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Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat

ésésésésésésésésésés
Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...

239€

Plat de dutxa
tipus pissarra

Disponible en
diversos colors

ENTREGA
IMMEDIATA ARA 160X80 MATEIX PREU

160x70 cm

AUTÈNTICS OCELLAIRES
Coneixem aquesta curiosa afi ció amb quasi 
quatre dècades d’història a la ciutat
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Et va sorprendre 
‘Desmuntant Laietana?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

L’emissió fa dos diumenges del documental de Clack ‘Des-
muntat Laietana’ va ser, a tots els efectes, un ruixat merament 
maresmenc. Alguns coneixíem el projecte, molta gent sabia 
per on podien anar els trets però fi nalment, i per molta pre-
venció, de cop, l’aiguat. I a casa nostra l’aigua fa baixar les 
rieres, s’endú la merda per endavant i, també, a vegades fa 
mal. Sobretot amb aquells que no s’hi miren prou.

Del documental que signen en Jordi Rovira, en Joan Sa-
licrú i l’Ariadna Vàzquez ja se n’ha dit pràcticament tot el 
que es podia dir. No era fàcil aixecar les catifes d’una enti-
tat d’estalvis difunta com la Laietana i és impactant veure 
l’exercici periodístic en què consisteix aquest treball. És for-
ça recomanable veure les crítiques, altament positives, que 
se n’han escrit envers un d’aquells ‘30 minuts’ que passen 
directament a l’estanteria imaginària dels documentals que 
et marquen. Quan ens parlin de Caixa Laietana, pensarem en 
el Desmuntant. Quan avanci la causa judicial contra Dòria i 
Ibern, pensarem en el vídeo i quan tot s’acabi, probablement 
en no res, tornarem a recordar l’exercici periodístic. És bo 
que l’elogi afalagui aquells que van més enllà i fan exercicis 
així. Oi tant que és bo.

FIRMA
OPINIÓ PERIODISTA

Està prou valorada la 
cuina maresmenca?

CUGAT COMAS

Ni subcontractes ni il·legítim
www.totmataro.cat

NÚM. 1681
DEL 26 DE JUNY AL 2 DE JULIOL

MALA LLENYA DELS
CAPGROSSOS

JOSEP CIVIT, 
GREMI D’HOSTALERIA

És bo també que els que no ho fem i ens equivoquem pel 
camí ho contrastem, columna per columna. Impactat com 
la majoria pel contingut d’aquell vídeo, vaig fer-ne la crítica 
pertinent cometent dos errors periodístics bàsics. Confon-
dre conceptes i regalar adjectius. En la rierada que baixava, 
vaig escriure i signar que en el decurs de l’enumeració de 
fets que el documental dispara amb perícia hi havia hagut 
“enriquiment il·legítim” dels dirigents –en general– de la 
Caixa i que els fi lls de l’antic President Antoni Bonamusa 
havien rebut subcontractes. I ni una cosa ni l’altra.

Com que Mataró té força de poble, a sobre, resulta que 
el fi ll de l’expresident és company de club, pare d’amics 
i conegut de fa temps. La seva empresa va fer un submi-
nistrament de material per a una obra de l’entitat, sí. Però 
això no era ni un subcontracte ni era il·legítim. I aquesta 
nota vol pesar prou perquè en quedi constància.

Quan la riera baixa plena i agressiva, el bon veí sap com 
actuar, igual que el bon periodista documenta, precisa i 
contrasta. Sempre hi ha qui no sap comportar-se de forma 
deguda i s’equivoca. I el mínim és reconèixer-ho.

60%  No
40%  Sí

  TOT I QUE ESTÀ PROHIBIT UTILITZAR AQUEST PRODUCTE, ENCARA HI HA VEÏNS   TOT I QUE ESTÀ PROHIBIT UTILITZAR AQUEST PRODUCTE, ENCARA HI HA VEÏNS 
QUE UTILITZEN EL SOFRE A LA VIA PÚBLICA PER DEFUGIR ELS GOSSOS, COM AL 
CARRER BURRIAC.

CASTIGAT  La segona caiguda de l’any 
arriba just a les portes del mes de 
juliol, un dels més intensos de l’any 
casteller. Cal recuperar-se! 

APLAUDIT  En la línia que caracteritza 
l’entitat els darrers temps, aposta per 
la primera Fira Gastronòmica de la 
comarca aquest cap de setmana. 

P. CRUZ
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La fotografia d’aquesta setmana 
posa els ulls a la Festa Major de 
Mataró, Les Santes. Cedida per 
F.P retrata en Maneló, el marit de 
la Toneta, quan encara vestia molt 
diferent que avui, a fi nals dels anys 
70. Amb la democràcia recent es-
trenada, els gegants arrencaven 
molts aplaudiments i gaudien d’una 
popularitat creixent. Aleshores, a la 
família Robafaves ja l’acompanya-
ven una bon gruix de músics que 
s’encarregaven de fer-los ballar al so 

de les cançons més populars.

Cal destacar, però, la presència 
de l’home gran del centre de la foto, 
vestit amb barretina i amb un fl abiol 
i un tamborí a la mà. Es tracta de 
Quirze Perich, un dels fl abiolaires 
més coneguts dels Països Catalans 
i el responsable que la família Ro-
bafaves balli encara avui al so dels 
fl abiols i al ritme dels balls de les 
fi gures, polques i xotis, amb què ell 
mateix va acompanyar-los. 
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SÍ MAJORITARI
23.006 mataronins participen en el 20-J  i els que 
ho fan voten per la independència
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L’Ajuntament retalla en sous
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Gegants i fl abiolaires 

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

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

ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS - ADMINISTRACIÓ DE VIVENDES
ADMINISTRACIÓ DE PARQUINGS

Ref.1872: Siete Partidas. Loft un ambient ascensor. 390€ t.i.
Ref.1792: Garrotxa. 1 hab., traster, ascensor. 400€ t.i. 
Ref.1866: Mare Déu Corredor. 2 hab. +vestidor. Reformat. 400€ t.i.
Ref.1901: Camí Ral. 1 hab., reformat. 440€ t.i
Ref.1835: Alfons X. Parc Central. 3 hab. i fi nca amb ascensor. 485€ t.i
Ref.1880: c/Mata. 3 hab. i 1 bany Reformat. 500€ t.i
Ref.1549: La Riera. 1 hab., moblat, ascensor. 510€ t.i
Ref.1903: Molt ampli, 3 hab., moblat, ascensor. 700€ t.i
Ref.1354: Places de pàrquing en lloguer a tot Mataró.            Des de 40€/mes
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El Parc Central acull la primera Fira 
Gastronòmica de la comarca

   
‘Menja’t el Maresme!’ és l’eslògan 
de la Fira Gastronòmica que es 
farà al Parc Central del 26 al 28 de 
juny. Es tracta de la primera edi-
ció d’aquesta iniciativa del Gremi 
d’Hostaleria i Turisme del Maresme 
amb el suport de diferents empreses 
com Estrella Damm. La Fira comp-
tarà amb 11 locals, nou de Mataró 
i dos d’Argentona, que oferiran la 
possibilitat de degustar platets dels 
seus plats estrella per 2,50 euros. 
La idea és que amb 10 euros puguis 
tastar el menjar de quatre restau-
rants diferents i sobretot que la 
Fira Gastronòmica vagi creixent edi-
ció a edició. Josep Civit, president 
del Gremi, explicava en la roda de 
premsa de presentació, que “la fi ra 
vol combinar menjar amb beguda, 
espectacles i entreteniment i ser 
un aparador del que estan fent bé 
els establiments de la comarca”. En 
aquest sentit apunta que el sector 
s’està recuperant i confi a que en 
pròximes edicions la iniciativa agafi  
més pes.

A la Fira, un element de promo-
ció de la gastronomia comarcal que 
fi ns ara no existia, no només comp-
tarà amb les racions que aportaran 
onze establiments del Gremi. La 
programació de tots tres dies és 

extensa i hi haurà des d’una fi reta 
d’atraccions infantil a tallers també 
per a nens petits, una xerrada a càr-
rec de l’Àvia Remi o masterclasses 
de vins o gintònics. Destaca en la 
programació el concert del grup Ho-
tel Cochambre, diumenge a les 20h. 
Els establiments que aportaran un 
platet del seu millor producte per a 
tothom que vulgui són Nuus-Hotel 
Atenea Port Mataró, Toni 2, La Treva, 
Eat & Eat, suKA, punt 6-New Hotel 
Colon, Escola de Restauració del 
Gremi, La Gofreria, Cafè La Selva i 
La Sala i Sant Jaume, aquests dos 
d’Argentona. En complement a les 
racions hi haurà servei de begudes 
amb vins, cerveses, còctels, cava, 
cafè i gelats. 

Ensenyar “que es cuina bé”
El regidor de Promoció Econòmica 
Miquel Rey va voler acompanyar els 
responsables del Gremi en la pre-
sentació i va saludar la iniciativa 
assegurant que “segueix en el camí 
que fa el Gremi per posar en valor i 
difondre la bona gastronomia de la 
comarca, realment una Fira és ne-
cessària i la trobàvem a faltar com 
a element de promoció de com es 
cuina de bé a casa nostra”. La Fira 
Gastronòmica es complementa al 
llarg de l’any amb l’altra iniciativa 
que, de la mà d’Estrella Damm, el 
Gremi ja treballa en repetir la tardor 
vinent, l’exitosa ruta de ‘Mataró va 
de tapes’. 

GASTRONOMIA
NOTÍCIA CUGAT COMAS

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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L’alcalde de Mataró, David Bote, va 
presidir divendres, per primer cop, 
un acte de graduació al TecnoCam-
pus. Va ser el de la segona promoció 
d’infermers i infermeres de l’Escola 
Superior de Ciències de la Salut, un 
total de 64. A l’acte hi van assistir 
prop de 500 persones entre gra-
duats, acompanyants, professorat 
del centre i autoritats. Bote va enco-
ratjar els nous graduats a “construir 
un rumb propi per sobre de les in-
certeses”, i va apuntar que l’èxit 
professional els vindrà d’assumir la 
feina “amb passió, no només com 
una obligació”.

Després de l’entrega de diplomes 
als 64 alumnes que es graduaven, 
l’alcalde va fer entrega a l’estudiant 
Lourdes Lafuente del diploma que 
l’acredita com la graduada amb 
millor expedient acadèmic del curs 
2014-2015.

Agraïment per les pràctiques
L’Escola Superior de Ciències de la 
Salut del TCM va fer un agraïment i 
va lliurar un obsequi -una escultura 
de la Laia l’Arquera- als represen-
tants de les institucions sanitàries, 
que amb la seva col·laboració, fan 
possible el programa de pràctiques 
dels estudiants. 

ESTUDIS
NOTÍCIA REDACCIÓ

La segona fornada 
d’infermers ‘made in 
TecnoCampus’, graduada 

L’alcalde David Bote insta els 
joves a assumir la feina “amb 
passió” 

Combinarà tastets d’onze 
restaurants tallers, xerrades i  
un concert  

CUGAT C. CEDIDA
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DEIXA DE VIURE A LES OMBRES
PER POR A TENIR

ECO-EFFICIENT
Ronda Mossen Jacint Verdaguer 47. 08304  Mataró  
Tel. 935 361 372

www.aireacondicionadoendesa.com
*Vegeu-ne més informació i condicions a:

AIRE CONDICIONAT

Solució Integral
a ire condicionaT

1€ Tot inclòs en 
la teva factura

/Dia*

FACILITATS DE PAGAMENT + INSTAL·LACIÓ 
+ ASSISTÈNCIA 24 H + GARANTIA

CONSULTA EL TEU ESPECIALISTA D’AIRE CONDICIONAT 
EN EL TEU PUNT DE SERVEI ENDESA
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El Ramadà: el mes més important 
de l’any per 10.000 mataronins

Des del passat dijous 18 hi ha més 
de 10.000 mataronins que cele-
bren el seu mes sagrat, el Ramadà. 
La comunitat musulmana entra en 
els seus dies més especials, un 
mes de dejuni a les hores de sol, 
de pregàries i d’un ritual que es 
viu en comunitat, sigui en família 
o a les comunitats que s’articulen 
a les mesquites de la ciutat. Són 
10.000 mataronins que compleixen 
amb aquest mes sagrat, un dels pi-
lars de l’islam i que ho fan des de 
fa dos anys en compenetració amb 
l’Ajuntament a fi  i efecte que la ce-

lebració, amb l’alteració dels horaris 
estàndards que sovint suposa espe-
rar a menjar fora d’hores, no suposi 
molèsties als veïns. En aquest sentit 
l’Ajuntament i les entitats, junta-
ment amb diverses associacions, 
organitzen activitats dirigides so-
bretot als més joves, en espais que 
no molestin els veïns. Diverses enti-
tats com els Diables Atabalats o els 
Capgrossos oferiran tallers culturals 
en aquests espais de Rocafonda, 
l’Escorxador i Cerdanyola.

Aquests tallers es faran al camp 
de futbol de Cerdanyola, al parc de 

SOCIETAT
NOTÍCIA

TEXT: REDACCIÓ 

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ARXIU

Can Tuñí del mateix barri; als Jardins 
de l’Escorxador i a la pista poliespor-
tiva de Rocafonda.

Estiu: més sorolls
El Ramadà depèn del calendari lu-
nar i per això varia any a any. Quan 
s’escau, com aquest any o els dos 
darrers, en mesos d’estiu cal extre-
mar les mesures de respecte, ja que 
molts veïns dormen amb les fi nes-
tres i balcons oberts. És sobretot 
amb aquest afany conciliador, de 
respecte a la fe dels uns i al des-
cans dels altres, que s’ha preparat 

Entitats i Ajuntament repeteixen els tallers per a joves i la campanya pel descans veïnal

Es noticia 1681.indd   2 23/6/15   12:29



El Ramadà: el mes més important  
de l’any per 10.000 mataronins
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aquest programa d’actes i tallers i 
també una campanya comunicativa 
que recull des de versos de l’alcorà a 
informacions demanant respecte pel 
descans veïnal en escrits trilingües 
a l’abast de tothom.

Com la Setmana Santa catòlica, 
el Ramadà és també el període de 
més efervescència religiosa pels 
musulmans, que trenquen el deju-
ni en companyia i fan les oracions 
preceptives. El Ramadà és temps de 
reflexió i al dejuni se l’acompanya 
amb aquests exercicis espirituals 
periòdics. Durant aquest mes 
s’arriba a quintuplicar el nombre 
d’assistents a mesquites i oratoris i 
això provoca moviments importants 
de persones quan cau el sol. La con-
centració de joves i nens a places i 
parcs augmenta i amb això el soroll 
i les molèsties, raó per la qual la 
pròpia comunitat –amb les seves 
entitats plenament coordinades– de-
manen als pares que no deixin els 
fills al carrer per evitar aquests fac-
tors. En aquest sentit se’ls demana 
que portin també els menors a l’hora 
del rés perquè tot el procés no perdi 
l’aire familiar.

Cada any, dies abans de l’inici del 
Ramadà, les entitats musulmanes 
de la ciutat mantenen una trobada 
amb la premsa. En el decurs de la 
mateixa la regidora Núria Calpe es 
mostrava partidària de “seguir apos-
tant per conciliar una cosa i l’altra, 
el Ramadà és un mes durant el qual 
els horaris estan intercanviats, i dins 
del fet de respectar les necessitats 
religioses de cadascú cal encaixar 
també el respecte a la via pública i 
el descans dels veïns”. 

 Més que un simple dejuni

El ramadà és el novè mes del calendari islàmic, que està sincronitzat 
amb la lluna i que es divideix en dotze períodes de 29 o 30 dies. En 
total, un any islàmic comprèn 354 o 355 dies. Per això, cada any el 
ramadà avança uns dies respecte al calendari gregorià, que és més llarg, 
de 365 o 366 dies. Per exemple, si enguany el ramadà comença a finals 
de juny, l’any que ve començarà a mitjan mes i d’aquí a un parell a prin-
cipi de juny.  El fet més conegut del ramadà és el dejuni que practiquen 
els musulmans des de la sortida fins a la posta del sol. La tradició diu 
que no es pot menjar mentre l’ull pugui distingir un fil blanc d’un de 
negre. Les persones que el volen practicar s’han d’abstenir de menjar, 
beure, practicar relacions sexuals, fumar o maquillar-se fins al vespre. 
Estan dispensades de fer el dejuni les persones malaltes, els nens, els 
ancians, les dones durant la menstruació, les embarassades i les lac-
tants. La gran majoria de musulmans dejunen cada dia, i els menys 
devots, en dates assenyalades o quan queden amb familiars o amics 
per a fer l’iftar plegats. Les dates assenyalades són el dia 10, quan es 
commemora que Mahoma va preparar la batalla de Badr, que li va per-
metre prendre el control de la Meca, i la nit del 27, o nit dels poders, 
en la qual els primers versos de l’Alcorà van ser revelats a Mahoma. 

