LARIERA48.CAT
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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)

Compte amb les presses. Això és 
aplicable a la conducció. Si no 
t’agrada la feina o el teu superior, 
ara pots cercar alguna cosa millor. 
Evita l’agressivitat. Les bones 
formes t’evitaran problemes.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

En aquest moment pot ser que 
hagis de gestionar qüestions patri-
monials. Trobades al voltant de la 
taula amb persones de la família. 
Si pateixes insomni, escriu el que 
et passa. T’alliberarà una mica.

Bessons (21/5 al 21/6)

Converses en parella per establir 
alguns límits o bé obligacions. La 
inestabilitat que vius, en l’àmbit 
laboral, et pot resultar inquietant. 
Si tens possibilitat, segueix 
formant-te en allò que t’agradi.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Et pots trobar en una activitat en 
què hagis de posar-te davant del 
públic. Això serà un petit moment 
de glòria per a tu. La qüestió 
econòmica pot millorar, i això et 
donarà més seguretat personal.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Estàs més atractiu i amable ara, i 
pots robar més d’un cor. Vius un 
moment de sort i protecció que 
és bo aprofi tar. Si tens una feina 
de mestre o de cara al públic, 
seràs molt ben acceptat i valorat.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Estàs ocupat amb els teus 
assumptes laborals. Tant, que 
ni t’adones del que passa al 
teu voltant. Per altra banda, et 
sents inspirat i romàntic. Hi ha 
algú que ha conquerit el teu cor. 
Gaudeix-ne.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

No veus el futur tan negre com 
abans. Pot ser que t’impliquis 
en una activitat grupal que et 
portarà satisfaccions personals. 
Despeses inevitables, que poden 
fer trontollar el teu saldo bancari.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Poden donar-se algunes satisfac-
cions relatives a la feina, sembla 
que t’acostes als teus objectius. 
En qüestió de recursos compartits, 
és bo que miris la lletra petita 
abans de signar documents.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Assoleixes un canvi de fi losofi a 
de vida. De veure les coses d’una 
altra manera. Has après molt en els 
darrers temps. Et sents alliberat, 
com si haguessis deixat un pes 
enrere. Desprens positivitat.

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

Els amics poden ser els protago-
nistes aquests dies. Més d’una 
trobada per passar-ho bé. Una 
persona t’estima i pot ser que 
ara t’ho manifesti. Però de tota 
manera té algunes pors. Serà bo 
parlar-ne.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Activitats amb els fi lls que et po-
den deixar esgotat. Pot ser també 
que iniciïs algun tipus d’esport. 
Si has d’exposar la teva opinió o 
has de posar-te davant del públic, 
tindràs una bona rebuda.

Peixos (Del 20/2al 20/3)

No acabes  de  ges t ionar 
l’economia de manera que et 
doni tranquil·litat, i potser has 
de prendre una decisió en aquest 
sentit. Si passes un problema de 
salut, pots trobar un tractament 
més adequat.

Sagitari 
Assoleixes un canvi de fi losofi a 
de vida. De veure les coses d’una 

Lleó 
Estàs més atractiu i amable ara, i 
pots robar més d’un cor. Vius un 

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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Els alumnes del Turó posen lletra 
i canten els balls de les fi gures    

Les músiques de Les Santes, els 
balls propis de les fi gures són molt 
estimats, pràcticament memo-
ritzats en moltes cases i famílies 
mataronines, han guanyat una nova 
dimensió: ara tenen lletra i es po-
den cantar. Els alumnes de l’Escola 
El Turó de Mataró, situada entre 
els barris de Cerdanyola, la Llàntia 
i Via Europa, han posat lletra als 
balls propis de les fi gures de Les 
Santes i han enregistrat un disc per 
regalar-lo als alumnes de 4t d’ESO 
en el seu comiat de l’Escola. Amb 
els objectius de celebrar el Dia In-
ternacional de la Música i de voler 
donar a conèixer i apropar la cultura 
popular mataronina, les seves fi gu-
res, tonades i balls als alumnes de 
l’Escola, durant el tercer trimestre 
del curs 2014/2015 l’Escola El Turó 
ha realitzat aquest projecte com a 

eix transversal de diverses matèries. 
El músic i mestre Roger Andorrà ha 
coordinat el projecte.

Els alumnes han posat lletra als 
balls de les fi gures de Mataró treba-
llant tant el vocabulari tradicional 
com l’estructura mètrica dels temes, 
han fet un cançoner i han viscut el 
procés de gravació d’un disc. I de 
retruc, han creat un material que 
pot ser aprofi tat per tota la comu-
nitat cultural, musical i educativa 
mataronina. 

El projecte ha constat de dues 
parts: La primera, de caràcter més 
teòric, on cada curs des d’Infantil 
fi ns a 3r d’ESO ha triat un ball pro-
pi d’una fi gura institucional, s’hi ha 
acostat, n’ha enfortit els coneixe-
ments a partir de diverses activitats i 
n’ha vestit la melodia amb una lletra 
en consonància amb la fi gura. I la 
segona, molt més pràctica, encara-
da cap a la millora de la tècnica de 
la veu cantada i la instrumentació, 
culminant amb l’enregistrament i la 
presentació del resultat. 

LES SANTES
NOTÍCIA REDACCIÓ

Enregistren i pengen a la 
xarxa un disc com a present 
als estudiants de quart d’Eso  

Dòria estrena nou local al 
carrer d’Argentona

Dòria Llibres canvia de local. La lli-
breria deixa el carrer d’en Pujol on 
va obrir el mes d’octubre del 2012 
i aquest dissabte estrena les noves 
instal·lacions al carrer d’Argentona. 
La nova Dòria Llibres neix gràcies a 
un grup de 55 ciutadans de Mataró 
i comarca que han volgut sumar-se a 
projecte de la Núria Dòria i en Rafa 
Brujo fent-se socis.

Dissabte a les 19h es farà la 
inauguració d’un nou espai que 
consolida Dòria com a referència. 

LLIBRES
NOTÍCIA REDACCIÓ

culturacultura www.totmataro.cat/cultura

NÚM. 1679
DEL 12 AL 18 DE JUNY DE 2015

  Apropar-les més a la ciutat

Poder cantar els balls de les fi gures de Mataró obre una nova manera 
d’apropar-les a la ciutat i d’arribar a llocs que fi ns ara, per manca de 
llenguatge, no ho havien pogut fer. Segons els impulsors del projecte 
“Si bé els valors culturals, socials i de cohesió d’aquestes fi gures, de 
per si, ja són altíssims a nivell de ciutat, el fet d’incorporar-hi text i 
missatge les apropa encara més a les persones i n’obre una via inex-
plorada que aglutina colles, balladors, sonadors i espectadors fent-nos 
a tots partícips actius de la cultura popular”.  

At Versaris per celebrar 
un any del Cafè de Mar

Avui 12 de juny se celebra un any 
de l’obertura de l’Espai Culinari 
del Cafè de Mar, un espai que vam 
impulsar com a cooperativa (L’Ariet 
SCCL) conjuntament amb la Unió 
de Cooperadors de Mataró.

El plat fort de la celebració, des-
prés d’un sopar a la fresca, serà el 
concert d’At Versaris, el grup de hip 
hop català combatiu format per Pau 
Llonch i Rodrigo Laviña, ex Pirat’s 
Sound System.  