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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Comencen les obres dels 
accessos de la C-32 

El passat cap de setmana van co-
mençar les obres de millora de dos 
enllaços de la C-32 a Mataró i Ar-
gentona. En total, la Generalitat 
invertirà 7,2 milions d’euros amb 
la intenció de millorar, tant les con-
nexions entre vies, com els accessos 
al centre de Mataró, a l’Hospital i al 
centre comercial Mataró Parc.

Les primeres obres van suposar 
un tall per obres a la Via Europa du-
rant el passat cap de setmana.  Amb 
aquestes obres es preveu que en un 
futur es pugui afavorir la fl uïdesa del 
trànsit a l’enllaç 100 - Mataró Oest 

gràcies a diferents actuacions.
Per una banda, a la calçada en 

sentit Blanes es construirà un nou 
vial de bifurcació de la sortida de 
l’autopista, que quedarà a diferent 
nivell per sota de la rotonda de 
França. Al mateix temps, l’accés 
en sentit Blanes tindrà un nou ra-
mal d’entrada. Per una altra banda, 
a la calçada en sentit Barcelona es 
desdoblarà el ramal de sortida sud, 
mentre que a la rotonda de Gran Bre-
tanya hi haurà un nou ramal d’accés 
a l’autopista per aconseguir una in-
corporació més àgil. Paral·lelament 
a aquestes actuacions, les obres 
també preveuen millorar l’accés 
per a vianants al centre comercial 
Mataró Parc. 

OBRES
NOTÍCIA REDACCIÓ

Les actuacions s’han 
d’allargar els pròxims mesos i 
costen 7,2 milions d’euros   

Mor Manel Salicrú, 
fundador del Museu Arxiu 
de Santa Maria 

Aparellador i historiador, va 
ser al capdavant de l’entitat 
entre el 1974 i el 2010     

Dissabte 20 va morir, als 74 anys, 
Manel Salicrú i Puig, aparellador 
i historiador local, fundador i pre-
sident del Museu Arxiu de Santa 
Maria. Salicrú va fundar el Museu 
Arxiu de Santa Maria i el va presidir 
fi ns al 2010. Durant quasi quatre 
dècades va liderar la generació que 
va impulsar el Museu Arxiu com a 
entitat de prestigi i referència pels 
historiadors, així com l’edició dels 
Fulls i la Sessió d’Estudis Mataro-
nins. Un dels àmbits que va tocar 
personalment és el de les cases de 
cós característiques de Mataró. 

HISTÒRIA
NOTÍCIA REDACCIÓ
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El Port rep la Bandera Blava per 
17è any consecutiu 

El Consorci Port de Mataró ha obtin-
gut un any més la Bandera Blava que 
atorga l’Associació d’Educació Am-
biental i del Consumidor (ADEAC) 
en reconeixement a la netedat, 
la seguretat, l’entorn natural i el 
respecte mediambiental del front 
marítim. És el 17è any consecutiu 
que el Port rep aquest reconeixe-
ment. La Bandera Blava s’atorga a 
les platges i  ports que acompleixin 
una sèrie de condicions ambientals 
i d’instal·lacions.

La Bandera Blava reconeix el bon 
nivell del Port mataroní en aspectes 

relatius al salvament, socorrisme 
i primers auxilis, fruit del conveni 
signat amb la Creu Roja, a la quali-
tat de les aigües, a la seguretat i el 
servei i a la informació i educació 
mediambiental que es porta a terme 
a les instal·lacions.

També Masnou i Balís
El distintiu el va lliurar el conseller 
de Territori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat, Santi Vila, el 15 de juny 
en un acte a Castell-Platja d’Aro, i ja 
llueix a l’entrada del Port. Al Mares-
me, el Port Balís i el Port de Masnou 
també gaudeixen d’aquest guardó. 
A la província de Barcelona són nou 
els ports amb Bandera Blava dels 25 
ports catalans guardonats. 

MEDI AMBIENT
NOTÍCIA

És una distinció per la bona 
gestió mediambiental que es 
fa a la instal·lació

Inlingua Mataró beca a 
cinc alumnes pel pròxim 
curs  

Són estudiants de tres cursos 
diferents i de tres escoles de 
la ciutat      

Inlingua Mataró ha becat a cinc 
alumnes d’escoles públiques de la 
ciutat, després de valorar totes les 
sol·licitutds rebudes. En concret són 
cinc alumnes que rebran aquesta 
ajuda per part d’una acadèmia de 
referència com Inlingua.

Els becats són Issam Benrahal 
Khaloufi  i Ainhoa Bueno Camacho, 
que cursaran cinquè el curs que ve 
i Sara El Ghazi i Jana Seras Alonso, 
de l’Àngela Bransuela i el Montserrat 
Solà respectivament, que faran sisè. 
El darrer, Gerard Blanco que farà  pri-
mer d’ESO al Bransuela.  

EDUCACIÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ
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MATARÓ: C/Riera , 66 - 931 73 43 07

torna amb un mésAquest estiu,

 1PER TAN SOLS € MÉS

2ESULLERESLES TEVES

3ESI UNES PER A TU 
O PER A QUI MÉS ESTIMIS*
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la tria d’un menú degustació que es presenta com 
la millor de les cartes de presentació que pot tenir 
el restaurant. Igual que la nova gerència va convertir 
l’antic establiment en el New Hotel Colon, ara Araujo 
fa de revulsiu a la cuina per convertir el Punt 6 en 
referent. El boca-orella ja funciona. És una opció 
de menú diari –també en la línia d’aquesta cuina 
de mercat composta– però sobretot brilla amb els 
plats del menú degustació, a un preu assequible 
per a tothom de 25 euros.

Explica el mateix xef que intenta plantejar “sempre 
he intentat aprendre de mestres de cada tradició 
culinària, aprenent de l’escola clàssica de cada 
país o cultura, a la cuina intento combinar tots 
aquests aprenentatges”. De moment assegura que 

New Hotel Colón:New Hotel Colón:

PUNT 6 - NEW HOTEL COLON

entrevista al

PRESENTEM EL
NOU PROJECTE
GASTRONÒMIC DE
DE LA MÀ DEL NOSTRE XEF
FEM UN RECORREGUT GASTRONÒMIC PEL MÓN Danilo Araujo

Responsable de la nova
cuina de punt 6 

 El restaurant Punt 6 situat al New Hotel Colon 
ha engegat de forma recent una nova etapa, capi-
tanejada pel xef brasiler Danilo Araujo. Val la pena 
descobrir la seva proposta. Aquest professional de 
llarga experiència en tipus de cuina molt diferents 
planteja un aire mestís, que estira el fi l de diverses 
tradicions culinàries i que dóna a la carta del Punt 
6 un toc internacional que el fa diferent i altament 
recomanable. Araujo ha treballat la cuina òbviament 
brasilera, francesa clàssica, japonesa, catalana o ita-
liana i assegura que intenta combinar el millor de 
cadascuna d’aquestes escoles a l’hora de plantejar 

El cuiner brasiler ens explica
les seves propostes.

xef danilo

C. Colón 6, Mataró · T 93 178 58 39

PUNT 6 - NEW HOTEL COLON

entrevista al

Responsable de la nova
cuina de punt 6 

xef danilo
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“he assentat les bases del que vull” i ho defi neix com 
una “cuina de diferents ànimes mediterrànies” en 
la línia d’aquesta mescla. 

Cuina mediterrània de totes les latituds i riberes, 
amb gran domini de la pasta italiana però tam-
bé dels plats de tota la vida catalans com un mar 
i muntanya, coses de la tradició francesa i també 
elements més llunyans com la cuina japonesa”. La 
carta anirà prenent cos amb elements de tempora-
da en aquesta línia de mescla de cultures i gustos, 
un plantejament atrevit que diferencia aquest d’al-
tres restaurants. L’experiència és sorprenent, amb 
condiments, textures i mètodes que sorprendran 
els qui seguin a taula.

El Punt 6 està en constant evolució a partir d’un 
plantejament personal d’Araujo, que va posar l’ac-
cent propi a cada nou plat que planteja. Araujo no 
només és cuiner sinó que també és pastisser i a 
l’hora de les postres arriba el toc defi nitori de l’ex-
periència al restaurant.

· Nasu no dengaku (albergínia fregida amb salsa de miso).
· Minibomba de conill rostit. 
· Wakame no sunomono (amanida d’algues i cogombre holandès
  amb vinagreta japonesa)
· Mongetes tendres amb crema de foie i encenalls de parmesà.
· El fuet i el peruà (ceviche de coco-mango passió, cruixent de 
  coca i carpaccio de fuet).
· Agedashi tofu (Tofu arebussat amb salsa japonesa, ceba tendra
  i laminat de peix).

· Kaisen yakisoba (fi deus japonesos amb gambes vermelles 

  de palamós, espàrrecs, katsuobushi i bisque de gamba).

· 60 graus de bacallà (morro de bacallà confi tat a 60 graus 

  amb oli verge acompanyat amb verdures marcades, rostit, 

  olives negres i ous de guatlla). 

· Magret amb foie no teriyaki trufat.

· Cremós de Baileys.

· Gelat de te matcha amb ralladura de lima.

Tasta el nostre menú degustació NIT: IVA inclòs

IVA inclòsMenú MIGDIA:

25€

12€

reserves@restaurantpunt6.com · www.restaurantpunt6.com
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ICV denunciarà Pere Antoni De Dòria 
després de ‘Desmuntat Laietana’

   
ICV presentarà denúncia al jut-
jat d’instrucció de Mataró contra 
l’exdirector general de Caixa Laie-
tana, Pere Antoni de Dòria. Després 
del documental de ‘Desmuntant 
Laietana’, els ecosocialistes veuen 
“nous indicis” perquè la justícia in-
vestigui “per la via penal” les vendes 
de preferents i de deute subordinat 
de la seva família. El Secretari Gene-
ral del partit Josep Vendrell defensa 
que no pot quedar “impune” un cop, 
diu, “queda acreditada la falsedat” 
de Dòria, sobretot després que un 
testimoni admetés “pressions per 
accelerar i prioritzar” la venda de 
les preferents dels Dòria Cabot per 
“ordre del ‘gran jefe’”.

En el seu moment els ecoso-
cialistes ja van enviar l’afer a la 
fiscalia després de la comissió 
d’investigació sobre les caixes cata-
lanes al Parlament. “La Fiscalia va 
dir que no hi havia il·lícit penal tot 
i que posava en evidència les ma-
les pràctiques de Caixa Laietana i 
de De Dòria, però ara creiem que hi 
ha nous indicis perquè continuï per 
la via penal, esperem”.  Tot plegat 
arriba després del documental que 
va emetre TV3 sobre el cas. Vendrell 
ha recordat el cas dels “productes 
de risc” que es van vendre a perso-

nes sense coneixements fi nancers i 
que, tot i les indicacions de la CNMV 
i el Banc d’Espanya, la família Dòria 
Cabot hauria venut les seves parti-
cipacions per valor nominal i no pel 
valor de mercat -un cop tancat el 
mercat el preu va minvar. “No van 
perdre ni un euro i les van col·locar a 
altres clients que en van ser víctimes 
d’una doble estafa” diu Vendrell.

Dos enganys
ICV acusa De Dòria d’haver engan-
yat “dues vegades” al Parlament i 
al documental en dir que “no ho 
sabia, en un acte de cinisme i ‘cara 
dura’ va dir que no ho sabia”. Se-
gons Vendrell, la Fiscalia acredita 
que el 2011 es van fer “gestions 
davant la direcció” per tal de pro-
moure la venda d’aquests productes 
i a més, el documental aporta un 
testimoni d’una treballadora que 
admet “pressions per prioritzar i 
accelerar la venda de preferents de 
la família Dòria Cabot, per ordre del 
‘gran jefe’”, diu. Per tot això, pels 
ecosocialistes queda “acreditada la 
falsedat de Dòria” i consideren que 
no pot quedar “impune”.

ICV també durà a la fi scalia un 
possible “delicte societari” a la 
Caixa Laietana per la venda d’uns 
terrenys de 415.000 euros per valor 
de 9 milions. També ha assenyalat el 
“forat” de 25 milions en no retornar 
un crèdit de 18 per a la construcció 
d’un complex turístic a Tailàndia. 

CAIXA LAIETANA
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat

NÚM. 1681
DEL 26 DE JUNY AL 2 DE JULIOL DE 2015

Els Mossos d’Esquadra han des-
mantellat un grup dedicat a cometre 
robatoris amb força a interior de 
domicili. El grup, format per quatre 
persones que ja han estat detingu-
des, estava estructurat i actuava 
coordinadament. Així, mentre dos 
cometien els robatoris, un tercer 
feia tasques de vigilància i el quart 
s’encarregava de donar sortida als 
objectes sostrets. Fruit de la inves-
tigació s’ha determinat que es tracta 
d’un grup itinerant especialitzat a 
delinquir a tot Europa i sense do-
micili conegut. La investigació es va 
iniciar al maig, quan es va produir 
un robatori a un domicili de Corne-
llà d’on els autors van sostreure una 
caixa forta amb diverses armes de 
foc i munició.

Al llarg d’un mes d’escoltes tele-
fòniques, vigilàncies i seguiments, 
finalment els investigadors van 
realitzar 3 entrades i registres a do-
micilis ubicats a Mataró i Badalona i 
van detenir, el passat 10 de juny, els 
quatre membres de l’organització.

Les armes de foc sostretes en 
un dels robatoris no han estat lo-
calitzades tot i que s’han recuperat 
objectes tecnològics i joies que 
s’estan estudiant per relacionar-los 
amb diversos fets delictius. 

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ

Desarticulen un grup 
especialitzat en cometre 
robatoris dins de domicilis  

Els Mossos fan un seguiment 
a un pis de Mataró, propietat 
de la xarxa 

Veuen “nous indicis” perquè 
s’investigui la venda de 
preferents seves

CEDIDA CEDIDA
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DEL 26 DE JUNY AL 2 DE JULIOL DE 2015

www.totmataro.cat

ESPECIAL
SÈNIORS

L’última etapa vital ha de 
ser la més feliç
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GABINET DEL PEU
· Plantilles
· Silicones podals
· Complements

Horari continu: De dilluns a divendres de 9 a 20:30h
 i dissabtes de 9 a 14h

C. Barcelona, 26, Argentona

AJUDES TÈCNIQUES
· Cadires de rodes
· Caminadors i bastons
· Ajudes per el bany i la llar

ORTOPÈDIA ESPORTIVA
· Suplementació nutricional
· Òrtesi per l’esport
· Embenats esportius. Tapping

ATENCIÓ FARMACÈUTICA
· Controls analítics
· Assessorament nutricional
· Deshabituació tabàquica
· Seguiment alteracions
  psicològiques
· Risc cardiovascular

ALTRES SERVEIS
· Fórmules magistrals
  (elaboració pròpia)
· Medicina natural
· Dermocosmètica

VASCULAR
· Mitges i productes
  de compressió
· Prevenció i tractamet
  de problemes vasculars

GABINET D’AUDIOLOGIA
· Valoració a nivell d’audició
· Adaptació d’audiòfons
· Taps de bany a mida

SPD
· Servei personalitzat
  de dosificació
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tura de l’aigua de la piscina (entre 
25 i 28 ºC) actua com a relaxant 
muscular i la pressió de l’aigua 
com a vasodilatador afavorint el 
reg sanguini. Abans de començar a 
fer aiguagim cal fer un escalfament 

L’aiguagim (gimnàstica a 
l’aigua) es practica, general-
ment en piscines on es fa peu, 

amb l’aigua a l’alçada de la cintu-
ra i seguint el ritme de la música. 
Com que un cos mitjà submergit a 
l’aigua pesa un 75% menys es po-
den fer amb facilitat salts, girs, etc., 
sense gairebé cansar-se. Però, com 
que a l’aigua es té 10 vegades més 
resistència que fora els moviments 
són més suaus, i s’evita així el risc 
de patir lesions.A més, la tempera-

perquè augmenti progressivament 
la temperatura corporal i la fre-
qüència cardíaca.

A continuació es fan exercicis de 
força i de resistència muscular, 
i, després, es baixa gradualment 
l’activitat física per arribar a la 
calma i acabar amb exercicis de 
relaxament i un darrer estirament.
Els exercicis poden ser de baix 
impacte, tenint els peus sempre 
recolzats al terra de la piscina i 
fent moviments de desplaçaments, 
o d’alt impacte mitjançant salts, on 
els peus perden contacte amb el 
terra; o també sense impacte, quan 
el cos està surant amb el nivell de 
l’aigua fi ns el coll. Els exercicis 
d’aiguagim són ideals per a per-
sones de la tercera edat o per a 
aquelles que han sofert una lesió 
articular o muscular, però també 
per a aquells que volen continuar 
fent exercici durant l’estiu.

L’Aiguagim, cada cop amb més adeptes
El nombre de sèniors als gimnasos va en augment

L’aiguagim és un dels 
exercicis preferits, pel 
seu caràcter i facilitat 

d’execució

ESPECIAL SÈNIORS
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Ambient familiar, acolllidor i atenció 
personalitzada als residents.