MÚSICA
NOTÍCIA REDACCIÓ
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mod. CALAFELL
Confortable sofà 3 places 

190x90 cm de fons

mod. ARGENTONA
armari 4 portes
180x200cm

Sofà chaise longe PREMIÀ
disseny modern potes 
metàl.liques d’alumini te’l 
fabriquem en 235 ó 280cm

Matalàs SABADELL
bioactive air fresh

135x190cm

135x200cm 150x200cm

150x190cm

199€

629€

399€

368€ 399€

387€ 422€

mod. CALAFELL

mod. ARGENTONA
armari 4 portes
180x200cm

MALGRAT-SANTA SUSANNA: Carrefour - Nac. II km 673 - Obert diumenge
BADALONA - MARESME • BARBERÀ - SABADELL • BARCELONA - BESÒS
BARCELONA - VILADOMAT • CERDANYOLA - RIPOLLET • L’HOSPITALET 

LA FARGA • MANRESA - BAGES • MATARÓ - MARESME • MOLLET  
MONTCADA I REIXAC • RUBÍ • SANT ADRIÀ DE BESÒS • SANT CUGAT 

SANT FRUITÓS  • TERRASSA • VILANOVA - GARRAF

Mossèn Fornells, 34  MATARÓ
Darrera Valldemia      a 25 m. Pl. Espanya

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

Els alcaldes

sèniors

joarxa@gmail.com

En una societat en la qual la classe 
política ha perdut la seva credibilitat, 
els municipis són el lloc més adequat 
per començar a posar en marxa una 
regeneració política, que molt bé es 
podria iniciar, quan toqui, amb una 
reforma de l’actual llei electoral. Des 
de la meva experiència com exregidor i 
també com a president d’una associació 
sense afany de lucre, he pogut consta-
tar la gran difi cultat de poder comptar 
amb persones preparades, disposades 
a assumir compromisos socials. La 
manca d’aquest tipus de gent, en el 
teixit associatiu, impedeix o difi culta 
la renovació de juntes directives o la 
realització de noves activitats.

La classe política, en la que predomi-
na la mediocritat i la falta de preparació 
per assumir tasques de gestió política, 
si realment es persegueix el bé comú, 
s’hauria de veure obligada, si mes no 
èticament, a la creació d’equips de go-
vern format pels regidors més preparats. 
L’actual política municipal regida pels 
partits polítics, no impedeix la fi gura de 
nous alcaldes, amb sufi cient lideratge 
i voluntat política per escollir de forma 
valenta i molt hàbilment, un equip 
de govern format pels regidors més 
preparats, als quals se li podrien afegir 
altres persones, mitjançant la creació de 
càrrecs de confi ança que gestionessin 
àrees determinades que requerissin un 
alt grau de capacitat de gestió. És del 
tot inacceptable, la creació de governs 
municipals no formats pels millors i sí 
per regidors mediocres, amb l’única 
aportació del valor numèric del seu vot.
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castellscastells

Els Capgrossos estrenen el 7 
i el 4 de 8 amb l’agulla

Els Capgrossos van protagonitzar 
diumenge un d’aquells aniversa-
ris en el qual l’amfi trió es prepara 
per si mateix el regal més especial, 
sense importar-li si la concurrència 
acompanya o no. En una seqüència 
castellera prou treballada, els ma-
taronins van estrenar d’una tacada 
el 4 de 8 amb l’agulla i el 7 de 8, 
dos castells de laboratori sumats 
tots els canvis que han hagut de 
fer a les estructures. La proveta, 
però, és sinònim de garantia i tot 
i una execució poc ortodoxa i es-
biaixada –sobretot del 7– tots dos 
castells van quedar descarregats, 
ampliant el registre d’uns blaus que 
han reaccionat bé al contratemps, 
fa tres setmanes, d’una llenya més 
que inoportuna. 

En una mena de ritus auto impo-
sitiu, els Capgrossos feia anys que 
es marcaven el seu Aniversari com 
la data subratllada per estrenar un 
castell de 9. Reduint la lectura a 
aquest sol àmbit, hom podria con-
cebre l’actuació de diumenge com 
un pas en fals quan realment varen 
ser, del tot, fi gues d’un altre paner. 
Uns blaus sovint amb la retòrica du-
bitativa accentuada compareixien en 
escena amb un registre d’exigència 
patent i ho van resoldre de forma 
convincent amb dos castells de 

8 i mig. El 3 de 8 d’obertura va 
acabar sent el castell menor de 
la jornada, una notícia positiva ja 
que l’estructura –per nova– no té 
la confi ança que cada descarrega-
da li dóna. El 3 capgròs fa molt 
bona ganya.

Gran 4 de 8 amb l’agulla
L’elecció en segona ronda reblava 
el clau en el sentit que, tot i apar-
car el “nou”, els Capgrossos volien 
plantar bandera. Alçaven un 4 de 8 
amb l’agulla molt solvent pel que va 
arribar a requerir al 4 més que no 
pas pel trànsit molt ben solucionat 
del pilar, en quedar nu sobre la pin-
ya. Quan a un quatre amb l’agulla el 
que fa patir més és el quatre vol dir 
que l’agulla va funcionar perfecte, 
amb gran defensa de l’alineació de 
gala en la descarregada.

El 7 de 8 va exigir als Capgrossos 
que tota la carn a la graella arribés a 
perillar d’escaldar-se en excés. Sent 
com és un castell amb recurs de 
defensa, el 7 es va anar enverinant 
amb to el pes dalt fi ns a ser lleig de 
mena en la descarregada, en la que 
el públic va superar el tràmit calorós 
per aplaudir unes formes i equilibris 
ben poc ortodoxes. Un 7 mig bun-
yol però descarregat, que és el que 
compta. El pilar de 6 i 15 pilars de 
4 per celebrar l’Any Bequetero van 
segellar l’àpat dels blaus. Sense 
“nou”, sí, però ensenyant una versió 
nova i interessant d’ells mateixos. 

CASTELLS
NOTÍCIA CUGAT COMAS

Demostració de força blava 
en un Aniversari sense castell 
de 9

REUS I VILASSAR, PROPERS REPTES D’ENVERGADURA  

Els Capgrossos tenen ara el seu únic cap de setmana lliure de castells fi ns 
la Festa Major de Les Santes i és que el calendari és propens a reptes i 
actuacions més que interessants a partir de la setmana que ve. Precisa-
ment la doble cita de dissabte 20 a la Festa Major de Reus i diumenge 
21 a Vilassar de Mar es presenta com a especialment estimulant per 
la colla, si els assajos acompanyen. En aquest sentit hi ha castells que 
els de blau estan treballant a consciència com el 5 de 8, el 3 de 9 amb 
folre o el pilar de 7 que no haurien de tardar molt a passar del local a 
plaça. Dependrà dels assajos.

www.totmataro.cat

ELS CASTELLS  Mataró

Capgrossos de Mataró:
3 de 8, 4 de 8a, 7 de 8, pilar de 
6, 15 pilars de 4.
Castellers de Sants:
3 de 8, 2 de 8f, 4 de 8.
Marrecs de Salt: 
3 de 8, 5 de 7, 2 de 7.
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L’associació de comerciants Argen-
tona es Mou organitza pel proper 
cap de setmana del 27 i 28 de juny 
una sèrie d’activitats que volen con-
vertir la vila en pol d’atracció de 
visitants d’arreu ensenyant tots els 
productes que ofereixen els comer-
ços argentonins. El gran atractiu del 
cap de setmana comença dissabte 
27 amb els Aparadors al carrer, una 
exposició artística de les diferents 
botigues i comerços al Carrer Gran. 
Juntament amb els aparadors, que 

de forma artística volen mostrar tot 
el que tenen per oferir, el Carrer Gran 
serà escenari d’un original taller de 
serps de paper.

Com a novetats d’aquesta edició, 
hi ha una fi ra vintage així com cara-
vanes de menjar, els coneguts Food 
Trucks, que al voltant de la plaça de 
Vendre oferiran tot tipus de produc-
tes gastronòmics. Uns menjars que 
es podran gaudir en taules i cadires 
habilitades a la mateixa Plaça de 
Vendre. Però aquí no acaba la cosa. 
Coincidint amb la revetlla de Sant 
Pere, el dia 28 al vespre no faltaran 
el cava i la coca en el sopar i ball 
de revetlla. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

Argentona es Mou omple el 
cap de setmana del 27 i 28 
d’activitats i Food Trucks

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

Aparadors al carrer i Festa d’Estiu 
per Sant Pere

Argentona se suma al 
Simfònic 2015 amb 
dos concerts

Actuacions de l’Aula de 
Música d’Argentona i de 
l’Espai Musical Burriac

Aquest dissabte 13 de juny, Argen-
tona participa amb dos concerts en 
la 5a. edició de Simfònic, un festival 
de concerts simultanis i gratuïts rea-
litzats per més de 5.000 estudiants 
d’escoles de música a més de 100 
racons emblemàtics de Catalunya i 
Balears. Així, a les 17:30h a la Plaça 
de Vendre hi haurà un concert a cà-
rrec de l’Aula de Música d’Argentona 
mentre que a les  20:00h a les Es-
cales de l’Església, serà el torn de 
l’Espai Musical Burriac. 

CULTURA
NOTÍCIA A. C
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CUP, PSC i ICV tanquen un acord 
per intentar formar govern

El candidat de la CUP, Eudald Cal-
vo Català, ho té tot de cara per ser 
investit, aquest dissabte, com a nou 
alcalde. Calvo encapçalarà un tripar-
tit format per la CUP, PSC i ICV que 
governarà en minoria. Els vots que 
li mancaran al nou executiu els hi 
donarà Esquerra Republicana.

Tot i votar la investidura de Cal-
vo, els republicans es quedaran a 
l’oposició sense tancar la porta a 
entrar a formar part del govern en 
un futur “si es compleixen les lí-

nies programàtiques coincidents” 
entre els programes de les diverses 
formacions.

CUP, PSC o ICV es van reunir dis-
sabte 6, a porta oberta, i van acordar 
treballar en la redacció d’un “pro-
jecte conjunt de govern”, deixant 
la porta oberta “a la possibilitat que 
altres grups polítics puguin incorpo-
rar-s’hi en un futur”.

La decisió dels republicans es 
va prendre en la mateixa reunió en 
la que el seu candidat, Ferran Ar-
mengol, va explicar els motius pels 
quals renuncia a prendre possessió 
de l’acta de regidor i abandona la 
política local. 

Eudald Calvo (CUP) serà el 
nou alcalde d’Argentona amb 
el suport d’ERC

Dissabte se celebrarà 
l’acte de constitució del 
nou consistori

Començarà a les 12 del 
migdia al saló de plens de 
l’antic Ajuntament

Aquest dissabte a les 12 del mig-
dia, el saló de plens acollirà l’acte 
de constitució del nou consistori 
de l’Ajuntament d’Argentona, que 
formaran 17 regidors – 6 de Tots x 
Argentona, 4 de la CUP, 3 d’ERC, 2 
del PSC, 1 del PP i 1 d’ICV – des-
prés dels resultats a les eleccions 
municipals. La normativa estableix 
la constitució d’una mesa d’edat 
integrada pels regidors electes de 
major i menor edat, a més del se-
cretari de la corporació. 

POLÍTICA
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: JAVI LÓPEZ VERGARA

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.rte-caminetto.com/

+

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

35€ * 35€ *

Tot Argentona 1679.indd   3 10/6/15   17:41



‘Destil·lant metall’, una exposició 
de joieria d’un sol dia  

La Destil·leria acull demà dissabte 
13 de juny, la mostra «Destil·lant 
metall», una proposta diferent del 
que s’hi ha fet fi ns ara, que durarà 
només un dia i en què les prota-
gonistes seran les obres, aquesta 
vegada de joieria, de quatre artis-
tes mataronins. Serà una exposició 
efímera en el temps, però sòlida 
en els continguts, ja que la breve-
tat expositiva anirà acompanyada 
d’una explicació del procés creatiu 

de les peces exposades i dels mate-
rials amb què s’han construït. Per a 
aquesta jornada, Agit Baqué, la di-
rectora de l’espai, ha aplegat quatre 
artistes mataronins que excel·leixen 
en aquesta disciplina artística: Mar-
ta Campoy, Núria Calsapeu, Perecoll 
i Txè Aymat.

La pluralitat de les propostes 
és un dels elements destacats de 
la mostra, ja que, més enllà de la 
«nacionalitat» compartida en tant 
que mataronins, les coincidències 
es dilueixin tant per situacions pro-
fessionals, com raons generacionals 
o d’estils, clarament diferenciats en 
cadascun dels quatre artistes. 

ART
NOTÍCIA REDACCIÓ

La Destil·leria exposa obres 
de Marta Campoy, Núria 
Calsapeu, Perecoll i Txè Aymat

Mamma Mia, quasi tot venut

Després de set representacions, 
el musical “Mamma Mia” afronta 
aquest cap de setmana les dues úl-
times funcions amb pràcticament 
totes les entrades venudes. A inicis 
de setmana sols en quedaven algu-

TEATRE
NOTÍCIA REDACCIÓ

Nova App per estar al 
dia de tota l’actualitat 
cultural de Mataró

Cultura Mataró ha posat en mar-
xa una nova aplicació que permet 
facilitar als usuaris de la cultura 
mataronina l’accés a la informació 
de l’activitat a la ciutat, a través de 
les noves tecnologies i, en aquest 
cas, disponible per a smartphones.
Prop d’un 60 per cent de les con-
sultes del web culturamataro.cat es 
fan des de dispositius mòbils. És per 
això que s’ha decidit tirar endavant 
aquesta aplicació i així facilitar als 
usuaris la informació de les activi-
tats culturals que s’esdevenen a la 
ciutat. D’aquesta manera l’accés a 
la informació serà més ràpida i dife-
renciada respecte al web actual de 
Cultura Mataró.
 
Pensat per a l’agenda
L’agenda és un dels accessos més 
consultats del web de Cultura i 
l’aplicació es basa en aquest apar-
tat. L’aplicació mòbil compta amb 
un menú que inclou les activitats 
del dia, les del cap de setmana, les 
activitats familiars i enllaços a les 
notícies i a la subscripció dels but-
lletins electrònics.

Una de les particularitats de ser 
una app web i no una app nativa és 
que no s’ha de descarregar i que no 
utilitza espai d’emmagatzematge 
dels dispositius. 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

La web de cultura es consulta 
en sis de cada 10 casos amb 
dispositius mòbils

culturacultura

CEDIDA

nes d’amfi teatre. Un total de 3.500 
persones ja han vist l’obra que diri-
geix Antoni Blanch.