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

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

Disponibilitat de transport per als usuaris de 
centre de dia.

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

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

Centre acreditat per la Generalitat
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dental almenys una vegada al 
dia. Però si la vostra dentadura no 
està en bones condicions, actual-

La higiene bucal durant la ter-
cera edat és més delicada que 
en qualsevol altra etapa de la 

vida per prevenir malalties dolo-
roses i la pèrdua de peces dentals.
Per això, convé rentar-se les dents 
almenys dues vegades al dia, utilit-
zant un raspall suau i pasta dental 
amb fl uor. I per acabar, utilitzar 
un antisèptic bucal antibacterià. 
També és aconsellable l’ús de fi l 

ment la tecnologia us ofereix molts 
avenços que passen totalment des-
apercebuts:

• Corona o funda: cobreixen les 
peces dentals danyades per prote-
gir-les i evitar que es fracturin. Es 
poden fabricar amb material sem-
blant a les dents naturals.

• Implants: són peces de titani 
que es fi xen al maxil·lar inferior o 
superior i serveixen com a suport 
per a dents artifi cials. 

• Ponts: s’utilitzen per reemplaçar 
una o més peces dentals, cobrint 
l’espai que han deixat.

• Dentadura postissa: pot cobrir 
parcialment o completament la 
dentadura pròpia i és amovible. Es 
fabrica amb resina acrílica, enca-
ra que en moltes ocasions inclou 
parts de metall. 

La higiene dental en la tercera edat
És important rentar-se les dents almenys dos cops al dia

És bàsic utilitzar un 
raspall suau  i pasta 

dental específi ca, amb 
fl uor

ESPECIAL SÈNIORS
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nir al cuidador en plena salut.
Per al benestar mental hi ha més 
informació i més alternatives on 
recolzar-se en els centres sanitaris, 
institucions, etc però hi ha un gran 
desconeixement de les ajudes tèc-
niques que existeixen per tal que el 
desgast físic del cuidador, no acabi 
amb la seva salut. 

En la cura diària de la gent gran po-
ques vegades es tenen en compte 
la cura de la salut física i mental del 
cuidador. Només tendim a utilitzar 
l’ajuda que ens proporcionen apa-
rells enfocats a minorar el mal estat 

o mala evolució de les patologies 
del pacient però mai per mante-

Hi ha ajudes perquè 
el desgast físic del 
cuidador no acabi 
amb la seva salut

És bo buscar opcions de 
lloguer d’alguns aparells 
que tenen un alt cost. Per 

desgràcia, mai se sap 
el temps que es podrà 

requerir el seu ús.

La cura del 
cuidador
Important i oblidada 

ESPECIAL SÈNIORS
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Per tenir sota control aquest im-
portant desgast, seria bo seguir 
recomanacions d’especialistes. 
 
A les farmàcies i ortopèdies pots 
trobar molts d’aquests aparells, i 
n’hi ha que tenen molta rellevàn-
cia per alleugerir la vida diària com 
són les grues domiciliàries o bé els 

llits hospitalaris amb carro eleva-
dor, que faciliten molt la feina dels 
canvis, higienes i transferències 
als pacients enllitats que no tenen 
força per ajudar ni aguantar-se. 
Així el cuidador no es sobrecarre-
ga amb unes feines que ha de fer 
diàriament i que en molts casos ha 
de suportar un pes molt important.

 
Aquests aparells amb elevada fun-
cionalitat molts cops tenen un alt 
cost també. Seria bo trobar on et 
donessin opcions com el lloguer, 
ja que per desgràcia mai se sap 
el temps que pot durar el seu ús.  
 
Depenent de l’estat del pacient 
també val la pena valorar la com-
pra d’aquestes ajudes tècniques, 
ja que és una inversió directa en 
el benestar i salut del cuidador. 

Les ajudes tècniques 
ja que és una inversió 

directa en el benestar i 
salut del cuidador
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EL MIRADOR DE MATARÓ
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

GRUP

E
l Grup VL és una entitat col·laboradora de la Fundació Vella Terra, que 

conjuntament han treballat al servei de les persones grans des de fa quatre 

dècades, sempre enfocades a millorar la vida de les persones en situació de 

dependència i risc d’exclusió social. Amb aquesta darrera incorporació ja són més 

de 1.500 les persones usuàries dels serveis del Grup VL i la Fundació Vella Terra, 

• Places de residencia col.laboradores i privades

• Centre de Dia amb horaris personalitzats

• Unitat dátenció Psicogeriàtrica

• Assistència Mèdica 24 hores

• Rehabilitació i Fisioteràpia

• Activitats psicoestimulatives

• Tallers ocupacionals

• Psicomotricitat i gimnàstica integral

• Assistència de treballador social

• Unitat d’atenció a enllitats permanents

• Assistència al terminal

• Suport espiritual

• Cuina pròpia / dietètica

• Bugaderia pròpia

CAN BOADA
centre geriàtric

c/ Pirineus 9-13, Mataró
T. 937 411 139 · www.cgcanboada.com

C/ Capcir, 90 (Urb. Can Quirze) - MATARÓ 
93 790 15 36 - www.residenciaelmirador.es
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EL MIRADOR DE MATARÓ
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

GRUP

que gestionen 6 centres de l’ICASS per a gent gran, 5 centres privats i l’entitat tu-

telar de la Fundació que assisteix a més de 150 persones incapacitades. Aquesta 

tasca, desenvolupada amb criteris de personalització, rigor i professionalitat, avala 

la confiança que sempre han dipositat en la nostra entitat tant el Departament 

de Benestar Social i Família com els propis particulars.

• Psicomotricitat i gimnàstica integral

• Assistència de treballador social

• Unitat d’atenció a enllitats permanents

• Assistència al terminal

• Suport espiritual

• Cuina pròpia / dietètica

• Bugaderia pròpia

• Places de residència col·laboradores i privades
• Centre de dia amb transport adaptat
• Apartaments especials per a matrimonis
• Estades temporals i caps de setmana
• Atenció integral i personalitzada
• Pàrquing gratuït per a familiars i clients

NOVA UNITAT DE REHABILITACIÓ INTENSIVA (URI)
L’única unitat d’aquest tipus disponible dins el sector, compta amb els equipaments més 
innovadors i d’última generació en l’atenció al pacient geriàtric, i amb els professionals 
especialitzats en aquest servei rehabilitador.

• Equip professional multidisciplinari
• Serveis complementaris
• Menjador per a famílies
• Servei de rehabilitació
• Unitat de demències
• Terrasses i jardins

VELLA TERRAFundació

c/ Pirineus 9-13, Mataró
T. 937 411 139 · www.cgcanboada.com

C/ Capcir, 90 (Urb. Can Quirze) - MATARÓ 
93 790 15 36 - www.residenciaelmirador.es
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ancians i en casos d’osteoporosi 
senil. A més, la persona gran que 
participa en activitats físiques amb 
certa regularitat millora la seva 
sensació de benestar i la percep-
ció de més mobilitat.La resposta a 
l’exercici es veurà evidenciada en 
el sistema cardiovascular. Després 
d’un entrenament fet de la manera 
adequada, la freqüència cardíaca, 
és a dir, el nombre de contraccions 
del cor per minut, disminueix, i la 
tensió arterial té també tendència 
a baixar. 

El condicionament físic disminueix 
el greix corporal i augmenta la 
massa muscular. També millora el 
metabolisme dels sucres i greixos. 
Alguns estudis han demostrat que 
les activitats com caminar, córrer 
o anar amb bicicleta afavoreixen 
l’augment de la massa òssia en els 

Portar a terme una activitat 
física amb certa regularitat i 
amb una intensitat determi-

nada pot retardar el deteriorament 
del sistema nerviós encarregat de 
rebre, transportar i organitzar els 
missatges responent a determi-
nats estímuls, com per exemple 
ensopegar amb algun obstacle. 
L’exercici aportarà, a més, entre 
altres benefi cis, la disminució de 
la percepció del dolor, l’ansietat i 
millora de la capacitat de concen-
tració i atenció. 

Exercici físic en la tercera edat
No s’ha d’associar l’edat sènior a un sedentarisme abusiu

L’esport millora la 
sensació de benestar 
i la percepció de més 

mobilitat

ESPECIAL SÈNIORS
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ACTIVITATS

7è Certamen de les arts 
dels casals de la gent gran
Acte de lliurament de guardons del 7è 
Certamen de les arts dels casals de la 
gent gran, i inauguració exposició de 
les obres participants. 
Dimarts 7 juliol l 19h l Foment Mata-
roní (C. Nou, 11. Mataró)

CASALS

Associació de gent gran la 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions. • Ball cada dimecres a 
les 16,30h, amb música seleccionada 
de CD, a la Sala del Bar. • Activitats: 
Pintura a l’oli. Puntes coixí. Coral. 
Petanca. Informàtica. Grup Play Back. 
Grup de Teatre Gatassa.

Associació de gent gran 
Pla d’en Boet. c/Juan 
Sebastián Elcano, 6. Mataró. Telf.: 
93.702.29.16.
• Ball: diumenges de 17h a 20h. Mú-
sica en viu. • Bingo: divendres de 17 
a 18h. • Cursos. Sevillanes: dill 17,30 
a 19,30h. Manualitats: dill 15,30 a 
17,30h. Tai Txi: dill i dij 17,30 a 19h. 
Patchwork: dimt 16 a 18h. Ball de 
saló: dimt 17,30 a 19h. Informatica: 
dij 10 a 11,30h. Català: dij 15,30-
17,30h. Sardanes: dij 19 a 20h. Ball 
de línia: div 18 a 19h.

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. 
c/ Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Sopar-Ball, penúltim dissabte de cada 
mes, a les 20,30h. • Activitats:Tai-Txi 
(Dilluns i dimecres matí). Mandales 
(Dimarts). Patchwork (dilluns i dime-
cres), Labors i manualitats (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).

Casal de gent gran de 
Cirera. Rda. Frederic Mistral, 3-5. 
Mataró. Tel.: 93.799.79.67.
• Ball, cada diume≠nge de 18 a 21h 
(horari estiu). • Català escrit i parlat 
(divendres) • Gimnàstica (dilluns i 
dimecres) • Informàtica (de dilluns 
a dijous, matí i tarda) • Patchwork 
(divendres) • Ioga (dilluns i dimecres) 
• Ball en línia (dilluns) • Petanca 
(de dilluns a divendres) • Ple i ratlla 
(dimarts 17-19h). •  Pilates (dilluns 
i dimecres) • Jocs de taula: billar, 
cartes, domino.

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

gent grangent gran
www.totmataro.cat/gentgran
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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.

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.

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, 
modisteria, country, balls de saló, 
pintura, dibuix, taller memòria, hava-
neres, tai-txi, relaxació, ioga, anglès. 
Informàtica: photoshop, imatge digital 
i powerpoint. • Petanca i jocs de taula.

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.
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• Menjar amb moderació i inclou-
re aliments variats en cada àpat.

• Menjar diverses peces de fruita i 
hortalisses cada dia.

• Consumir lactis descremats 
diàriament.

• Menjar carn vermella i carn blan-
ca, però, abans de cuinar-la cal 
retirar el greix visible.

• Evitar els saltejats i els fregits, 
així com moderar el consum de 
sucre i de sal.

• Beure abundant aigua potable 
durant tot el dia. 

sentit, diverses dades epidemiolò-
giques relacionen l’alimentació i 
altres factors amb certes malalties 
cròniques. Per portar una alimenta-
ció saludable, cal tenir en compte:

• Escollir els millors aliments del 
mercat i tenir cura de la seva ma-
nipulació i conservació a la llar.

•  As segu ra r- se  de  consu -
mir la quantitat de calories 
adequada. Les dietes molt res-
tr ingides no cobreixen tots 
els requeriments nutricionals.

• Fer quatre àpats diaris o, si 
no es té prou gana, fer sis àpats 
però amb menys quantitats.

Sovint la gent gran pateix 
problemes nutricionals, i les 
seves conseqüències són més 

greus que en altres edats. En aquest 

Hàbits sans en la tercera edat
Fer cas a les recomanacions nutritives augmenta la qualitat de vida

CAMBIE SU BAÑERA POR PLATO DE DUCHA

ATARÓ RES EFORMAS 93 799 71 69

ESPECIAL SÈNIORS
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pot instal·lar des d’un passamà, 
inodors o aixetes automàtiques, 
eliminar esgraons, etc. 

Però convé que un especialista 
analitzi les barreres del bany i 

E n casos de persones de la 
tercera edat o amb mobilitat 
reduïda per fractures, de-

teriorament físic, artrosi, artritis, 
discapacitats, etc., és fonamental 
adaptar el bany per facilitar-ne l’ús 
i a més evitar possibles accidents. 
A més, els cuidadors o assistents 
veuran que se’ls facilita la seva 
feina, i es poden ocupar d’altres 
cures que milloraran la qualitat 
de vida de tots dos. Per això es 

Lavabos adaptats
Evitar accidents és fàcil si repensem el nostre quarto de bany segons les 
necessitats

Un lavabo plenament 
adaptat, amb materials 

aidents, facilitarà la 
vida

l’adapti a les nostres necessitats.
Hi ha empreses que es dediquen 
específi cament als sectors gerià-
trics, sanitaris i de discapacitats, 
en les quals podeu trobar sistemes 
integrals de dutxa especials per a 
discapacitats i tercera edat. 

També disposen d’altres productes 
com mampares, barres de suport, 
alguns seients, taulers, grues, etc.
En un bany adaptat hi ha certes 
mesures que s’han de respectar: 
L’inodor ha de tenir les mesures 
adequades i estar instal·lat a una 
altura i posició que no suposi cap 
obstacle.

El lavabo ha de disposar d’aixetes 
accessibles, i també de les mesures 
i col·locació idònies. La dutxa, pre-
feriblement ha de ser amb seient 
abatible i una zona seca, i en cas 
de ser necessari, adequada a l’ús 
amb cadira de rodes. 

DEL 26 DE JUNY AL 2 DE JULIOL DE 2015
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sinó que pot ajudar a l’organisme 
de la persona gran a tornar a un 
millor nivell de vitalitat i de salut 
en general.

Beneficia a problemes d’osteo-
p o r o s i s ,  a r t r o s i s ,  a r t r i t i s , 
se den tarisme, sobrepès, etc. El 
benefi ci més gran en els ajustos 
quiropràctics és a conseqüència 
de la cura quiropràctica de man-
teniment a llarg termini: una vida 

Per els que no volen resignar-se a 
veure disminuïda la seva qualitat 
de vida amb el pas del temps i vo-
len afegir no només més anys de  
vida sinó també més vida als seus 
anys, la quiropràctica pot donar-los 
aquest suport que busquen.

Aquesta edat, el cos es fa més deli-
cat i amb un metabolisme general 
més lent i fràgil. Un esquelet més 
feble, tolera pitjor que un adult 
més jove l’agressivitat dels fàrmacs 
i de la cirurgia. Necessita un en-
focament més conservador, sense 
efectes secundaris, que respecta la 
fi siologia natural en lloc d’alterar-
la, que s’adapta a les necessitats 
individuals de cada persona, com 
només la quiropràctica pot oferir 
a un pacient.

Com que actua alliberant el sis-
tema nerviós de les interferències 
que poden produir-se per causes 
mecàniques en la columna ver-
tebral, la quiropràctica no ajuda 
només a la recuperació de les fun-
cions locomotores, més mobilitat, 

Invertir en el nostre 
futur signifi ca gaudir 

d’una tercera edat més 
activa i saludable

Quiropràctica 
per a persones 
grans

prèvia de revisions i ajustos periò-
dics és la millor preparació per a 
una tercera edat plena i activa. La 
quiropràctica dóna l’oportunitat a 
què les persones grans no renun-
ciïn a mantenir la seva activitat i 
puguin seguir gaudint de la vida 
quotidiana  millorant l’autonomia.

Molta gent sol associar la quiro-
pràctica a una tècnica agressiva per 
a les persones grans, però és justa-
ment el contrari. La quiropràctica 
té un enfocament més conserva-
dor que altres tractaments amb 
medicació o la cirurgia, i a més 
sense efectes secundaris. La cura 
quiropràctica respecta la fi siologia 
natural, adaptant-se a les necessi-
tats individuals de cada persona. 

Una opcio recomanable

ESPECIAL SÈNIORS
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L’augment de l’esperança de vida 
també ha permès que generacions 
diferents convisquin durant més 
temps. Les persones grans són com 
el ciment que solidifica el mur. 
Uneixen pares, fills, néts i besnéts 
i són capaços d’escoltar i tractar 
amb totes les generacions”

En aquest sentit la gent gran juga 
un rol social i de suport familiar: fer 
de cangur dels néts per estalviar-se 
l’escola bressol o anar-los a buscar 
a l’escola per permetre la concilia-
ció laboral d’uns pares que no es 
poden permetre reduccions de jor-
nada. El problema és quan els fills 
deleguen massa en els avis la cura 
i l’educació dels néts. Tot i que la 
cura dels fills menors de tres anys 
recau majoritàriament en la mare, 
segons un estudi del CIS, la sego-
na opció ja és l’àvia, per davant 
del pare. 