L’obra es podrà tornar a veure el 
proper setembre, com a primer es-
pectacle de la nova temporada. 

www.totmataro.cat
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Mataró acull el XXV Aplec de Penyes 
del RCD Espanyol

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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del 60è aniversari de penya espan-
yolista mataronina. 

Activitats lúdiques i esportives
L’aplec s’iniciarà dissabte amb un 
sopar al restaurant Balcó de Mataró 
ubicat a dins del complex esportiu 
del Centre Atlètic Laietània. Pel 
diumenge dia 14 s’ha organitzat 
tota una sèrie d’activitats lúdiques 
i esportives per a petits i grans. 
S’iniciarà el dia amb el ja tradicio-
nal esmorzar i tot seguit hi haurà 
visites culturals, activitats infantils 
i partits de futbol base. L’aplec es 
tancarà amb un dinar de germanor 
al Pavelló Teresa Maria Roca amb la 
presència de les autoritats del RCD 
Espanyol i de la ciutat de Mataró.

Per a més informació la podeu tro-
bar a www.pemataro.com o trucant 
als telèfons 607.92.61.25 (Jordi) i 
606.24.39.50 (Albert). 

Aquest cap de setmana del 13 i 14 
de juny Mataró acull el XXV Aplec 
de Penyes del RCD Espanyol que 

organitza la Penya Espanyolista de 
Mataró. La trobada s’ha fet coincidir 
amb el fi nal dels actes de celebració 

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

EXTERIOR AL 100%
REF. 12062 AVDA.GATASSA SUR/CAMÍ DEL MIG. 
Cualidades envidiables. Buen piso 80m2, alto con 
ascensor. Exterior y muy soleado. Perfecta pano-
rámica. Situación comercial, colegios, servicios y 
ambulatorio. Zona de fácil aparcamiento. 3 dorm. 
Amplio salón comedor. Cocina actualizada. Baño 
bañera hidromasaje.

118.000€

T

CON TERRAZA 117M2
REF. 12033 CENTRO. PZA. FIVALLER. OPOR-
TUNIDAD! Gran vivienda 110m2, pleno centro. 
Tranquilidad. Vivienda grandes dimensiones 
con buena imagen y pocos vecinos. Salón  co-
medor de 28m2, cocina actualizada 10m2, 4 
dormitorios, 2 baños completos. Calefacción. 
Disfruta de una terraza a nivel de 117 m2.

234.000€

T

330.000€
TORRE

REF. 12040 URB. LA CORNISA. Parcela de 
1000m2. Magnífi ca vivienda en 1 planta, dis-
tribución muy cómoda, de 260m2, 130m2 co-
rresponden a garaje. Terreno en tres niveles. 
Bien orientada y con excelente panorámica 
sobre la zona. Gestionamos la venta de su in-
mueble para que pueda hacer el cambio.

T

EN ZONA RESIDENCIAL
REF. 11997 CAMÍ DE LA SERRA. Excelente 
oportunidad!! Entorno agradable y ajardina-
do, conectado autopistas. Vivienda de 100 
m2 a los cuatro vientos. Vistas despejadas. 
Reformado. Salón comedor 26m2, cocina 
offi ce de diseño único. 3 dormit. (antes 4). 
Baño + aseo. Parking + tratero incluido.

199.000€

EXCELENTE COMPRA
REF. 12072 AVDA. ROCABLANCA. Oportunidad!!.
Perfectamente orientado a mar. Muchas horas 
de sol. Vivienda 80m2, presencia y moderna edi-
ficación. Estado impecable. 3 dormitorios. Salón 
comedor 20m2 independiente. Cocina equipada 
mob. roble. Baño completo + aseo con ducha. Con 
calefacción. Suelos de gres.  

148.000€

T

49.000€
PARA HACERLO A SU GUSTO

REF. 12073 Z. AVDA. DEL PERÚ. Gran vivien-
da 100m2, pequeña comunidad de sólo 3 ve-
cinos 1 X planta. Muy buena presencia junto 
zona más comercial del barrio. 4 dormitorios 
(2 dobles). Salón comedor 25m2.Cocina bue-
nas medidas 10m2. Balcón exterior. Baño + 
aseo. Galería posterior. 

T

T
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DIMARTS 2DIUMENGE 30televisiótelevisió m1tv

14:00 RESUM SETMANAL
15:00 PANTALLA OBERTA
16:00 L’ENTREVISTA
16:30 GAUDEIX LA FESTA
17:00 AVRNTURA’T
17:30 ÚLTIMA SESSIÓ
18:00 RESUM DELS ACTES AMB 
MOTIU DE LA PRESÈNCIA DE CA-
TALUNYA A L’EXPO DE MILÀ
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 ADOLESCENTS.CAT
22:30 PLE DE CONSTITUCIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ
00:00 ÚLTIMA SESSIÓ
00:30 LA SETMANA RADIAL
01:00 PANTALLA OBERTA

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
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 INFORM. 24H. MARESME
21:00 AVENTURA’T
21:30 PICALLETRES
22:00 DE TEE A GRENN
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 ENTREVISTA NOU 
 ALCADE DE MATARÓ
00:00 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 PLE DE CONSTITUCIÓ DE 
 L’AJUNT. DE MATARÓ
14:00 LA FÀBRICA
15:30 PLE DE CONSTITUCIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ
17:30 L’ENTREVISTA
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
19:00 EN DIRECTE DES DE  MILÀ 
DE L’ACTE MÚSICAL I LITÚRGIC 
REPRESENTATIU DE LA CULTU-
RA CATALANA
20:30 PER DETERMINAR
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 EN DIRECTE DEL CAN-
NONNE DE L’ACTE FINAL DE FES-
TA MAJOR CATALUNYA A MILÀ, 
AMB UNA EXHIBICIÓ DE CUL-
TURA POPULAR I TRADICIONAL
23:00 ÚLTIMA SESSIÓ
23:30 CAMINANT x CATALUNYA
00:00 PANTALLA OBERTA
01:00 RESUM SETMANAL

07:00 ESPAI D’ART / 
 DE TEE A GRENN
07:30 CREURE AVUI
08:00 AVENTURA’T
08:30 GAUDEIX LA FESTA
09:00 ÚLTIMA SESSIÓ
09:30 PANTALLA OBERTA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 RELIGIONS
13:00 LA SETMANA RADIAL
13:30 ÚLTIMA SESSIÓ

11:30 ESPAI D’ART
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 PANTALLA OBERTA
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 L’ENTREVISTA
18:00 PANTALLA OBERTA
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 L’ENTREVISTA

19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 GAUDEIX LA FESTA
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 ENTREVISTA NOU 
 ALCALDE DE MATARÓ
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
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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 DE TEE A GRENN
11:00 PICALLETRES
11:30 L’ENTREVISTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 ENTREVISTA NOU 
 ALCALDE DE MATARÓ
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 MAGAZINE 1MON.CAT
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 DE TEE A GRENN
17:30 AVENTURA’T
18:00 ENTREVISTA NOU 
 ALCALDE DE MATARÓ
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

dimarts

dimecres

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.

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!!

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.

96.000€

CB7046- ROCABLANCA Pis seminou 

amb Ascensor, molt maco, 2 habs, men-

jador amb sortida a balcó, cuina indepen-

dent. ideal 1ª vivenda o inversors.  

99.900€

CB11756- Z.CAMI DEL MIG Preciós pis 

de 92m2 ,actual3 habit (2 dobles) cuina 

office de 14m2, saló menjador amb balcó, 

galeria gran tancada d’alumini, ascensor.   
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66.000€

Ref. 2011: ZONA CIRERA:  Ático de 

origen pero conservado. 3 hab.(2 

dobles), salón comedor con balcón, 

baño con ducha, cocina indep.con 

galería de 16m2. Exterior y soleado. 

Comunidad reducida. Amueblado y 

con electrodomésticos.

T

98.000€

T

Ref. 2089: ZONA PERAMAS: Primer 

piso de altura totalmente reforma-

do. Dispone de 2 habitaciones, 1 baño, 

suelos de gres, ventanas de alumi-

nio, cocina independiente. Amplio 

salón comedor. Oportunidad por 

precio y zona. 

106.000€

Ref. 2071: ZONA HAVANA: Piso de 

mediana altura a 5 minutos de la 

playa y de grandes dimensiones. 

Amplio salón comedor, cocina o�  ce 

indep., 3 hab. y un despacho, baño 

completo, suelos parket, ventanas 

alum. Vistas al mar. Oportunidad 

por zona y precio.

T

96.000€

Ref. 2122: ZONA EIXAMPLE: Planta 

baja toda reformada. 3 habitaciones 

(2 dobles), amplio salón comedor, 1 

baño, cocina independiente. Suelos 

gres, ventanas de aluminio, calefac-

ción. Muy buena distribución. Zona 

tranquila y peatonal.

T

100.000€

Ref. 2083: ZONA VIA EUROPA: 2º 

piso todo reformado y de grandes 

dimensiones. 3 hab. (2 dobles), ba-

ño completo, amplio salón comedor 

balcón, cocina de 18m2 con galería, 

puertas roble, ventanas de aluminio, 

suelos gres. Piso exterior con vistas 

a zona verde.

T

123.000€

Ref. 2124: ZONA CIRERA: Planta baja 

a pie de calle toda reformada. 3 hab., 

cocina americana, amplio salón co-

medor, 1 baño completo con ducha, 

galería y terraza de 17m2. Sin gastos 

de comunidad, en calle tranquila y 

con todos los servicios.

T

128.000€

Ref. 2126: ZONA VIA EUROPA: Piso 

ideal parejas, en comunidad con 

piscina y parking y trastero incluido. 

1 hab., doble, amplio salón comedor 

con balcón, cocina ind., 1 baño, sue-

los de parket, ventanas de aluminio. 

Posibilidad de quedar amueblado.

T

Ref. 2120: ZONA C/MAYOR: Segundo 

piso de altura sin ascensor. 2 ha-

bitaciones (antes 3), salón comedor 

con salida a balcón 1 baño, cocina 

independiente. Muy buena distribu-

ción. De origen pero conservado.

40.000€

T

Ref. 2080: ZONA PARQUE CENTRAL: 

Tercer y último piso, reformado, 

exterior, vistas despejadas y co-

munidad reducida. 3 hab. (2 do-

bles), cocina indep. y amplia gale-

ría, suelos parket, ventanas alum. 

doble. Oportunidad por zona y 

características.

100.000€

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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Anna Guerra i Gemma Quílez, totes 
dues veïnes de Sant Cugat del Va-
llès, són les guanyadores del concurs 
de les imatges de les festes majors. 
L’obra d’Anna Guerra, una aquarel·la 
d’estil romàntic, presentarà els ac-
tes de la Festa Major de La Minerva 
2015, que se celebrarà del 17 al 
20 de juliol. Una pintura de Can 
Caralt, signada per Gemma Quílez, 
és l’obra escollida per il·lustrar la 
Festa Major de Sant Andreu, que 
se celebrarà aquesta tardor, del 
27 al 30 de novembre. Aquest és 
el veredicte del jurat del Concurs, 
que ha estat format pel pintor local 
Tomàs Safont-Tria, la dissenyadora 
local Laia Solé i la guanyadora del 
2n Concurs de Pintura del Museu-
Arxiu Marta Bassa. 

MARESME
CULTURA REDACCIÓ

Llavaneres escull els 
cartells de les festes majors

Josep Jo i el PSC perden l’alcaldia de 
Dosrius després de setze anys

L’històric alcalde de Dosrius, Josep 
Jo (PSC), perdrà el càrrec el 13 de 
juny quan s’investeixi nou alcalde. 
Tot i guanyar les eleccions, els so-
cialistes perden pes al consistori i 
l’aliança que mantenien amb el PP 
no és aritmèticament possible per 
garantir un govern estable. Ara, un 
pacte entre ERC i 
els independents 
PAC i GIR obre 
una nova etapa 
al consistori des-
prés de setze anys 
de lideratge socialista, amb Jo al 
capdavant. ERC, segona força al 
consistori per darrere del PSC, os-
tentarà l’alcaldia. El nou batlle, el 
cap de fi les republicà Marc Bosch, 
és un arqueòleg que es presentava 
per primer cop a les eleccions.

ERC, amb tres regidors; la PAC, 
amb tres més, i GIR, amb un regi-
dor, confi guren la majoria absoluta 
que cal per investir alcalde el cap de 
llista d’ERC, Marc Bosch, per davant 
del candidat de la llista més votada 
el passat 24-M, el líder del PSC al 
municipi i expresident del Consell 
Comarcal del Maresme en l’anterior 
mandat, Josep Jo.

Jo és alcalde des de 1999 i durant 
dos mandats, entre 2003 i 2011, va 

DOSRIUS
POLÍTICA REDACCIÓ - ACN

El nou alcalde serà el 
republicà Marc Bosch per un 
pacte amb PAC i GIR

governar amb una còmoda majoria 
absoluta. En el darrer mandat ja va 
necessitar el suport del PP per ga-
rantir l’estabilitat del govern i ara, 
després de perdre un regidor i que-
dar encara més lluny de la majoria, 
es veurà desplaçat a l’oposició.

ERC, que no tenia presència al 
consistori, ha irromput amb força 
fi ns a convertir-se en segons força. 
En els darrers dies, els republicans 

han pogut sumar 
el suports de dos 
partits indepen-
dents amb més 
història al muni-
cipi, com la PAC 

i GIR, per governar els pròxims qua-
tre anys. 

Jo és alcalde des de 
1999 i en els mandats 

de 2003 a 2011 va 
tenir majoria absoluta

 Amb un regidor del PP

Es dóna la circumstància que el 
cap de llista del GIR i únic regi-
dor electe d’aquesta formació, 
Joan Serra, és encara avui regidor 
del PP al consistori i responsable 
de l’àrea d’Urbanisme del govern 
municipal de Josep Jo. Serra 
s’havia presentat també per CiU 
en el passat i ara serà la clau del 
canvi a l’Ajuntament sota les si-
gles del GIR. 
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De comercial de la indústria farma-
cèutica a propietari d’un restaurant. 
Els canvis dràstics sovint atrapen les 
persones, en el bon sentit de la pa-
raula. I Josep Civit, actual president 
del Gremi d’Hostaleria i Turisme de 
Mataró i el Maresme, n’és un clar 
exemple. El món de la restauració 
el va captivar i des de fa 27 anys hi 
dedica cos i ànima. 