Avis, pares, néts 
i besnéts
El rol familiar dels  
sèniors

Tot 15,16 especial seniors 1681.indd   3 23/6/15   13:39



Fira Gastronòmica de 
Mataró i el Maresme

Dia: 
Diumenge 28 juny

Horari: 
De 18 a 20h

Lloc: 
Parc Central (Mataró)

Preu: 
Gratuït

HOTEL COCHAMBRE, 
FER BALLAR LA FIRA GASTRONÒMICA

El Parc Central acull aquest cap 
de setmana la primera edició de 
la Fira Gastronòmica de Mataró 
i el Maresme, una iniciativa del 
Gremi d’Hostaleria que comptarà- 
diumenge a la tarda– amb música 
de ball de la mà d’uns reputats 
experts en fer ballar el personal: 
els Hotel Cochambre. Aquesta or-
questra amb nom d’establiment 
exòtic és el pròleg perfecte per a 
l’estiu acabat d’iniciar, els balls 
d’orquestra i la diversió a la pista. 
Segur que sent al Parc hi ha qui ja 
pensa en Les Santes. Un grup de 
conserges i “botones”, traslladats 
dalt l’escenari amb molt sentit 
de l’humor i ganes de fer moure 
el personal. Un grup a mig camí 
entre orquestra i conjunt musical, 
que allà on passa arrossega 
adeptes amb transversali-
tat musical i moltes tau-
les dalt l’escenari.

Hotel Cochambre 
combina xou amb bona 
música, creant un 
context inusual que 
no deixa indiferent a 
ningú del públic as-
sistent. Un grup amb 

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

Concert solidari
Concert a càrrec de Gwen Perry & 
Michele Faber Quinteto i Escola de 
Música de Llavaneres. A benefi ci de 
Llavaneres contra el Càncer.
Divendres 26 juny l 21h l Centre Cívic 
el Gorg de Sant Vicenç de Montalt l 
Preu: 15€ (inclou copa de cava)

Trio Roma
Salvador Francès (clarinet), Elisabetta 
Renzi (violoncel) i Astrid Steinschaden 
(piano). Interpretaran obres de Beet-
hoven, Glinka, Rota i Piazzolla. 38è 
Festival de Música del Maresme.
Dissabte 27 juny l 20h Foment Mata-
roní (C. Nou, 11. Mataró) l Preu: 12€.

‘Mate, tequila, cachaça i ron’
Concert del nou disc de Quel Xiberta i 
Ferran Morer, recull de peces de dife-
rents estils musicals d’Amèrica Llatina.
Dissabte 27 juny l 21h l Teatre Princi-
pal (C. de l’Església, 45-47. Arenys de 
Mar). Taquilla: 12€. Anticipada: 10€.

Nexus Piano Duo
Concert de Mireia Fornells Roselló & 
Joan Miquel Hernández Sagrera.
Diumenge 28 juny l 19h l Teatre Princi-
pal (C. de l’Església, 45-47. Arenys de 
Mar). Taquilla: 12€. Anticipada: 10€.

Concert d’Estiu Coral 
Concert a càrrec de la Coral Llaç 
d’Amistat i Coral de La Passió d’Es-
parreguera.
Diumenge 28 juny l 19h l Saló de 
Pedra (C. Gran, 61. Argentona) 

TEATRE I DANSA

Tallers de fi nal de curs de La 
Saca
Tallers dels grups de l’Escola de teatre 
de la Sala Cabanyes.
Divendres 26: 20:15h a l’Espai Saleta
‘El principi d’Arquímedes’ amb el Grup 
Mataties. 21:30, a l’escenari de Sala 
Cabanyes ‘Estriptís’ del Grup Naïm. 
Dissabte 27: 11:30h, a l’escenari de 
la Sala Cabanyes. ‘Tu què hi veus?’ 
del Grup Benjamí. ‘Nit de Reis’ del 
Grup Nataniel. ‘El malalt imaginari’ 
del Grup Thasis. ‘L’alegria que passa’ 
del Grup Abdaró. Dissabte 27: 18:30 
i a les 21:00 a l’Espai Saleta, “Sonata 
Renatus” del Grup Jonàs.
Sala Cabanyes (La Riera, 110-120) l 
Entrada lliure, amb aforament limitat

www.totmataro.cat/agenda   

una fi losofi a d’espectacle ben clara: 
divertir i seduir amb els temes que 
inevitablement comportaran festa 
amb lletres majúscules. Amb discos 
al mercat, Hotel Cochambre s’ha 
convertit en un dels referents festius 
de les nits catalanes, sent grup re-
sident a sales com Luz de Gas. Els 
seus components versionen artistes 
d’ara i també dels que acostumem a 
dir “de sempre” com Sabina, MClan, 
Hombres G, Lax’n’Busto, Seguridad 
Social, Los Rodríguez, Julio Iglesias, 
Alejandro Sanz, Camilo Sesto, Lo-
quillo, Alaska, Tequila, Estopa, Nino 
Bravo, Orquesta Modragón, Mecano 
o Juanes.

el personal. Un grup a mig camí 
entre orquestra i conjunt musical, 
que allà on passa arrossega 
adeptes amb transversali-
tat musical i moltes tau-

Hotel Cochambre 
combina xou amb bona 

Espai patrocinat per

www.totmataro.cat/agenda
MÉS INFORMACIÓ
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Ètnica-ment + INsomnes
Espectacle de música i dansa, dins del 
projecte #Camídesantes. 
Diumenge 28 juny l 21h l Plaça de 
Can Xammar (Mataró) l Gratuït

Cinema: ‘Soldados de 
Salamina’
Com a tancament de l’exposició “La 
guerra et canvia la vida” es projectarà 
la pel·lícula de David Trueba.
Dimecres 1 juliol l 18h l Foment Mata-
roní (C. Nou, Mataró) l Gratuït

Festival de Cinema de 
Muntanya de Torelló 2015 
Projecció de dues pel·lícules premi-
ades: ‘Mission Anctartic’, de Guido 
Perrini (Suïssa, 2013) i ‘Guides & Cie’, 
de Gilles Chappaz (França, 2014).
Dijous 2 juliol l 18  i 20:30h l Agrupa-
ció Científi co-Excursionista de Mataró 
(Passatge Pou d’Avall, 1. Mataró)

INFANTIL

El Conte de la Rotllana 
Narració del conte ‘Atrapat’, d’Oliver 
Jeffers.
Divendres 26 juny l 17:30h l Bibliote-
ca Popular Fundació Iluro (Mataró).

Club superagents lectors
“Barrabum!”, de Mark Haddon. Tertú-
lia literària dirigida a nois i noies de 9 
a 12 anys. 
Divendres 26 juny l 18h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Pl. Occitània, s/n. 
Mataró)

Benvingudes familiars
Visita en família per conèixer a fons 
la biblioteca i les àrees i activitats 
adreçades als infants.  
Dissabte 27 juny l 11h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró).

‘Remeis casolans amb herbes’
‘Fem crema hidratant!’. Activitat fami-
liar, de 5 a 12 anys.
Diumenge 28 juny l 12h l Can Boet 
(C. de Francesc Layret, 75 Mataró).

L’Hora del Conte Matiner
“Es ven germà petit”, de Marian de 
Smet, il·lustrat per Marja Meijer.
Dimarts 30 juny l 10:30h l Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en Palau, 
18, Mataró).

Hora del conte especial
“Amanida de mainada”. Cançons i 
danses, a càrrec d’Oriol Bargalló.
Dimarts 30 juny l 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró).

L’hora del conte en anglès
Especial contes de Peppa Pig. 
Dijous 2 juliol l 17:30h l Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (Mataró).

Espai patrocinat per

Concert de fi  de curs de la coral 
Primavera per la Pau. Recull de can-
çons per la pau de diverses èpoques. 
Homenatge i record a Teresa Rebull 
i Ovidi Montllor. A càrrec de: Xavier 
Rodon, Isidre Caro i Jordi Mas amb 
Primavera per la Pau. 

CONCERT

‘Tastets de primavera’

Divendres 26 juny l 21h l Casal Nova 
Aliança (C. Bonaire, 25. Mataró)

TEATRE

El muntatge esdevindrà una confronta-
ció entre les arts escèniques i les arts 
visuals que donarà lloc a un espectacle 
in situ, fet i creat especialment per a un 
espai concret. A càrrec del duet artístic 
d’Aniol Busquets i Stéphane Despax. 

Fet a Mataró: ‘Galop’

Dies 26 i 27 juny l 21h l Can Gassol 
(Pl. de la Pepa Maca, 15. Mataró) l 
Gratuït amb invitació
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Buc de Contes
Sessió de contes especials ‘Contes.
coop’, amb motiu del Dia Internacional 
de les Cooperatives.
Dijous 2 juliol l 17:45h l Buc de Lli-
bres (Muralla del Tigre, 31 Mataró)

XERRADES I LLIBRES  

“Talking about...”
Tertúlia literària en anglès amb el 
llibre “The brief wondrous life of Oscar 
Wao”, de Junot Díaz. 
Divendres 26 juny l 19h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró)

‘En el umbral del misterio’
Presentació del llibre de Miquel 
Lázaro, a càrrec de l’autor. 2a edició 
ampliada i modifi cada. 
Divendres 26 juny l 20h l Casal de 
Llavaneres (Avda. Catalunya, 56. Sant 
Andreu de Llavaneres)

‘Polítiques educatives per a 
la construcció d’un nou país’
Conferència d’Ismael Palacín dins del 
cicle ‘La construcció del nou Estat’.
Dimarts 30 juny l 19:30h l Òmnium 
Mataró-Maresme (C. Argentona, 59. 
baixos. Mataró)

Véns a la tertúlia?
Tertúlia amb el llibre ‘Una lletra 
femenina de color blau pàl·lid’, de 
Franz Werfel. Moderada per l’escriptor 
Toni Sala.
Dimecres 1 juliol l 19h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró)

“Talking about...”
Tertúlia literària en anglès amb el llibre 
“The Edible Woman”, de Margaret 
Atwood. Moderada per Laura Patricio.
Dijous 2 juliol l 19h l Biblioteca Públi-
ca Pompeu Fabra (Mataró)

‘La lectura com a pregària’
Presentació llibre a càrrec de l’autor 
del llibre i doctor en fi losofi a Joan 
Carles Mèlich i l’editor de Fragmenta 
Editorial Ignasi Moreta.
Dijous 2 juliol l 19:30h l Dòria Llibres 
(C. d’Argentona, 24. Mataró)

La mort d’un familiar. Com 
superar un procés de dol?
Xerrada de l’equip d’atenció psicològi-
ca de la Fundació Hospital.
Dijous 2 juliol l 19h l Fundació 
Hospital (c/ Sant Pelegrí, 3. Mataró). 
Entrada lliure.

FESTES I FIRES

Festes del barri Peramàs-
Esmandies
Divendres 26: 20h a Les Esmandies, 
Concert ‘Cantavia’ de Joan Vives a 
càrrec de la Coral l’Arquera del Casal 
de Gent Gran Jaume Terradas. 22h al 
Pati de Les Esmandies, Nit de Rumba 
a càrrec del grup “La Nostra Rumba”. 
Dissabte 27: 11:30h al Pati de Les Es-
mandies, Ballada de Sardanes enregis-
trades i cloenda del taller de sardanes 
2014-2015. Traca Fi de Festes, i tot 
seguit, Vermut per tothom.

Festes del Palau
Amb actes per a tots els públics.
Del 26 al 28 de juny

Revetlla de Sant Pere
10:30h, Descoberta d’un monòlit d’ho-
menatge als pescadors de Llavaneres. 
19h, Espectacle infantil a càrrec d’Ori-
ol Bargalló. 21:30h, Sardinada popular 
i ball amb el grup Boogie-woogie. 
Diumenge, 28 juny l Davant de l’esglé-
sia de Sant Pere / Parc de Sant Pere 
(Sant Andreu de Llavaneres)

Fira del Col·leccionisme
Associació del Col·leccionisme Llebeig.
Diumenge 28 juny l De 9 a 14h l La 
Riera (Arenys de Mar)

RUTES I VISITES

La Casa Coll i Regàs
Visita audioguiada a l’edifi ci modernis-
ta creat per l’arquitecte mataroní Josep 
Puig i Cadafalch el 1898. 
Diumenge 28 juny l De 10,30 a 
12,30h l Casa Coll i Regàs (C. Argen-
tona, 55. Mataró)

El Modernisme a Mataró
Ruta guiada per conèixer l’època i els 
principals arquitectes del moment, en 
especial Josep Puig i Cadafalch.
Diumenge 28 juny l 11h l Des de 
l’Ajuntament (Mataró)

Un tast d’art a ca l’Arenas
Recorregut per conèixer l’arquitectura 
de la Casa Arenas, la fi gura de l’artista 
i la col·lecció d’art que s’hi exhibeix. 
Diumenge 28 juny l 18h l Ca l’Arenas 
(C. Argentona, 64. Mataró)

SARDANES  

Ballada de sardanes
Amb la Cobla Iluro.
Dissabte 27 juny l 19:15h Plaça de 
Santa Anna (Mataró)
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EMPEDRAT DE CONTES

L’hora del conte especial dins el cicle 
que programen les Biblioteques de 
Mataró durant els mesos d’estiu. Una 
sessió de contes per saber una mica 
més de la vida de Mozart, quatre 
nocions de música, alguna cançó i una 
mica de soroll. A càrrec d’Ada Cusidó.

“Olla de grills”

Dimecres 1 juliol l 19h l Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)

Lectors de totes les edats delecta-
ran el públic amb lectures amenes i 
divertides. L’il·lustrador Gustavo Roldan 
posarà imatges a les lectures. Aquesta 
combinació anirà acompanyada del 
piano del músic Martirià de Borja. Cicle 
d’estiu a les Biblioteca. 

CAPVESPRES ALS JARDINETS

‘Tendal de poesia’

Dimarts 30 juny l 20:30h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
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exposicionsexposicions

‘Badlans Habitat’
Fotografi es de Manuel Contreras de les 
cases-cova i les xemeneies de Guadix.
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. d’en Xammar, 2. Mataró) 
l Inauguració: divendres 26 de juny a 
les 19:30h. Fins al 25 de juliol. 

‘Toni Vidal retrata la 
cultura catalana dels 
setanta’
Exposició fotogràfi ca. 
Can Serra-Museu de Mataró (El Carre-
ró, 17. Mataró). Inauguració: dimecres 
1 de juliol a les 19:30h. Fins al 20 de 
setembre. 

‘La guerra et canvia la vida’ 
Exposició de Maria Oms Jané. 
Foment Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró) 
l Fins a l’1 de juliol. 

Pol Codina
Exposició d’escultures.
Estudi Aurum Interiorisme (C. Montser-
rat 33. Mataró). Fins al 31 de juliol.

Joan Serrat: essències 
del passat
Una particular visió de l’art de la 
nostra prehistòria. 
Sala de l’Associació Sant Lluc - Casal 
Nova Aliança (c/ Bonaire, 25. Mataró) l 
Fins al 19 de juliol.

Intimitats. La roba interior 
dels segles XIX al XXI 
Can Marfà (Passatge de Can Marfà, 1, 
Mataró) l Fins al 10 d’octubre.

Ateneu Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró).
VI Premi Biennal de Pintura Torres 
Garcia - Ciutat de Mataró.
Fins al 28 de juliol.
‘Mira’t’: Dels alumnes del batxillerat 
d’arts de l’Institut Alexandre Satorras.
Fins al 28 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.

Ca l’Arenas. Centre d’art 
del Museu de Mataró 
(C. Argentona, 64. Mataró). 
· Art a Mataró 1959-1983. Anys de 
resistència i ruptura. 
Fins al 27 de setembre.
· ‘Patrimoni i reivindicació’, a cura 
d’Agàpit Borràs. l 1r pis. Fins 16 agost.
· ‘Pur eclèctic: 1977-1983. Consolida-
ció i nous artistes’. l Sala 1.
· ‘L’esclat de les galeries dels anys 70 a 
Mataró: testimoniatge o moda’. l Sala 2.
· ‘Art fora mercat (Mataró anys 80)’,  a 
cura de Pilar Bonet. l La Galeria.
· ‘Els artistes de Mataró amb Jaume 
Arenas’. l Menjador.
Fins al 27 de setembre.

‘Albert Gusi. Prohibit 
jugar a pilota al parc’
Can Palauet (C. d’en Palau, 32. Mata-
ró). l Fins al 5 de juliol. 

Llucià González Viza
Escultures i dibuixos.
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. Occità-
nia, s/n. Mataró). l Fins al 31 de juliol.

‘Art Inconformista Rus’ 
Col·lecció Guéron. 
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. Mata-
ró) l Fins al 10 gener 2016.  