Als seus 72 anys, Civit manté la 
vitalitat necessària i la il·lusió im-
prescindible per obrir les portes del 
Voramar, un restaurant a primera lí-
nia de mar a la frontera entre Arenys 
i Caldetes. Amb el soroll de les ona-
des de fons, recorda com va dedicar 
21 anys de la seva vida professional 
a la indústria farmacèutica, on va 
voltar “de dilluns a divendres per 
tota Espanya”, fi ns que el cos li va 
demanar un canvi d’aires. 

La casa on avui s’hi ubica el res-
taurant “era de la nostra propietat” 
i després de fer-hi obres i moltes re-
formes, van obrir les portes. Malgrat 
que aquesta no és una zona gaire vi-
sitada pels turistes, els locals solen 

fer-hi molta vida, sobretot a l’estiu. 
“El 80% de la nostra clientela són 
habituals”, un fet que demostra la 
importància de la “fi delització”. 

De fet, per a Civit, el més gratifi -
cant d’aquesta professió és la gent. 
“El meu dentista em va dir una 
vegada que m’envejava perquè ell 
també tractava amb la gent, però 
a ell el miraven malament per la 
factura i es queixaven del dolor, i 
a mi em pagaven el que feia falta 
i marxaven contents amb la panxa 
plena”. Rient, assegura que “el més 
important és la relació qualitat-preu, 
fi delitzar la gent i proporcionar un 
bon servei”. 

Ara fa un any, i gairebé per ac-
cident després de la mort sobtada 
de l’expresident Josep Navarro, Ci-
vit el va rellevar en la presidència 
del Gremi d’Hostaleria i Turisme de 
Mataró i el Maresme. “Vam treballar 
pel gremi junts, per aixecar-lo”, ex-
plica. Ara, Civit ha emprès la tasca 
de continuar la feina i de tirar en-
davant un sector castigat per la crisi 
econòmica. 

perfi lsperfi ls
ap

un
ts

ap
un

ts
www.totmataro.cat/perfi l

NÚM. 1679
DEL 12 AL 18 DE JUNY DE 2015

TE
X

T:
 M

IR
E

IA
 B

IE
L

FO
TO

: A
N

N
A
 A

LU
A

R
T

Defi neix-te
M’ho miro tot en positiu.

Una qualitat
L’esperit d’observació.

Un llibre
La pròpia vida és una novel·la.

Una pel·lícula
Les comèdies intel·ligents.

Un viatge
Argentina i Egipte.

Un repte
Viure tranquil sense preocupacions.

 Estratègia positiva
“La nostra principal funció és la 
d’estimular l’activitat econòmica 
dels restaurants de la zona”, 
afi rma Civit
 
La crisi econòmica ha estat dura 
per a tots els sectors, també pel de 
l’hostaleria, que ha vist com molts res-
taurants abaixaven la persiana i com 
el poder adquisitiu dels consumidors 
disminuïa. “Quan vam agafar el gremi 
amb en Josep Navarro, estava enfon-
sat”, assegura Civit. Una associació com 
aquesta, que fa més fort el sector, havia 
de seguir endavant. Després de molta 
feina i esforç, “ara estem desembolicant 
tot el que estava embolicat i hem co-
mençat una nova estratègia”. Una idea 
que el que pretén no és una altra cosa 
que “estimular l’activitat econòmica del 
sector organitzant tot tipus d’activitats, 
des de fi res fi ns a pesolades”. De mica 
en mica, “podrem anar treballant en 
positiu per assolir tots els objectius de 
la nova estratègia”, segons Civit.

  Josep Civit Torrents, 
  motor de l’hostaleria

PRESIDENT DEL GREMI D’HOSTALERIA I TURISME

tot perfil 1679.indd   1 9/6/15   11:16
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70.000€

189.000€189.000€
C.E. en trámite       Z. VIA EUROPA

BONITO PISO CON ZONA COMU-
NITARIA CON JARDINES. 3 ha-
bitaciones (2 dobles), (1 tipo 
suite), 2 baños completos, 
cocina offi ce roble con gale-
ría anexa, salón comedor de 
25m2, balcón exterior.

REF. 2230

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.

¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

110.000€OCASIÓN
DEL MES

92.000€

REF. 1211 Z. CENTRO. OCASIÓN 
ZONA PRECIO. Totalmente refor-
mado, tza  25m2, 2 hab. 1 doble, 
baño compl., ducha, suelos gres, 
ext. aluminio, trastero en terraza, 
cocina lacada blanca.

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

132.900€

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

169.000€

REF. 2389 ZONA JUZGADOS. EN EXCLUSIVA. TOTALMENTE REFORMA-
DO. Tiene la cocina de haya y una galería anexa, dispone de 3 
habitaciones (2 dobles, baño completo con ducha, ascensor.

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

159.000€

REF. 2392 PZA. CATALUNYA. Total-
mente reformado con ascensor, 4 
hab. 2 dobles, baño y aseo, coci-
na haya, galería, suelos parquet, 
a.a. con bomba de calor. Excelen-
te  por su situación y estado.

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 .

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.

C.E. en trámite

160.000€

REF. 1213 ZONA CENTRO. Excelen-
te dúplex con terraza de 40m2, 3 
hab. más estudio con chimenea, 
2 baños completos,  cocina  offi -
ce, suelos de mármol, calefac-
ción. Solo 2 vecinos
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Més immobles a la nostra web
www.fi nquescastella.com

Lloguers

T1.10107 - Mataró. Centre. Piso de 115m² semi- 
amueblado, con 2 habitaciones, despacho, 1 
baño, cocina offi ce, calefacción, aire acondi-
cionado, cierres de aluminio. Sólo 2 vecinos, 
soleado y muy luminoso!!!!                 675€/mes

T1.09831 - Mataró. Centre. Piso de 70m² de 
superfi cie, consta de 2 habitaciones, Baño 
completo, cocina offi ce, salon, tiene 3 balco-
nes - está todo amueblado - Piso muy soleado 
y luminoso !!                                            550€/mes

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.10052 Mataró. Cerdanyola. Ático sin ascen-
sor totalmente reformado y amueblado de 60 m², 
2 habs. Dobles, 1 baño, cocina offi ce, calefaccion 
electrica, suelos parquet, cierres de aluminio y 
preciosa terraza de 11 m²!!!                  425€/Mes

T1.01137 Sant Andreu de Llavaneres. Aparta-
mento situad en el centro del pueblo de 45m²de 
superfi cie, con 1 habitacion, 1 baño, amueblado 
- con piscina ¡¡llamenos!!                       450€/Mes

T1.109557 Mataró. Cirera.  Gran piso de 100 
m2 de superfi cie, de 4 hab, baño, cocina offi ce. 
Todos los gastos incluidos!!                 500€/Mes

1.10116 Mataró. Els Molins. Piso grande de 100 
m² con 3 habitaciones y despacho, 1 baño, cocina 
offi ce, calefaccion, cierres de aluminio, galeria y 
balcon. Muy soleado!!!                               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 par-
quing incluido en el precio!!                 525€/Mes

T1.00424 Mataró. Centro. Piso de 50m² de su-
perfi cie, consta de 2 hab., Baño, cocina y salon 
- muy luminoso!!!                                   550€/Mes

T1.104574 Mataró. Via Europa. Piso de 70 m² 
de superfi cie, todo amueblado con 2 hab., Baño, 
salon - todo exterior !!                          550€/Mes 

T1.08558 Sant Andreu de Llavaneres. Oferta 
especial. Espectacular piso de obra nueva de 
85m2 de superfi cie, tiene 3 habitaciones, 2 
baños. Zona comunitaria con piscina y jardín. 
Acabados de de primera calidad. A 2 minutos 
de la playa y la estación. Impresionantes vistas 
al mar y al puerto!                               800€/Mes

T1.10124 Mataró. Via Europa. Piso amueblado 
de 95 m² de superfi cie, tiene 3 habitaciones (2 
dobles, 1 suite), 1 baño, 1 aseo, cocina nueva, 
aa/cc, suelos de parquet, cierres de aluminio, 
ascensor y preciosa terraza de 15 m² con toldo! 
Soleado y parking opcional!!!            800€/Mes

T1.10021 Sant Andreu de Llavaneres. Gran 
piso de 160m², de 5 habs., 2 Baños, cocina offi -
ce de 30 m², con calefaccion, galeria, parquet, 
armarios empotrados,  chimenea y dos terrazas 
a nivel con muy buenas vistas!!!       950€/Mes

T2.02334 Sant Andreu de Llavaneres. Centro 
del poble. Casa adosada a 3 vientos con ascen-
sor de 225 m², tiene 4 habitaciones, (3 dobles) 
2 baños completos con hidromasatge, 1 lavabo, 
balcón, terrazas, aa / cc, calefacción gas natu-
ral, terres de parquet, videoporter, ¡¡Espectacu-
lar jardin de 125 m²!!!                     1.300€/Mes

T2.00400 Sant Andreu de Llavaneres. Espec-
tacular torre a 4 vientos de 150 m², 4 habs. 3 
Baños, cocina offi ce. 1200 M² de terreno, jardin, 
piscina y parquing!!                         1.800€/Mes

T1.01604 - Mataró. Centre. Piso de 80 m² de su-
perfi cie, consta de 3 habitaciones, 1 baño, cocina 
tipo offi ce con salida a galeria y  con preciosa terra-
za de 12m². Zona inmejorable!!!              550€/mes

T1.01604 - Mataró. Centre. Piso de 80 m² de su-

T1.10099 - Sant Andreu de Llavaneres. Piso 
amueblado de 55m² de superfi cie, con 2 habitacio-
nes, 1 baño, cocina offi ce, calefaccion, terrado co-
munitario !! Piso muy económico!!!   400€/mes

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

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

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

  

T1.01537 - Mataró. Centre. Bonito apar-
tamento tipo loft de 40m2 de superfi cie, 
consta de 1 habitación, con terracita de 10 
m². Todo amueblado !!!!             550€/Mes

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA
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T1.50099 - Mataró. Peramàs. Pis de 80m² de super-
fície, amb 3 habitacions, Bany complert, cuina office, 
galeria, balcó, amb els terres de gres, ascensor, traster 
¡¡Oportunitat!!             Abans 137.260€ Ara 100.000€

T1.50338 - Mataró. Centre. Pis de 80m² de su-
perfi cie, disposa de 3 habitacions, 1 Bany, cui-
na offi ce, balcó, galeria, els terres de gres, els 
tancaments d’alumini, amb scensor. Pis olt ben 
conservat!!!!                                           115.300€

T1.50364 - Mataró-Els Molins. Pis de 75m² de 
superfi cie, de 3 habitacions. Bany complet, cui-
na totalment equipada, galeria, balcó, amb els 
tancaments d’alumini, amb traster comunitari 
¡¡Vistes a mar!!!                                      79.000€

Vendes

T1.10107 - Mataró. Centre. Piso de 115m² semi- 
amueblado, con 2 habitaciones, despacho, 1 
baño, cocina offi ce, calefacción, aire acondi-
cionado, cierres de aluminio. Sólo 2 vecinos, 
soleado y muy luminoso!!!!                 675€/mes

T1.09831 - Mataró. Centre. Piso de 70m² de 
superfi cie, consta de 2 habitaciones, Baño 
completo, cocina offi ce, salon, tiene 3 balco-
nes - está todo amueblado - Piso muy soleado 
y luminoso !!                                            550€/mes

Un equip de professionals al seu servei

T1.08558 Sant Andreu de Llavaneres. Oferta 
especial. Espectacular piso de obra nueva de 
85m2 de superfi cie, tiene 3 habitaciones, 2 
baños. Zona comunitaria con piscina y jardín. 
Acabados de de primera calidad. A 2 minutos 
de la playa y la estación. Impresionantes vistas 
al mar y al puerto!                               800€/Mes

T1.10124 Mataró. Via Europa. Piso amueblado 
de 95 m² de superfi cie, tiene 3 habitaciones (2 
dobles, 1 suite), 1 baño, 1 aseo, cocina nueva, 
aa/cc, suelos de parquet, cierres de aluminio, 
ascensor y preciosa terraza de 15 m² con toldo! 
Soleado y parking opcional!!!            800€/Mes

T1.10021 Sant Andreu de Llavaneres. Gran 
piso de 160m², de 5 habs., 2 Baños, cocina offi -
ce de 30 m², con calefaccion, galeria, parquet, 
armarios empotrados,  chimenea y dos terrazas 
a nivel con muy buenas vistas!!!       950€/Mes

T2.02334 Sant Andreu de Llavaneres. Centro 
del poble. Casa adosada a 3 vientos con ascen-
sor de 225 m², tiene 4 habitaciones, (3 dobles) 
2 baños completos con hidromasatge, 1 lavabo, 
balcón, terrazas, aa / cc, calefacción gas natu-
ral, terres de parquet, videoporter, ¡¡Espectacu-
lar jardin de 125 m²!!!                     1.300€/Mes

T2.00400 Sant Andreu de Llavaneres. Espec-
tacular torre a 4 vientos de 150 m², 4 habs. 3 
Baños, cocina offi ce. 1200 M² de terreno, jardin, 
piscina y parquing!!                         1.800€/Mes

T1.50198 - Mataró. Centre. c. Argentona. Planta 
baixa de 100 m², 2 hab. + Sala polivalent 25 m², 
cuina americana totalment equipada, bany com-
plet i aseo, aa/cc, terres de parket, tancaments d’ 
alumini, terrassa de 10 m²!!!                   205.000€

T1.50373 - Mataró. L’Habana. Pis totalment refor-
mat de 75m² de superfície, disposa de 3 habita-
cions, un bany complet, galeria, balco, aa/cc ¡¡molt 
assolellat!!!                                                    142.260€

T1.50373 - Mataró. L’Habana. Pis totalment refor-
mat de 75m² de superfície, disposa de 3 habita-

T1.50558 - Mataró. Centro. Pis de 100m² de su-
perficie, disposa de 4 habitacions (2 són dobles), 
1 bany, cuina independient, galeria, balcó, AA/CC, 
tancaments d’alumni, molt assolellat!!     167.300€

T2.50109 - Mataró. Cerdanyola. Casa 90m² de 
superfície, disposa de 3 habitacions, amb un bany 
i un aseo, cuina totalment equipada, galeria, bal-
co, pati, calefacció, tancaments alumini, garatge 
¡¡3 terrasses de 50 m²!!                             254.000€

T1.50685 - Mataró. Centre. A prop Pl. Sta. Anna. 
Excelent pl. baixa perfect. distribuïda, imatge 
actual, 70m², 2 habit., armaris encastats, cuina 
equip., saló menj., 1 bany compl., Aa / cc, galeria, 
alumini, entrar a viure!!                              158.000€