‘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. 

www.totmataro.cat/exposicions

NÚM. 1681
DEL 26 DE JUNY AL 2 DE JULIOL DE 2015

Biblioteca Pública Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró).l 
Inauguració: Dijous 2 juliol a les 
19:30h. Fins al 10 d’octubre.

EXPOSICIÓ - INAUGURACIÓ

‘Geografi a de la rumba catalana’

Recorregut fotogràfi c pel gènere. A la 
inauguració: xerrada sobre la rumba 
avui, una visita guiada per l’exposició i 
un petit repertori musical a càrrec de 
Rafalitu Salazar i Txarly Brown DJ.

 totmataro.cat/exposicions
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Psiquiatria general

Psiquiatria i psicologia del nen
i de l'adolescent

Orientació / teràpia familiar

M. BARBERÀ 
 c/Gatassa, 10 / 93.798.29.15
E. BARREDA PALLARÈS 
 c/Alemanya, 6 / 93.757.34.21
EL TORRENT       
c/Torrent, 7 / 93.798.70.04
E. COLL 
Sant Josep, 30 /  93.796.50.58 (diss. tarda)
T. COLL (CREU BLANCA) 
Plaça Xica, 1-3 93.796.09.08
M.R. CORONA - C. SUBIRANA 
 Pg. R. Berenguer, 75 / 93 757.90.93
J. FARRÉ
 c/Esteve Albert, 43 / 93.757.84.91
M. FERRÉ 
 Rda. Pres. Macià, 61-63  93.741.16.66
B. FITÉ                
Riera, 57 93.790.10.30 (diss. alterns tot el dia)
C. YÁÑEZ    
Camí Ral, 110 / 93.790.43.69
M.A. MAJORAL      
 Irlanda 17, cant. Boixa / 93.798.49.47
M. MASJUAN     
 Rda. Dr. Ferran, 28 /  93.798.69.15 
M.T. NOGUERAS
c/Siete Partidas, 79 / 93.790.54.18
M. OLIVÉ    Av. Gatassa, 71 / 93.798.49.55
J. PLANA   Pl. de Cuba, 4 / 93.798.55.50
P. ROCA c/Nou, 1. 93.790.19.57 (diss. alt.)
A. RUIZ-CARRILLO 
 Alarcón, 41 / 93.790.15.17
M.C. SAÑES    Creu Roja, 3 / 93.798.97.06
L.M. SERRANO 
Rda. O’Donnell, 102 / 93.798.03.43 
M.SPÀ        Sant Valentí, 43 / 93.741.62.62
R. SPA    Pl. Santa Maria, 3 / 93.790.10.43
J. SUBIRANA    Rosselló, 43 / 93.757.70.54
M.A. VIA  Poeta Punsola, 16 / 93.790.18.28
A.L. VILARDELL  
Av. Puig i Cadafalch, 256 / 93.798.25.50

Horaris de les 
farmàcies de Mataró

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

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

24H    OBERTES DIA I NIT

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

9 A 22H    EXCEPTE NIT

farmàciesfarmàcies
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Opinió:

En rèplica a ‘Desmuntat Laietana’

Soc fi ll de l’Antoni Bonamusa Saurí, President de 
Caixa Laietana des de l’any 1991 fi ns al 2003. Sóc 
llicenciat en Dret per la UB, he estat el gerent de 
l’empresa Grupibo S.L. durant 25 anys, fi ns al seu 
tancament el maig de l’any passat per efectes de la 
Crisi. Actualment treballo en un magatzem de mate-
rials per a la construcció, i estic acabant un Màster de 
Màrqueting Digital i Comerç Electrònic a la EAE (UB)

El motiu d’escriure aquesta carta al director és el 
de demanar-li poder utilitzar el meu dret de rèplica a 
les mencions fetes del meu pare, de l’Empresa Grupi-
bo S.L. i de mi mateix, en el reportatge “Desmuntant 
Laietana”, i a la reproducció i desenvolupament que 
vostès han fet d’aquest reportatge i d’aquesta notícia 
en la seva edició del 15 de Juny.

Primerament manifestar que la meva queixa no 
és sobre el reportatge, que valoro molt positivament, 
però sí sobre el tractament i la utilització que s’ha fet 
de l’assumpte del subministrament de Grupibo S.L, 
de materials per a l’obra de la primera fase de la seu 
central de Caixa Laietana, i per la manca de rigor en 
la comunicació i en l’encaix de la notícia dins del 
reportatge, ja que jo personalment vaig donar tota la 
informació que em va demanar el Sr. Joan Salicrú, 
un dels periodistes que van elaborar el reportatge, i 
la meva ingrata sorpresa és que les meves explica-
cions no han estat reproduïdes ni mencionades en 
cap moment del reportatge.

Efectivament, en conversa telefònica amb el Sr. 
Salicru, l’hi vaig explicar que Grupibo S.L., dedicada 
al subministrament de materials d’obra, ja era pro-
veïdor de Caixa Laietana abans de l’inici d’aquesta 
obra, i que aquest import de 497.734 euros, corres-
ponia principalment al subministrament i instal·lació 
de terra tècnic elevat, que ens vàrem adjudicar entre 

OPINIÓ

diverses ofertes, per el procediment normal de presenta-
ció del pertinent pressupost mitjançant l’aparellador de 
l’obra, i que va ser facturat d’acord amb les certifi cacions 
durant els dos o tres anys en què es va portar a terme. 
També em vaig posar a la seva disposició per a qualsevol 
aclariment o entrevista que em volgués fer, ja que, com 
l’hi vaig dir, qui no té res a amagar no té cap problema 
per a contestar el que li demanin. A partir d’aquella con-
versa, i fi ns al dia d’avui, ni el Sr. Salicrú ni cap altra 
persona ha tornat a contactar amb mi.

La meva queixa és del que em sembla la utilització pre-
meditada d’una informació incompleta, i del seu encaix 
entre altres notícies de possibles comissions de delictes 
de quanties que fan marejar, i d’adjudicacions irregulars 
de quantiosos préstecs no retornats, i que posa interessa-
dament al mateix nivell d’aquests greus possibles casos 
de corrupció i de malbaratament de recursos públics, un 
subministrament legal de materials de 497.734 €, IVA 
inclòs, en una obra de més 40.000.000,00 €. El dany 
moral que això ens està fent és gran, i sobretot al meu 
pare que va dedicar, com a vocal i com a President i 
sempre de manera honorífi ca i sense retribució, més de 
vint anys de la seva vida a Caixa Laietana, a la seva Obra 
Social i a la Ciutat de Mataró.

Per acabar, un detall que potser dóna idea de la forma 
d’actuar d’Antoni Bonamusa a Caixa Laietana; Hem estat 
molts anys sense tenir relació amb una part de la família, 
perquè quan era President no va voler donar un tracte de 
favor a un familiar per entrar a treballar a l’entitat, per 
davant d’altres candidats més qualifi cats.  

A veure qui aixeca la mà per tirar la primera pedra! 

www.totmataro.cat

JORDI BONAMUSA I VILÀ
ARTICLE OPINIÓ
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  jpatuel@copc.cat

apunts psicològics

JAUME PATUEL I PUIG

PEDAPSICOGOG. PSICOANALISTA PSICÒLEG-PSICOTERAPEUTA

Oportunitat: Aprofi tar-les (4/4)

Prudència i no covardia és un criteri 
d’actuació.

La noieta, filla de la cuinera, 
va saber aprofitar una oportunitat. 
No la va perdre. La vida està ple-
na d’oportunitats. Cal arriscar-s’hi 
prudentment, però arriscar-s’hi, 
llençar-s’hi, ser valent.

La nostra societat amb tots els 
seus defectes, limitacions, males 
passades, ofereix alhora moltes noves 
ocasions, oportunitats per esdevenir 
una persona millor. I trobar un nou 
treball, una nova feina, una nova rela-
ció, una sempre nova oportunitat. Cal 
tenir els ulls oberts i les oïdes atentes 
com la noieta del conte. No es trobarà 
a la premsa la solució, però hem de 
llegir i escoltar per saber on es tro-
ben. Certament, no cauen del cel.

Ara bé, com la noieta, cal treba-

llar, posar-hi entusiasme i amor, ser 
constant i arriscar-se a portar la llavor 
sense florir. 

Tant els pares com els mestres han 
de ser suport per anar endavant per 
als i les que vulguin anar-hi. Hi ha 
pares com mestres que no han ajudat 
sinó enfonsat. Diré un cas. Una noie-
ta de 15 anys va patir un intent de 
violació. Els pares van a demanar ajut 
al professor-tutor a fi de no repetir el 
curs. Era molt intel·ligent i amb bo-
nes notes. La darrera avaluació, fatal, 
com és lògic. No calia una repetició, 
però la gran resposta: “Són lliçons de 
la vida i per a la vida. Haurà de repe-
tir”. Aquest professor-tutor va perdre 
una gran oportunitat de ser humà i 
ajudar a créixer; salvar i sanar a una 
adolescent. Per sort, que d’aquests 
n’hi ha pocs. Va repetir, però res de 

res… enfonsament. Més tard se’n va 
sortir, per ella mateixa i pel suport 
dels pares i d’altres mestres perquè 
la majoria viuen la professió amb 
seny i esperit pedagògic que no de 
funcionari o perfeccionistes. 

Però el que és bàsic, important, la 
capacitat de cadascú o cadascuna en 
cercar, trobar l’oportunitat pruden-
cialment i arriscar-s’hi. Treure tot 
el propi potencial i recursos. El que 
no ajuda a aprofitar les oportunitats 
i treure els propis recursos són les 
addiccions: la beguda, la droga tova 
–no diguem les dures, el sexe irres-
pectuós, el joc, la vagància...

Feliços els qui en el seu caminar, 
han trobat una persona que les ha 
ajudades a cercar un camí nou o pa-
res que ajuden. D’aquestes persones 
també n’hi ha moltes. La premsa no 
en parla, però sí la realitat de la vida. 
Es saber-les escoltar amb els ulls i 
veure-les amb les oïdes. Com també 
hi ha pares que enfonsen els fills i 
creuen que fan bé!!! 

ASSEGURANCES
DE SALUT
Des de 23€/mes

PER UNA VIDA MÉS TRANQUIL·LA

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

www.aliancamataro.cat
Plaça de les Tereses, 22   08302 Mataró
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              PLATES A BAKÚ
Quatre esportistes mataronines es pengen 

la medalla de plata als Jocs Europeus

o s t e o p a t i a

f i s i o t e r à p i a

Montserrat Cabré Esteve
Osteòpata i fisioterapeuta / col. 5162

· lumbàlgia · cervicàlgia
· migranya · ciàtica
· lesions esportives...

Pateixes:

Solucionem la majoria de casos a la primera visita

www.montserratcabre.es
C/ Sant Bru, 12 · 2n 4a · T 93 790 61 73 · Mataró

o s t e o p a t i a

f i s i o t e r à p i a

ntserrat Cabré Esteve
col. 5162

Equilibra' t!
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Uri Martínez
El davanter del CE Mataró Uri 
Martínez va ser escolit ”Millor 
jugador de la temporada”, als 
Premis Regional Futbol.

Dos podis estatals
La triatleta júnior del CN Ma-
taró Clàudia Luna va quedar 
subcampiona estatal d’aquatló 
i tercera en triatló sprint.

 FOTO DE DESTACADA STAFF    EL TOT ESPORT

PERIODISTA

ÀLEX GOMÀ

Arriba l’estiu i com cada any, i segu-
rament ens fem pesats, el ritme de 
l’esport canvia. La majoria de competi-
cions regulars de clubs acaben, i arriba 
una època on prenen més protago-
nisme altres esports i esdeveniments 
puntuals, com per exemple la Copa 
Amèrica o els Jocs Europeus de Bakú 
[Per cert molt recomanable un article 
del Jordi Collell al Bloc de la Fosbury.
cat on s’explica que aquests Jocs estan 
relacionats, ni més ni menys, que amb 
Urdangarín i el cas Nóos]. 

És important aquest canvi de veloci-
tat, d’enfoc, ja que amb la calor costa 
estar al ritme amb què vam començar 
la temporada. Els gestors d’equips sa-
ben de la importància d’aquest temps 
d’impàs, diguem-li període transito-
ri, per tal de refl exionar sobre com ha 
anat la temporada i poder planifi car i 
encarar els objectius i reptes futurs. 
Parlar amb els jugadors, valorar en-
certs i errors, fer autocrítica, buscar les 
peces que falten i com encaixar-les. 

Són temps de més hores de reunions i 
menys a les pistes. Un canvi de xip que 
dóna pas a l’estiu, les vacances i el fa-
mós recarregament de piles. 

Per a alguns, però, pot ser un període 
de penitència. Com el cas de Neymar, 
que pràcticament ha copiat el que va 
fer Luis Suárez fa un any al Mundial de 
futbol. Protagonista d’un “creuament de 
cables” incomprensible que li ha costat 
una suspensió de quatre partits que el 
deixa sense jugar en el que queda de 
Copa Amèrica de futbol. 

El curiós del cas és que des del Bar-
ça es pot veure el got mig ple o mig 
buit. Sent negatius, és preocupant veure 
com una estrella de la seva dimensió 
agafa una pilota amb el partit acabat 
i la llança contra un rival. Si volen ser 
optimistes, estaran contents que ja és 
segur que no es lesionarà com l’any 
passat al Mundial i tornarà abans de les 
vacances. Bé, a no ser que faci alguna 
altra bajanada aquests dies estant de 
vacances... 

Canviar el xip o que se’t creuïn els cables
    Pels jugadors és important saber aprofi tar aquests mesos per desconnectar

OPINIÓ

TELÈFON  93.790.70.98 
FAX  93.755.41.06

EDITA  EL TOT MATARÓ, S.L.

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

 PERSONATGE  FET DESTACAT   

EL JUVENIL DEL FUTSAL MATARÓ CELEBRA EL SUBCAMPIONAT DE COPA AMB ELS SEUS SEGUIDORS
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Havíem informat de la participació de 
tres esportistes del CN Mataró en els Jocs 
Europeus que s’estan celebrant a Bakú 
(Azerbaidjan), però les primeres alegries 
en forma de medalla van arribar a càrrec 
de dues nedadores de sincronitzada de 
la nostra ciutat.

La setmana passada a la competició 
d’equips el combinat espanyol, amb 
les mataronines Berta Ferreras i Emilia 
Luboslavova, (que són del CN Kallípolis), 
formant part de l’equip amb Julia Eche-
berria, Helena Jaumà, Carmen Juàrez, 
Raquel Navarro, Itziar Sànchez i Irene 
Toledano, es van fer amb el segon lloc 
i la medalla de plata, superades només 
per Rússia. A més, com a reserva, hi era 
una altra mataronina Lída Vigara (CN 

Granollers) que també va pujar al podi.
Però la collita es va ampliar, destacant 
per damunt de tot el segon lloc en solo 
de Berta Ferreras amb 162.9758, que 
es va penjar una altra medalla de plata, 
superada només per la russa Anisiya 
Neborako que es va imposar clarament 
amb 170.9924. La medalla de bronze va 
ser per a l’austríaca Anna Maria Alexandri 
amb 162.4333.

I el mateix dia, l’equip espanyol, en 
combo, amb la mateixa formació del dia 
anterior substituint només Sara Saldana 
per Irene Toledano, va aconseguir una 
altra medalla de plata, que per tant es 
van penjar les nedadores mataronines. La 
medalla d’or també va ser per a Rússia.

Està clar que tenim a unes nedadores 
de sincronitzada amb un gran futur al 
davant com ho han demostrat en aquesta 
competició prèvia als Jocs Olímpics de 
Rio de Janeiro.    

Tres medalles de plata en sincronitzada 
als Jocs Europeus de Bakú

NATACIÓ SINCRONITZADA
JOCS EUROPEUS REDACCIÓ

Les van obtenir Berta Ferreras 
en solo, i ella mateixa i Emilia 
Luboslavova en equips i combo 

BERTA FERRERAS A DALT DEL PODI DE SOLO

FOTO DE L’EQUIP ESPANYOL DE NATACIÓ SINCRONITZADA

ALBA BONAMUSA

Alba Bonamusa obté la 
plata als Jocs Europeus 
de Bakú 

WATERPOLO
JOCS EUROPEUS REDACCIÓ

La selecció espanyola va lluitar a 
la fi nal però va acabar caient als 
penals davant Rússia 

La waterpolista del Centre Natació Mataró 
Alba Bonamusa es va penjar la medalla 
de plata en la competició de waterpolo 
dels Jocs Europeus que s’estan cele-
brant a Bakú, després que la selecció 
espanyola caigués als penals a la fi nal 
davant Rússia.

En la fase prèvia Rússia havia derro-
tat Espanya per 12-8, però en el partit 
decisiu la selecció espanyola les va tenir 
contra les cordes, ja que quan faltaven 
dos minuts per al fi nal, Espanya guanyava 
per 8-10. Les russes van aconseguir em-
patar i el títol es va disputar a la tanda de 
penals on Rússia es va imposar per 7-6.

La jugadora mataronina va ser autora 
de dos gols en aquesta fi nal, un d’ells 
en la tanda de penals i l’altre el que va 
signifi car el 3-4.

El camí fi ns a la fi nal
La selecció espanyola, a la primera fase, 
va guanyar Sèrbia 17-4 (amb 2 gols de 
l’Alba), a Itàlia 10-8 (amb 3 gols de 
l’Alba), a França 20-5 (amb 2 gols de 
l’Alba) i va perdre 12-8 davant Rússia 
en un partit en que l’Alba no va marcar. 

A quarts de fi nal la selecció espanyola 
va eliminar 8-5 a Hongria, mentre que a 
semifi nals el combinat estatal va derrotar 
9-6 a Grècia sense que la mataronina 
marqués.    
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La palista del CN Mataró Quadis Gàlia 
Dvorak, que era l’última supervivent 
de l’expedició espanyola, ha quedat 
eliminada als vuitens de fi nal dels Jocs 
Europeus de Bakú després de perdre 4-0 
davant l’alemanya Petrissa Solja, número 
24 del rànquing mundial, quedant-se  a 
les portes dels quarts de fi nal.

Dvorak, que ocupa el lloc número 107 
del món, anteriorment havia eliminat  (4-
3) a la txeca Iveta Vacenovska, número 
60 del rànquing mundial, en un partit 
disputadíssim que va durar 42 minuts i 
va tenir uns parcials de 6-11, 11-5, 3-11, 
11-9, 7-11, 11-8, 11-9 i on la mataroni-
na va remuntar un 2-3 advers. Abans, en 
primera ronda, s’havia desfet per un clar 
4-0 de Myruam Imanova d’Azerbaidjan 
(11-5, 11-9, 12-10, 11-4).

Bronzes en el Campionat de 
Catalunya Juvenil 
Fa dues setmanes es va disputar a Ripo-
llet el Campionat de Catalunya de Tennis 
Taula en categoria juvenil i el CN Mataró 
va aconseguir tres medalles de bronze. 
La parella formada per Oriol Lario (que 
encara es troba en edat infantil) i Jordi 
Fradera, es van penjar el bronze. I en 
categoria individual Cati Zamorano que 
encara és infantil, també es va penjar la 
medalla de bronze.    

La mataronina va ser la 
representant estatal que va 
arribar més lluny 

Espanya va perdre davant Corea 
del Sud i va marxar del Mundial 
sense conèixer la victòria 

La selecció espanyola de futbol femenina, 
amb la defensa mataronina Marta Torrejón 
a les seves fi les, va quedar eliminada del 
Mundial de Canadà després de perdre 2-1 
davant Corea del Sud. La “roja” va acabar 
última del grup E amb només 1 punt 
després d’empatar amb Costa Rica (1-1) 
i perdre davant Brasil (1-0) i Corea (2-1).

En el partit davant Corea Vero Bo-
quete va avançar el combinat estatal 
a la primera part, però després que 
Espanya perdonés en diverses ocasions, 
les asiàtiques van capgirar el marcador a 
la segona part i es van acabar imposant 
2-1. Esmentar que la mataronina Marta 
Torrejón ha estat titular en els tres partits 
disputant tots els minuts. 

Brasil que va guanyar a Costa Rica 1-0 
va quedar primera de grup amb 9 punts i 
va accedir als vuitens de fi nal, com Corea 
que ha acabat segona amb 4 punts. Costa 
Rica, que va quedar tercera amb només 
dos punts, va quedar eliminada. 

Les jugadores demanen canvis
Després del discret paper que ha fet la 
selecció estatal en el seu primer mundial 
de la història, la capitana de l’equip Vero 
Boquete, en nom de tota la plantilla, ha 
demanat la dimissió del seleccionador 
estatal Ingnacio Quereda que porta en el 
càrrec 26 anys.  

Gàlia Dvorak cau als 
vuitens de fi nal dels 
Jocs Europeus de Bakú 

TENNIS TAULA
JOCS EUROPEUS REDACCIÓ

Una parella maresmenca 
arriba a vuitens de fi nal 
a Bakú en vòlei platja

VOLEI PLATJA
JOCS EUROPEUS REDACCIÓ

Espanya, amb Marta 
Torrejon, queda 
eliminada del Mundial

FUTBOL
MUNDIAL FEMENÍ REDACCIÓ

La mataronina Amaranta 
Fernàndez i la santpolenca Ester 
Ribera han fet un molt bon paper

Continuant amb la representació mataro-
nina i maresmenca en els Jocs Europeus 
que s’estan celebrant a Bakú, vam saber 
de la participació de la parella de vòlei 
platja formada per la mataronina Ama-
ranta Fernàndez, que havia arribat a ser 
capitana de la selecció espanyola de vo-
leibol, i la santpolenca Ester Ribera, que 
ja fa força temps que estan fent parella 
al vòlei platja.

Van fer una molt bona primera fase, 
superant les italianes Gioria i Momoli per 
2-0 (21-17 i 22-20), després van perdre 
davant les fi nlandeses Lethonen i Lahti 
per 0-2 (15-21, 9-21) i van derrotar les 
bielorusses Shaleuyuskaya i Siakretava 
també per 2-0 (21-12 i 21-19), classi-
fi cant-se per a les rondes eliminatòries.

Acaben entre les 16 millors
Després, a setzens de fi nal, van derrotar 
les també bielorusses Babenka i Mileus-
kaya després d’un emocionant partit per 
2-1, en un desempat vibrant guanyat 
per 15-13, després d’haver perdut el 
primer set per 18-21 i guanyat el segon 
per 21-16. 

I ja situades entre les setze millors, 
o sigui a vuitens de fi nal, van caure de-
rrotades davant les txeques Rehackova i 
Galova per 21-16, 20-22 i 13-15 després 
d’un altre partit vibrant.    
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Hèctor Ruiz, el nedador empordanès 
del Centre Natació Mataró, es va procla-
mar dissabte passat campió d’Espanya 
d’aigües obertes, en la prova dels 10 
km, en el campionat disputat a Banyo-
les, i amb aquest triomf es fa amb un 
lloc per als Mundials de Kazan d’aquest 
mateix any. 

Bronze de Roger Rabassa
A Hèctor Ruiz el va acompanyar al podi 
un altre nedador del Centre Natació 
Mataró, en Roger Rabassa que va que-
dar tercer. Hèctor Ruiz va fer un temps 
d’1:52:59.05, superant en un gran fi nal 
a Venturi i a Roger Rabassa que va fer un 
temps d’1:53:26.15.

Subcampionat per Adriàn Gon-
zàlez en els 5 km
Diumenge passat, en la prova dels 5 km hi 
va tornar a haver-hi representació del CN 
Mataró al podi, ja que Adriàn Gonzàlez es 
va fer amb el subcampionat i Hèctor Ruiz 
va repetir amb el tercer lloc. La victòria 
va ser per Antonio Arroyo (CN Atlètic 
Barceloneta) amb 56:37.50, mentre 
que els dos nedadors del Centre van fer 
respectivament uns temps de 56:41.75 
i 56:42.05. 

David Chaves en categoria júnior va 
acabar en 17a posició en la prova dels 
7,5 km. 

Campió per equips
Amb aquests resultats espectaculars, el 
CN Mataró es va proclamar, amb 84.5 
punts, campió per equips.    

Héctor Ruiz campió d’Espanya de 
10 km en aigües obertes 

NATACIÓ
AIGÜES OBERTES REDACCIÓ

El CN Mataró va obtenir quatre 
medalles en aquests estatals 
celebrats a Banyoles  

HÉCTOR RUIZ

EQUIP DEL CN MATARÓ QUE ES VA PROCLAMAR CAMPIÓ

El combinat espanyol ha guanyat 
tot els partits que ha jugat a 
l’Europeu de Romania i Hongria

La selecció espanyola de bàsquet, amb 
la mataronina Núria Martínez a les seves 
files, va aconseguir la setena victòria 
consecutiva en el Campionat d’Europa 
que es disputa a Hongria i Romania, 
derrotant la potent Rússia 66-57, acabant 
primera grup i accedint invicte als quarts 
de fi nal. Abans havia guanyat 80-91 a 
Sèrbia, després d’un molt bon partit del 
combinat espanyol.

La jugadora mataronina va ser la setena 
jugadora més utilitzada, jugant 9 minuts, 
donant relleu a les titulars que van jugar 
molts minuts, i tot i no anotar, va donar 
dues assistències i va agafar un rebot.

En uns dies en què moltes esportistes 
mataronines estan participant a alt nivell 
arreu del món, la que va ser proclamada 
la millor esportista mataronina del 2014, 
Núria Martínez (recordem que juga al 
Galatasaray turc), també té un destacat 
protagonisme, ja que està jugant el cam-
pionat d’Europa de bàsquet formant part 
de la selecció espanyola que, de moment, 
ha guanyat tots els partits que ha disputat. 
Fins ara els resultats d’Espanya i la inter-
venció de la jugadora mataronina han estat 
aquests: davant Lituània 72-58 (4 minuts, 
cap punt), Eslovàquia 82-21 (1 minut, cap 
punt), Hongria 69-46 (4 minuts, 1 punt), 
Suècia 64-60 (18 minuts, 10 punts), 
Croàcia 95-53 (6 minuts, 5 punts).    

Núria Martínez i 
la selecció estatal 
continuen invictes

BÀSQUET EUROPEU
NOTÍCIA REDACCIÓ
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JOVENTUT. Noper Sowe i Jordi Armadans 
porters; Marc Martínez, Bernat Muñoz (15, 
5 de p.), Toni Busquets, Berenguer Chiva, 
Bernat Bonamusa (4), Dani Aguilera (3), 
Guillem Fàbregas, Àlex Bosch (5, 3 de p.), Eric 
Martínez, Oriol Vaqué (2), Marc Castilla (2), 
Roc Segarra (3), Jan Bonamusa (3)

PARCIALS CADA 5’.  2-3, 6-6, 9-10, 11-12, 
13-14, 16-17 descans; 19-19, 21-21, 24-24, 
26-26, 28-27, 31-31 fi nal temps reglamen-
tari; 34-34, 37-37.

PENALS.  Marc Jordan (1-0), Àlex Bosch (1-1), 
Lluís Calvera (2-1), Bernat Muñoz (2-2), Marc 
Aballí atura Noper, Oriol Vaqué (2-3), Gorka 
Herrero (3-3), Bernat Bonamusa (3-4), Ge-
rard March (4-4), Marc Castilla atura Nicolau; 
David Ferrer (5-4); Àlex Bosch atura Nicolau.

El Joventut Handbol Mataró no va tenir la 
sort de cara i va quedar fora de la fi nal de 
la Copa Catalana i també de la Supercopa 
Catalana que es jugarà a l’inici de la 
pròxima temporada. El premi serà per a 
l’Handbol Sant Cugat que a la tanda de 
penals va tenir el seu heroi en el porter 
Martí Nicolau.

El partit es va jugar en la impressionant 
Ciutat Esportiva de Blanes, i va ser un 
partit vibrant, tremendament igualat, que 
va acabar amb empat a 31 al fi nal del 
temps reglamentari, i que es va resoldre 
als penals després que la pròrroga (dues 

parts de 5 minuts) tampoc hagués desfet 
la igualada.

El Joventut topava en aquest partit 
amb l’únic equip al qual no ha pogut 
guanyar aquesta temporada a la lliga i 
a més l’afrontava, per diferents motius, 
amb baixes de l’entrenador Hèctor del 
Pino (el partit el van dirigir el segon 
Àlex Viaña i l’entrenador del juvenil Juan 
Sànchez), del golejador David Pedragosa 
i del “porter de la Copa” Dani Arguillas.

A la pista els jugadors ho van donar 
tot, en un moment en què les forces 
ja no abunden, i el marcador va estar 
sempre igualat sense que cap dels dos 
equips agafés gairebé mai més d’un gol 
d’avantatge. Els atacs es van mostrar 
superiors a les defenses i el partit gairebé 
s’ha convertit en un “duel de pistolers” 
entre Bernat Muñoz per part mataronina 
i Marc Jordan per part santcugatenca, 
que perforaven la porteria rival amb 
llançaments molt espectaculars. Ja prop 
del fi nal del partit el Joventut es va trobar 
amb un problema afegit en rebre Toni 

SANT  
CUGAT

JOVENTUT 
MATARÓ42 41

Busquets, un dels puntals defensius, la 
targeta vermella per tres exclusions, però 
s’acabà empatant. 

A la pròrroga l’equip mataroní no va sa-
ber aprofi tar una doble exclusió dels rivals 
per marxar en el marcador i novament un 
penal transformat per Àlex Bosch amb el 
temps acabat va donar l’empat a 37. Es va 
anar als penals on el Joventut es posà per 
davant quan Noper n’aturà un, però quan 
ja semblaven tenir la fi nal a les mans el 
porter rival en va aturar dos i la victòria 
va anar cap a Sant Cugat. 

El títol per al Bordils
En la fi nal jugada l’endemà el Sant Cugat, 
tot i l’esforç fet el dia abans, va plantar 
cara a l’Handbol Bordils, equip de Divisió 
d’Honor Plata, i només va cedir per un 
ajustat 30-31. 

El Joventut  Mataró cau 
als penals en la semifi nal 
de la Copa Catalana

HANDBOL
COPA CATALANA REDACCIÓ

En un partit vibrant la sort al fi nal 
va fer costat a l’Handbol Sant 
Cugat

IMATGE DE LA TANDA DE PENALS

BERNAT MUÑOZ VA ESTAR PLETÒRIC ANOTANT 15 GOLS

Campiones de Copa 
Catalana

HANDBOL
COPA CATALANA REDACCIÓ

Tres jugadores mataronines de l’equip 
infantil del BM Granollers que ja s’havien 
proclamat subcampiones d’Espanya, es 
van fer amb el títol de la Copa Catalana 
superant el BM La Roca per 27-14. Són 
Aina Calle, Alícia Fernàndez i Maria 
Muñoz. 
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  més informació al centre natació 
i al web www.cnmataro.cat

VINE ARA AL CENTRE
I GAUDEIX DE L’ESTIU!

fes-te ara soci o abonat
al centre i tindràs 

un mes gratis  
per gaudir de L’estiu 
aL Centre nataCió
i si véns de part d’un altre soci, 
ell també tindrà una quota 
gratuïta | oferta vàlida fins al 
30 de juny
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El juvenil del Futsal Aliança Mataró 
subcampió de Copa Catalunya

FUTBO SALA
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

No va poder ser, no va saltar la sorpresa i 
el nostre Juvenil A va perdre 6-1 la fi nal 
de Copa Catalunya davant el FC Barce-
lona, un equip que aquesta temporada 
no ha perdut cap partit i que la setmana 
anterior venia de proclamar-se campió 
d’Espanya. Dit això, hem de remarcar 
que els mataronins no es van rendir en 
cap moment i que van lluitar fi ns al fi nal 
amb valentia i honor. 

El partit va començar molt igualat amb 
un Futsal Mataró ben ordenat en defensa 
que intentava sorprendre al FC Barcelona 
al contraatac. Però en el minut 12’ de joc 
es va trencar la igualtat quan els blaugra-
nes van fer l’1 a 0 en una transició ràpida. 
Els vermells no es van rendir i, abans 
d’arribar al descans, van intentar igualar 
el matx amb el joc de cinc, però el Barça 
es va mostrar intractable en defensa i 
abans als vestidors va fer dos gols més 
col·locant el 3-0.

A la represa el Futsal Mataró va sortir 
amb forces renovades i Raul Pulido va fer 

Fa dues setmanes el gimnàs mataroní del 
CD Tonbal va participar en el Campionat 
de Catalunya Infantil de combat amb una 
expedició de 13 alumnes. Els deixebles 
del mestre Toni Moreno van tenir una gran 
actuació i van aconseguir 9 medalles, 4 
ors, 2 plates i 3 bronzes, una collita supe-
rior a la del darrer campionat d’aquestes 
carecterístiques i que evidencia el treball 
que estan fent aquest joves valors del 
taekwondo mataroní. 

Les medalles d’or van ser per a Pol 
Torres, Ramón Corbacho, Eric Castro i 
Manle Fernández. Eduard López i Yeray 
Garcia es van penjar l’argent, mentre que 
Maria Jaén, Niko Romero i Roc Amell van 
ser bronze. Van participar sense guanyar 
medalla Lucia Larrosa, Ariadna Larrosa, 
Julen Borrego i Cristian Cano.      

el 3-1 que donava esperances i desperta-
va la grada mataronina. Però poc va durar 
l’alegria, ja que pocs minuts després els 
blaugranes, que comptaven amb diversos 
jugadors que juguen al Plata, van fer el 
4-1. Els vermells no es van rendir i ho van 
seguir intentant, però no hi va haver sort 
i es va acabar cedint 6-1. 