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

T1.50349 - Mataró.  Cirera. Pis de 100 m² de superfi -T1.50349 - Mataró.  Cirera. Pis de 100 m² de superfi -T1.50349 - Mataró.  Cirera.
cie, disposa de 3 habitacions, Bany complet, cuina 

T150676 - Mataró. Via Europa. Excelent pis 85m² 
de superfi cie, disposa de 3 habit., 2 banys, cuina 
offi ce, galeria, balcó, AA/CC, els terres de parquet, 
tancaments d’alumini, ascensor, tot exterior, pl. 
parquing inclosa !!                                                    182.300€

T1.50447 - Mataró. Centre. Pis 85m², 3 habit. (2 
dobles), 1 bany (banyera y dutxa), cuina indep., 
galeria, balcó, terres de parquet, AA/CC, tanca-
ments són d’alumini traster terraza comunitària 
y reformat totalment!!                           157.300€

T1.50447 - Mataró. Centre. Pis 85m², 3 habit. (2 
dobles), 1 bany (banyera y dutxa), cuina indep., 

Pis 85m², 3 habit. (2 
dobles), 1 bany (banyera y dutxa), cuina indep., 

Pis 85m², 3 habit. (2 

T1.50285 - Mataró. Parc Central. Pis de 80m², 3 
hab., 2 Banys complets, cuina tota equipada, ga-
leria, balco, aa/cc, ascensor, tanc.alumini, garatge 
i traster traster inclòs ¡¡gran terrassa de 40 m²!! 
Zona comunitaria amb piscina !                     180.000€

2P CASTELLÀ (MODEL 2).indd   3 09/06/15   12:53



Pèrits Judicials

R.13742

Pis 75m2, petita comunitat de veïns, 
actualitzat, 2 habit., cuina equip.+ 
galeria, sala d’estar ben orientada i 
terrasseta a nivell.Terres de parquet

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

86.000€

Mataró: c/Unió, 59 - bis (Ofi cina central) - c/Pl. Illa Cristina, 4
Premià de Mar: c/De la Mercè, 74 • Arenys de Mar: Riera Pare Fité, 30

Barcelona: c/Còrsega, 605 (costat Sagrada Família)

MATARÓ

Pis de 95m2 amb 4 habs, completament 
reformat, bany i lavabo, ascensor, cuina 
nova i equipada, saló de 25m2 balcó 
terrassa, calefacció. Excel·lent imatge! 

150.000€

Acollidor i alegre pis completament 
reformat de 2 habs, amb sortida a 
ampli balcó galeria, bany, cuina 
equipada i independent, ampli i 
lluminós saló amb balcó. 

R.15559130.000€

CERTIF. 
ENERG. EMATARÓ | Molins

Preciós pis seminou de 80m2,3 
habitacions, 2 banys, lluminós saló 
amb balcó, àmplia cuina i galeria. 
Parquet, calefacció i aire condicionat. 
Z.comunitària amb piscina.

191.000€

MATARÓ

MATARÓ

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ | Pl. Fivaller E

BUSQUEM

COMERCIALS

R.1458096.000€

CERTIF. 

ENERG. TMATARÓ | Eixample

Pis completament reformat amb 
pàrquing, 3 habit., cuina equipada, bany 
complet, saló amb balcó, 100% exterior 
i assolellat.

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.

1r pis d’alçada de 60m² amb 2 
habitacions + habitació tipus estudi. 
Cuina i bany reformats. Portes 
embreo i terres. Atenció al seu preu!

R.30854

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ Cerdanyola| T

53.000€

R.11483

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Estació

159.000€

Pis seminou 91m2, saló 30m2, 2 
habit.+ vestidor, 2 banys complets, 
cuina offi ce 15m2, a/a i calefacció per 
bomba, pàrquing opc. Zona comunit.

A 2 minuts platja. Pis de 3 habit. + 
despatx, cuina independent, gran 
saló de 45m2, balcó, molt lluminós i 
assolellat, parquet i aire condic.

MATARÓ

108.000€

Casa d’estil anglès i amb excel·lents 
acabats, de 330m2, 4 habitacions + 
estudi, 2 banys + lavabo, 2 terrasses i 
garatge 80m2 ideal 4 cotxes. La millor 
casa. 

R.40458369.000€

CERTIF. 
ENERG. EMATARÓ Camí Serra| 

OFERTA

| 
CERTIF

. 

ENERG. TMATARÓ Camí Serra

188.000€ R.15643

Pis de 100m2 de 4 habs, gran saló 
25m2, balcó terrassa, 2 banys 
complets (1 suitte), cuina equip., 
galeria, 100% ext.i pàrking a la fi nca.

CERTIF. 
ENERG. ECentre| 

R.15384

Pis molt alt amb ascensor amb vistes 
panoràmiques totalment exterior, 115m2, 
4 habitacions, ampli saló amb terrasseta, 
cuina offi ce, 2 banys. Immillorable. 

ARENYS MAR
Espectacular àtic amb terrassa, 4 habit, 
2 banys, parquet, aire condicionat, 
amb vistes a mar, terrassa de 80m2 
assolellada i privada. Parking i traster.

R.15673

MATARÓ
CERTIF. 
ENERG.Costat Via Europa| E

215.000€

Elegant pis de 3 hab. abans 4, 2 banys 
amplis, cuina independent, saló amb 
balcó / terrassa +  altra terrasseta. 
vistes al mar. 2 places de pàrquing. 

ARENYS MAR

250.000€

OFERTA

| | 

156.000€

beni@urbenia.es
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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 • Arenys de Mar: Riera Pare Fité, 30

Barcelona: c/Còrsega, 605 (costat Sagrada Família)

R.15647

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Rda. O’Donnell| 

Pis de 95m2 amb 4 habs, completament 
reformat, bany i lavabo, ascensor, cuina 
nova i equipada, saló de 25m2 balcó 
terrassa, calefacció. Excel·lent imatge! 

150.000€

Preciós pis seminou de 80m2,3 
habitacions, 2 banys, lluminós saló 
amb balcó, àmplia cuina i galeria. 
Parquet, calefacció i aire condicionat. 
Z.comunitària amb piscina.

R.15560191.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Eixample| 

| 

T

T

CERTIF. 
ENERG. TST. VICENÇ Z. Marítima| 

365.000€ R.30874

Excel·lent casa a 3 vents a 3 min. de 
la platja. En parcel·la de 350m². Casa 
de 190m² en 2 plantes + estudi amb 
solàrium. Jardí de 250m². 

A 2 minuts platja. Pis de 3 habit. + 
despatx, cuina independent, gran 
saló de 45m2, balcó, molt lluminós i 
assolellat, parquet i aire condic.

HabanaMATARÓ TCERTIF. 
ENERG.

108.000€ R.15376

T

E

R.15384

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 
IDEAL FISIO, MASSATGISTA

CONSULTI’NS
CERTIF. 
ENERG. T

Elegant pis de 3 hab. abans 4, 2 banys 
amplis, cuina independent, saló amb 
balcó / terrassa +  altra terrasseta. 
vistes al mar. 2 places de pàrquing. 

ARENYS MAR | Centre històric

R.15052250.000€

| 

2P URBENIA-VENDES .indd   3 10/06/15   16:22



CP MÁS EMPEÑOS 1674.pdf   1   6/5/15   16:19