Aquest subcampionat de Copa davant 
del campió estatal s’ha de valorar com un 
èxit d’aquest equip que enguany ha fet 
una temporada històrica, acabant 4t a la 
Divisió d’Honor Juvenil Nacional (millor 
resultat de la història del club) i perdent 
la fi nal de Copa davant del Barça després 
de superar a Marfi l i a Les Corts. 

PLANTILLA: Izan Nieto, Mahamadu 
Ceesay, Amar Ceesay, Oriol López, Carles 
López, Oriol Miquel Roso, Raul Avellan, 
Israel Molins, Pol Novo, Raul Pulido, 
Quim Roig, Santiago Scafidi, Kevin 
Suarez, Marti Tomàs, Pau Sala, David 
Rivera, Jordi Pitarch (segon) i Tito Novo 
(delegat).     

Nou medalles del CD 
Tonbal en el Campionat 
de Catalunya de combat

TAEKWONDO
CAMPIONAT CATALUNYA REDACCIÓ

Quatre medalles del CD 
Oleguer en el Campionat 
de Catalunya de combat

TAEKWONDO
CAMPIONAT CATALUNYA REDACCIÓ

El gimnàs mataroní del CD Oleguer va 
participar en el Campionat de Catalunya 
Infantil de Taekwondo, en la modalitat de 
combat, aconseguint 4 medalles. Aquests 
metalls engreixen encara més la llista de 
medalles aconseguides en els Campionats 
de Catalunya pel gimnàs mataroní que 
s’acosten a les 320. Hatim el Hatimi 
va aconseguir l’or, Emilia Ingrid va ser 
plata i Marc Vila i Ferran Quintana van 
ser bronze. També van participar Aarón 
López i Elisabet Porcel.       

El benjamí de l’AE 
Enlleura’t campió de 
lliga

FUTBOL SALA
NOTÍCIA REDACCIÓ

L’equip benjamí de l’AE Enlleura’t, en 
el seu primer any jugant federat, s’ha 
proclamat campió de la lliga benjamí de 
la FCFS i subcampió de Copa després de 
perdre la fi nal davant el Lleida.

L’equip esta format per: Cristian, 
Adanedhel, Carlos, Ian, Adam, Asier, 

Tariq, Jordi, Ibrahim, Pablo, Adrián i 
Nahuel, i està entrenat per Marc Vilà i 
Lluís Macias.     
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Bea Indurain iguala el rècord maresmenc 
d’Esmeralda Arriscado

ATLETISME
TROFEU CAMPMANY REDACCIÓ

Bea Indurain, l’atleta vilassarenca del 
Laietània, en el decurs de la 3a jornada 
del Trofeu Campmany que se celebra a 
l’Estadi Joan Serrahima de Barcelona, 
va millorar novament el rècord del CA 
Laietània dels 100 metres tanques amb 
un registre de 13.76, amb el qual iguala 
el rècord maresmenc de la mataronina 
Esmeralda Arriscado (AA Catalunya) que 
en el seu moment va ser rècord de Cata-
lunya absolut. A més a la mateixa jornada 
va batre també el rècord laietanenc dels 
100 metres llisos amb 12.18.

A la mateixa competició bones mar-
ques també per a les cadets del Laietània 
Amarachi Sandra Onwuka i Rosa Maria 
Buscà en triple salt amb 11.03 i 10.75, 
fent mínima per al campionat d’Espanya 
cadet.

Alba Rodríguez subcampiona 
d’Espanya cadet per autonomies
L’atleta cadet del CA Laietània Alba 
Rodríguez es va proclamar subcampiona 
d’Espanya cadet per autonomies, en 
el campionat celebrat a Alcobendas, 
formant part de la selecció catalana 
que va quedar per darrere de Madrid i 
per davant de València. L’Alba que és la 
número 1 del rànquing estatal cadet va 
quedar primera en salt amb perxa amb 
una marca de 3.30 m.

Tres títols als Campionats de 
Catalunya promesa i júnior 
El passat cap de setmana es van dispu-
tar a Lloret de Mar els Campionats de 
Catalunya d’atletisme a l’aire lliure en 
categories promesa, júnior i juvenil. Les 

Fa dues setmanes, el gimnàs mataroní 
Hwarang Mataró va participar en el 
Campionat de Catalunya Promoció infantil 
de Taekwondo en la modalitat de combat 
aconseguint tretze medalles, tres ors, tres 
plates set bronzes.

El club mataroní hi va participar amb 
16 competidors que van poder demostrar 
el bon treball realitzat durant tota la 
temporada.

Les medalles van ser per Saúl Avella-
neda (or), Dario García (or), Michelle Lu-
que (or), Kilian Blaya (plata), Izan Palomo 
(plata), Max Soriano (plata), Alan Freijo 
(bronze), Abel Vallecillo (bronze), Eva 
Maderuelo (bronze), Joel Reina (bronze), 
Anouk Selles (bronze), Paula Luque 
(bronze), Isaac Megias (bronze). 

Van participar també sense aconse-
guir medalla Jan Pons, Marc Vega i Jon 
Martínez.     

medalles van ser per Carla Moreno del CA 
Laietània i per Bilal Nouali i Marc Alique, 
tots dos del Catalunya.

CATEGORIA PROMESA
Carla Moreno, l’atleta de Canet, va obtenir 
l’única medalla dels campionats per a 
un atleta del CA Laietània, a la prova 
del 1500 m.ll, imposant-se sobre les 
atletes del F.C. Barcelona amb un temps 
de 4:45.53. L’atleta del GA Lluïsos Laia 
Pelegrí va quedar 4a amb 4:57.97, la 
mateixa posició que va ocupar en els 800 
m amb un temps de 2:24.29. 

També en categoria promesa un altre 
mataroní Bilal Nouali (AA Catalunya) va 
quedar campió en llançament de javelina 
amb una marca de 65.54 m. Carlos Rey 
(LL) 11è en 1500 amb 4:13.51.

CATEGORIA JÚNIOR
El també mataroní Marc Alique (AA Cata-
lunya) va guanyar la medalla d’or amb un 
registre de 58.44 m. Irene Betriu (CAL) 
6a en 800 m amb 2:25.66.

Alba Grau (LL) 5a en 100 m amb 
13.19, 7a en 200 m amb 27.78. Sergio 
Muñoz (LL) 8è en 1500 m amb 4:12.51.

CATEGORIA JUVENIL
La laietanenca Martina Ballesteros també 
va obtenir dos 4t llocs en categoria juvenil 
en els 100 m (12.72) i 200 m (26.63). 
Bernat Tarragó (CAL) va quedar 6è en 
perxa amb 3.95 m i Martí Varela (CAL) 
9è també en perxa amb 3.60 m. Emma 
Palà (CAL) 10a en javelina amb 24.43. 
Dan Noah (LL) 8è en 2000 m obstcales 
amb 6:57.2.    

Tretze medalles del 
Hwarang Mataró al 
Campionat de Catalunya

TAEKWONDON
CAMPIONAT CATALUNYA REDACCIÓ
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Claudia Luna subcampiona estatal 
d’Aquatló i bronze de triatló sprint

TRIATLÓ
CAMPIONAT D’ESPANYA REDACCIÓ

El passat cap de setmana a Pontevedra 
es va disputar el Campionat d’Espanya de 
Triatló de distància Sprint, el Campionat 
d’Espanya d’Aquatló, on va participar 
el CN Mataró aconseguint molt bons 
resultats. 

L’atleta més destacat del CN Mataró 
fou Clàudia Luna que es va penjar la 
medalla de bronze en categoria júnior en 
l’estatal de triatló sprint i la plata en la 
prova d’Aquatló. També hem de destacar 
la victòria del veterà José Luis Cano que 
es va proclamar campió d’Espanya de 
triatló sprint del seu grup d’edat (45-49).

Dissabte es va celebrar la prova de 
triatló, com hem dit la júnior Clàudia Luna 
va acabar tercera (1:07:39), en categoria 
júnior masculina Àlex Cortijo fou 11è 
(1:01:59), Adrià Parra 63è (1:07:54) i 
Oriol Farré 83è (1:14:05). Per equips el 
júnior del CN Mataró va acabar 5è. En 
categoria cadet, Guille Cortijo va acabar 
30è (0:39:33) i com ja hem esmentat, 
José Luis Cano es va emportar el triomf 
en el seu grup d’edat (1:06:27).

Diumenge passat al Camp del Centenari 
es va viure una jornada esportiva emotiva 
amb el comiat al capità groc-i-negre, 
Pedro José López Martínez “Landi”, que 
havia debutat al CE Mataró la temporada 
1997-98 a 3a Divisió quan era juvenil de 
1r any (11 partits, 2 gols). 

Després va estar nou temporades 
jugant arreu de Catalunya i l’Estat, per 
tornar al club groc-i-negre la temporada 
2007-08 també a 3a Divisió (17 partits, 
6 gols). Va tornar a marxar, tornant la 
temporada 2009-10 (19 partits, 5 gols) 
i des d’aleshores, en els moments més 
complicats de l’entitat, no ha deixat el 
club, tot i que diverses lesions greus el 
van apartar durant llargs períodes dels 
terrenys de joc: temporada 2010-11 (3 
partits), 2011-12 (28 partits, 15 gols), 
2012-13 (12 partits, 8 gols), 2013-14 
(11 partits, 3 gols), 2014-15 (12 partits, 
8 gols).  En total per tant són 113 partits 
i 47 gols amb la samarreta groc-i-negra. 

Diumenge es van trobar els jugadors 
de la plantilla actual del CE Mataró i un 
equip anomenat Amics de Landi, on des-
tacaven dos jugadors com Kiku Rimblas 
i Lluís Sauras amb un llarg i destacat 
passat groc-i-negre. Va ser un partit que 
va tenir els seus moments divertits i en el 
qual Landi va poder marcar dos gols.   

Diumenge es va celebrar el Campionat 
d’Espanya d’Aquatló, aquí Clàudia Luna, 
després d’una gran remuntada en el tram 
de cursa a peu, va acabar subcampiona 
estatal amb un crono de 0:34:33. 

En categoria cadet, Guille Cortijo 
fou 35è (0:17:20). En categoria Elite 
Masculina, Alex Cortijo va acabar 72è 
(0:33:43), Adrià Parra 80è (0:34:33) i 
Oriol Farré 88è (0:36: 50). Per equips 
el Centre Natació Mataró va acabar en 
18a posició. 

  
Toni Ribas acaba la Swissman
La setmana passada el triatleta del CN 
Mataró, Toni Ribas, va participar en la 
Swissman, un Ironman de Suïssa només 
apte per a valents que van haver de nedar 
3.800 metres, fer 180 km en bicicleta i 
42 km de de cursa a peu. 

Toni Ribas va acabar la prova amb un 
temps de 23 hores i 47 minuts acon-
seguint l’objectiu que no era altre que 
acabar una de les triatlons més dures 
del món.  

El Club Esportiu Mataró 
acomiada al capità 
Landi

FUTBOL
NOTÍCIA REDACCIÓ

Cesar Santamaria 
guanya el Torneig MB 
Motors de Golf

GOLF
TORNEIG MB MOTORS REDACCIÓ

El passat 2 de juny el Club Golf Vallroma-
nes va acollir una nova edició del Torneig 
MB Motors de Golf, que enguany era prova 
classifi catòria per a la fi nal nacional on 
participaran els guanyadors de les 20 
proves del circuit Mercedes Trophi 2015. 
Cèsar Santamaria es va imposar en la 

categoria 1, mentre que en categoria 2 la 
victòria va ser per Rodrigo Martínez.   
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Aquest any el campionat de 2a Catalana 
ha estat gairebé un passeig triomfal per 
al CE Mataró que ha estat líder durant 27 
jornades, i de forma consecutiva des de la 
10a jornada fi ns la 34a, per arribar al fi nal 
del campionat  amb 17 punts d’avantatge 
sobre el segon classifi cat.

Per la seva part la UD Cirera ha tingut 
un campionat més irregular però al fi nal 
també ha acabat assolint el seu objectiu 
de permanència.

CLASSIFICACIÓ FINAL. CE MATARÓ 80;  
PREMIÀ DE MAR 63; SJ Montcada 62, 
Ripollet 62, Guineueta 58, Llefi à 56, UD 
CIRERA 49, Equipo Ja 49, Olímpic Can 
Fatjó 47, Lloreda 46, Canyelles 46, Carmelo 
40, SANT POL 39, Catalònia 36, Singuerlín 
36, Sarrià 35, Catalana 22, Dinàmic Batlló 17. 

Gran 2a volta del CE Mataró
El CE Mataró va quedar campió d’hivern 
35 anys després de la darrera vegada que 
ho havia estat, però a partir d’allà va se-
guir un camí majestuós cap al títol, sense 
perdre cap partit en tota la segona volta 
i establint un nou rècord del club amb 
20 jornades consecutives sense perdre.

CLASSIFICACIÓ 1A VOLTA. CE MATARÓ 
37; Ripollet 30, PREMIÀ MAR 30, Llefi à, 
Guineueta i SJ Montcada 29, Lloreda 27, 
CIRERA 24, Canyelles 23, Equipo Ja i 
Singuerlín 22, SANT POL 20, Catalònia 18, 
Carmelo 17, Olímpic Can Fatjó i Sarrià 16, 
Dinàmic Batlló i Catalana 12.

CLASSIFICACIÓ 2A VOLTA. CE MATARÓ 43, 
PREMIÀ MAR i SJ Montcada 33, Ripollet 
32, Olímpic Can Fatjó 31, Guineueta 29; 
Llefi à i Equipo Ja 27, CIRERA 25, Carmelo 
i Canyelles 23, SANT POL, Sarrià i Lloreda 
19;  Catalònia 18, Singuerlín 14, Catalana 10, 
Dinàmic Batlló 5.

EL CEM molt fort a fora
Impressionant el balanç de l’equip groc-
i-negre, sobretot a camp contrari, on ha 
aconseguit guanyar 13 dels 17 partits 
disputats, amb una sola derrota al camp 
de l’Olímpic Can Fatjó, que és l’únic partit 
de tota la temporada en el qual l’equip 
de Polo no ha marcat fora de casa. En 
aquestes classifi cacions el Cirera també 
manifesta gran igualtat amb un punt més 

aconseguit a casa que a fora, tot i que això 
ha estat degut a que al fi nal ha guanyat 
quatre partits seguits al seu camp.

PARTITS CAMP PROPI. CE MATARÓ 38, 
Ripollet 36, PREMIA MAR 33, Guineueta 
i SJ Montcada 32, Olímpic Can Fatjó 30, 
Llefi à 29, Canyelles i Lloreda 26, CIRERA i 
Equipo Ja 25 .....

PARTITS CAMP CONTRARI. CE MATARÓ 
42; SJ Montcada i PREMIÀ MAR 30, Llefi à 
29, Guineueta i Ripollet 26, CIRERA 24, 
Lloreda 20 .....

El més golejador i menys golejat
La temporada passada el CE Mataró ja va 
ser l’equip menys golejat i ara ha repetit, 
però afegint també el fet de ser el màxim 
golejador de la categoria.

GOLS MARCATS.  CE MATARÓ 84, Guineueta 
70,  SJ Montcada, Ripollet i Equipo Ja 65, 
Canyelles 62, UD CIRERA 61, PREMIA MAR 
i Singuerlín 59, Llefi à 53, Sarrià 50, Lloreda 
49, SANT POL 47, Carmelo 46, Catalònia 43, 
Catalana 31, Dinàmic Batlló 23.

GOLS ENCAIXATS. CE MATARÓ 35, Llefi à 
38, SJ Montcada 41, PREMIA MAR 43, 
Olímpic Can Fatjó 46, SANT POL 48, Lloreda 
i Ripollet 49, Guineueta 52, Carmelo 55, CI-
RERA 56, Equipo Ja 64, Dinàmic Batlló 65, 
Singuerlín i Sarrià 66, Catalana 68, Catalònia 
71, Canyelles 72.

Balanç del CE Mataró
José M. Polo ha disposat de 26 jugadors 
al llarg del campionat. La porteria se l’han 
repartit Pol Andiñach (17 partits i 20 gols 
encaixats) i Joel Garzon (17 partits i 14 
gols encaixats). Entre els dos van tenir 
una ratxa de 488 minuts sense encaixar 
cap gol. Com a jugadors de camp, per 
ordre de partits en que han intervingut, 
tenim a: Adrian Redondo “Fiti” (31), Àlex 
Aznar “Parri” (31, 2 gols), Marc Aranyó 
(31, 5 gols), Uri Martínez (30, 22 gols), 
Isma Aguilar (30, 3 gols), Willy (30, 2 

gols),  Sergio Sànchez (30, 1 gol), Dídac 
Bancells (30, 2 gols), Cristian (26, 8 
gols), Baba Nimaga (27, 3 gols), Lluís 
(24 partits, 2 gols), Hèctor Urbano (22, 
1 gol), Aitor Gonzàlez (19, 14 gols), Javi 
Bustos (19, 6 gols), Albert Pintor (17), 
Antonio Pérez (17, 1 gol), Koke (16), 
Víctor Hernàndez (11, 1 gol), Marc Ariño 
(9, 1 gol), Jaume Gras (8), i tres juvenils, 
Carlos Gonzàlez (1, 1 gol), Llavero (1), 
Ousman (2).

Cal destacar a Uri Martínez que ha 
estat el màxim golejador del grup amb 
22 gols, tot i haver estat titular només 
en 15 partits, fent tres “hat-trick” i un 
pòquer, i també a Aitor Gonzàlez que ha 
estat titular en tots els partits des que 
va arribar.

Balanç de la UD Cirera
El tècnic Dani Morillo ha utilitzat fi ns a 
33 jugadors.  A la porteria han jugat Toni 
Rodríguez (19 partits i 29 gols encaixats), 
Carlos Carrión (15 partits i 24 gols) i 
Jesús Rojas (1 i 2). La resta de jugadors 
amb un pes important dins l’equip han 
estat: Òscar Castillo (33 partits i 1 gol), 
Demba Traoré (31, 17 gols, i 4t golejador 
del grup), Aleix Tarrés “Peque” (30 i 11 
gols), Pau Hernàndez (29, 7 gols), Remo 
(29, 1 gol), Isaac Ramos (28, 1 gol), 
Albertito Sànchez (28, 2 gols), Jesús 
Maldonado (26, 2 gols), Albert Rubio (23, 
2 gols), Augusto Campos (23, 4 gols), 
Cristian Romero (23), Ibu Baldeh (22, 4 
gols), Fran Carrasco (22), Joel Pérez (20, 
3 gols), Angel Vega (17, 3 gols), Rafa 
Auñón (14), Miguel Fernàndez (14), Sergi 
Andrada (13, 1 gol), David Jiménez (11) 
i Carlos Gómez (9, 1 gol). I ja amb paper 
més testimonial Juan Garcia, Modibo 
Sisoko, Edu Núñez, Cabral, Daniel Sogo, 
Chenaki (1 gol), Kanteh, Aitor, Garrido i 
Miki Guerrero.   

La UD Cirera compleix l’objectiu 
de la permanència

Resum de l’anhelat 
ascens a 1a Catalana 
del CE Mataró

FUTBOL
RESUM TEMPORADA REDACCIÓ
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En quantes ocasions ha dirigit 
Paul Faig a l’actriu Melissa 
McCarthy?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1679
‘Ron Howard’

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 
Marc Costa Fornaguera,
Rosa M. Lozano Damota.

Dames del teatre

“Viaje a Sils Maria” del realitzador 
francès Olivier Assayas està centrada 
en una consagrada actriu que ron-
da la quarantena, a qui ofereixen el 
paper de dona madura en una peça 
teatral en què ja havia participat in-
terpretant, anys enrere, el paper de 
noia jove. Aquesta obra confronta 
a la madura dama del teatre amb 
l’inexorable pas del temps.

Com en algunes pel·lícules am-
bientades en el món del teatre o 
del cinema, Assayas sap treure 
profi t dels assaigs entre l’actriu i la 
seva ajudant per transmetre una at-
mosfera torbadora en què la fi cció 
del text sembla barrejar-se amb la 
realitat de la relació actual de les 
dues dones. S’aconsegueix crear un 
clima de raresa i confusió entre la 
veritat i la mentida, en què els desit-
jos ocults de la jove ajudant envers 

VIAJE A SILS MARIA. OLIVIER ASSAYAS. 2015
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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l’actriu madura es barregen amb la 
representació d’una obra que parla 
de coses semblants.

Assayas aprofi ta també per fer 
un homenatge a un fi lm antic de 
muntanya en blanc i negre, “Maluja 
Snake”, sobre una llengua de boira 
que inunda una vall alpina, per intro-
duir també un vessant sobrenatural, 
fantàstic. Una vall suïssa on es tro-
ba el poble de “Sils Maria”, poblet 
que dóna nom a la pel·lícula, que 
esdevé l’epicentre del segon acte 
de la pel·lícula. En aquesta segona 
part el paisatge alpí es converteix 
en un protagonista més, culminant 
precisament aquest episodi amb 
el fascinant i meravellós fenomen 
meteorològic de la cataracta de nú-
vols que colga la vall, precipitant un 
desenllaç absolutament enigmàtic i 
potser irresoluble.
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Les estrenes
San Andrés 

 

La falla de San Andrés cedeix i aca-
ba provocant un terratrèmol de 
magnitud 9 a Califòrnia. Davant la 
catàstrofe, un pilot d’helicòpter i la 
seva ex-dona viatgen junts per salvar 
la seva única fi lla.
Direcció: Brad Peyton 
Intèrprets: Dwayne “The Rock” 
Johnson, Alexandra Daddario, Carla 
Gugino
114min

Ahora o nunca 

Una parella decideix casar-se al lloc 
on es van enamorar: un petit poble 
de la campinya anglesa. Malaurada-
ment, una vaga de controladors aeris 
impedeix que el nuvi i els convidats 
es reuneixin amb la núvia.
Direcció: María Ripoll 
Intèrprets: Dani Rovira, María 
Valverde, Clara Lago
91min

Espías

Una modesta i sedentària analista 
de la CIA es presenta voluntària 
com a agent secret quan el seu com-
pany desapareix. Ella sola s’haurà 
d’enfrontar a un sanguinari trafi cant 
d’armes.
Direcció: Paul Feig. 
Intèrprets: Melissa McCarthy, Jason 
Statham, Rose Byrne, Jude Law.
120min

El niño 44

Un guarda de seguretat de la Rússia 
comunista és apartat del seu càrrec 
quan comença a investigar una sè-
rie d’assassinats. Ell, però, voldrà 
resoldre el cas i descobrir perquè el 
seu govern no reconeix l’existència 
dels crims.
Direcció: Daniel Espinosa. 
Intèrprets: Tom Hardy, Gary Oldman.
137min

Con todas nuestras fuerzas 

 

Un adolescent tetraplègic té el som-
ni de participar a l’IronMan de Niça, 
un dels més durs del món. Quan el 
seu pare es queda sense feina, 
l’intentarà convèncer per a que par-
ticipin els dos encara que això 
provoqui una revolució familiar.
Direcció: Nils Tavernier
Intèprets: Jacques Gamblin, Alexan-
dra Lamy, Fabien Héraud
95min

Campanilla y la leyenda de 
la bestia

Campanilla i les altres fades conei-
xen un misteriós animal de qui es 
fan amigues. Un altre grup de fa-
des, però, té l’objectiu de capturar 
l’animal perquè el consideren una 
amenaça.
Direcció: Steve Loter
Animació
76min

DOSCUINERS
PLATS I POSTRES

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

www.doscuiners.com L’excel·lència
en un platetHorari:

de dimarts a dissabte de 13h a 15:30h
de dimecres a dissabte nit de 20:30h a 23h
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T’agrada l’esport i encara  
no coneixes La Fosbury?

Llegeix-la des de  
qualsevol dispositiu a
http://revista.fosbury.cat

LA FOSBURY, Premi 2015 a la  
“Millor nova publicació de l’any”

Guardó entregat el dimecres 27 de maig  
a la Nit de les Revistes i la Premsa en Català,  

organitzada per l’APPEC, ACPC i AMIC.

LA REVISTA DIGITAL DE 
TOT L’ALTRE ESPORT



Catania
OCI, RESTAURANTS I GASTRONÒMIC
PUBLI REPORTATGE
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Amb 15 anys al món de l’hostaleria, 
el xef José Arévalo ha agafat les 
regnes del local on hi havia el Tà-
mesis –i abans La Teulada– per 
obrir el Catania, un restaurant en 
el que ofereix cuina senzilla però 
de qualitat, a un preu molt ajustat 
per fer-lo accessible a totes les bu-
txaques. El 80% de plats de la seva 
carta no superen els 6€, i les pizzes 
mitjanes, sufi cients per fer un bon 
àpat, les tenen a partir de 5€. El 
restaurant s’ha especialitzat en la 
seva vessant de pizzeria –amb 30 
varietats diferents, i si no trobem la 

que ens ve de gust podem escollir 
els ingredients– sense oblidar els 
plats a la brasa, les tapes, les to-
rrades, la pasta, les amanides, els 
entrepans i els plats combinats. El 
menú de migdia el tenen a 9€ entre 
setmana, a 12€ el dissabte i 14€ el 
diumenge i festius, sempre amb tot 
inclòs, també el cafè.

El local del Catania és molt aco-
llidor i a més té un aforament de 
gairebé 200 persones en total, amb 
un saló gran ideal per a banquets, 
esdeveniments i celebracions de tot 

tipus. Els seus menús per a grups, 
des de 15€ amb tot inclòs, el fan un 
lloc molt recomanable per a grups 
grans, ja que a més tenen una zona 
infantil per tenir als més petits en-
tretinguts. També tenen “wifi ” pels 
seus clients, i dues hores de pàr-
quing gratuït. Pels que prefereixin 
menjar a casa, tota la seva carta té 
un 15% de descompte si ens ho em-
portem. En resum, si el que volem és 
menjar bé i abundant sense que ens 
costi un ull de la cara, en un entorn 
agradable, el Catania és una opció 
a tenir molt en compte a Mataró. 
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Catania

c/ Sant Isidor 78, Mataró
Tel. 93 799 93 41

Horari: d’11h a 16,30h i de 
19,30h fi ns al tancament, com a 
mínim les 23h.
Tots els dies obert.
www.restaurantecatania.com
restaurantecatania@gmail.com
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Plats recomanats del Catania

Especialitats de la casa: L’especialitat 
del Catania són les seves pizzes arte-
sanes de massa fi na, però també són 
molt recomanables les seves tapes, 
com els calamars a l’andalusa i les 
croquetes, els entrepans –sorprenent-
ment grans, a la foto surten dues 
meitats– per tant sols 4€ un entrepà 
especial com el “serranito” –llom, 
pernil i pebrot verd– o el vegetal amb 
tonyina, i els plats combinats com 
el de la foto amb sèpia, amanida i 
patates.

Beguda recomanada

La sangria de cava o de vi, una opció 
refrescant de cara a l’estiu
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Qui no ha vist alguna vegada algunes 
persones que aparentment prenen 
el sol al parc de Cerdanyola –més 
conegut com Can Tunyí–, juntament 
amb una o diverses caixetes folrades 
de tela al seu costat? Alguns ho sa-
ben però molta gent se’ls mira amb 
incredulitat i es pregunten ben bé 
què hi fan. Aquesta gent formen 
part d’una associació d’ocellaires. 
L’afi ció d’ocellaire consisteix en la 

captura en viu, sempre en viu, de 
petites quantitats d’ocells fringíl·lids 
mascles per gaudir-ne del cant i per 
participar en els concursos tradicio-
nals d’ocells cantaires, i troba les 
seves arrels estretament lligades, 
des dels seus inicis, a la industria-
lització del país i a la vida cultural 
de les societats i colònies del segle 
XIX. A mesura que l’afi ció creixia, 
els ocellaires dels diferents pobles 

SOCIETAT
REPORTATGE FOTOS: ANNA ALUART

TEXT: ANNA ALUART

La tradicional activitat d’ocellaire, és centenària i pròpia de 
Catalunya, on moltes de les seves societats ocellaires es van 
fundar al segle XIX, i moltes amb una antiguitat superior als 
160 anys. És per exemple el cas de la nostra ciutat. A Mataró 
hi trobem l’Associació Ocellaire el Maresme, que té gairebé 
mig segle de vida i té la seva seu al carrer Roselló núm. 48, 
en un petit bar que es diu ‘Toma y daca’. Aquest és el punt de 
trobada dels molts afi cionats locals.

www.totmataro.cat/reportatge
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explicaven que els ocells capturats 
al seu municipi eren els més can-
tadors de tots, i a partir d’aquesta 
rivalitat amistosa es varen començar 
a  posar els ocells un al costat de 
l’altre, i l’ocell que cantava més 
se’l considerava el guanyador. Així, 
sense voler-ho, es van gestar el que 
serien més endavant els concursos 
tradicionals d’ocells. Actualment 
és una activitat que, com la caça 
tradicional, cada cop hi ha menys 
afeccionats.

Mètodes de caça
La caça d’aquests ocells està de-
limitada a 4 espècies; el pinsà, la 
cadernera, el verdum i el passerell. 
i només els mascles de la seva es-
pècie. En alguns moments de l’any, 
aquesta caça fi ns i tot està prohibi-
da, com podria ser a l’agost, degut 
als naixements dels novells, i 
a la tardor per la migració de 

Coneguem més sobre aquesta afi ció de llarga tradició a Catalunya i a Mataró

  
Autèntics ocellaires
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NOU RANGE ROVER SPORT

DE 0 A 4.300 METRES
SENSE TURBULÈNCIES
landrover.es

Gamma Range Rover Sport. Consum combinat (l/100 km): des de 7,3 fins a 12,8. 
Emissions CO2  (g/km) des de 194 fins a 298.

El nou Range Rover Sport ofereix una combinació d'agilitat i prestacions 
extraordinària. La seva dinàmica i refinament excepcionals sobre qualsevol 
terreny porta l'experiència de conducció a un altre nivell.

Land Motors 
Concessionari Oficial Land Rover 
CABRERA DE MAR · Ctra. N-II Km. 643. Pol. Ind. Sta. Margarida · Tel. 93 741 80 25

www.landroverbarcelona.com

Solmòbil 4x4 
Concessionari Oficial Land Rover 
GRANOLLERS · Pallars, 1 (cantonada Ctra. Granollers El Masnou km.15) Tel. 93 861 48 99

www.landrovervalles.com
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molts d’aquests. Dels ocells que es 
capturen, la immensa majoria es 
tornaran a alliberar al medi natural 
al cap de pocs mesos, ja que no reu-
niran prou habilitats o destreses per 
participar en els concursos, i un cop 
comprovat que aquests ocells no són 
aptes, els ocellaires els alliberen, 
per contribuir així a mantenir l’estat 
de conservació d’aquestes espècies.

Els mètodes tradicionals de captura 
són el de xarxa, que és el més usat 
actualment, i també existeix el del 
plançó amb vesc, prohibit i poc usat, 
ja que aquest és un mètode de caça 
poc selectiu i que feia que la caça 
d’ocells fos més massiva i menys 
selectiva. Al costat del mètode de 
captura, es col·loquen reclams 
naturals de les mateixes espècies. 
Aquests reclams tindran la funció de 
cantar per atraure tan sols els seus 
congèneres. Això fa que només els 
exemplars d’aquestes espècies pu-
guin ser capturats vius sense patir 
cap ferida ni tampoc que es vegi 
afectada la seva capacitat de vol, 
demostrant que el mètode de caça 
amb xarxa és totalment selectiu i 
no massiu. 

També cal destacar que moltes 
societats ocellaires cultiven en els 
seus municipis, camps amb conreu 
destinat únicament a aquestes es-
pècies d’ocells. Així es facilita que 
els ocells tinguin a l’abast menjar de 
cara a l’entrada de l’hivern. Aques-
tes zones delimitades, on queda 
prohibida la captura, són una font 
d’aliment essencial per a les espè-
cies i per a la seva supervivència. 

Associació Ocellaire El 
Maresme.

A Mataró també tenim associa-
ció d’ocellaires, es troba al carrer 
Rosselló núm. 48, en un bar que 
es diu ‘Toma y daca’, i que té uns 
35 anys d’antiguitat. L’associació 
actualment, té uns 100 membres i 
es troben molts d’ells els dimecres 
i els dissabtes a la tarda, al mateix 
bar, on fan les competicions de cant 

amb els ocells. Cada associat pot 
tenir entre 6 i 10 ocells a càrrec 
seu. Aquests de vegades es deixen 
al mateix bar amb altres ocells per-
què s’acostumin a cantar, i també es 
porten a passejar i a compartir esto-
nes al parc amb altres ocellaires. La 
fi nalitat és que l’ocell s’atreveixi i se 
senti còmode per cantar en qualse-
vol situació i sobretot en el moment 
del concurs. 

Anys enrere els ocells de concurs 
es podien anar a caçar a la mateixa 
ciutat, però actualment amb la 
quantitat d’urbanitzacions i noves 
construccions, els llocs de caça han 
minvat molt i poden trobar alguna 
població a les Cinc Sènies o a la 
Riera d’Argentona, però majoritària-
ment es recorre a altres zones del 
Maresme per a la caça. 

El concurs

El concurs local té lloc a l’Associació 
esmentada anteriorment, i per a la 
participació s’ha de pagar un euro 
per a cada ocell participant. Un 
cop tothom és a dins del local i en 
silenci, es col·loquen uns 10 partici-
pants, de la mateixa espècie, a sobre 

La tradició ocellaire 
té les seves arrels al 
segle XIX i l’associació 
mataronina té 35 anys
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d’un taulell, separats tots per unes 
làmines que no els deixen veure’s 
entre si. S’activa el cronòmetre a 
5 min, es treuen ràpid les separa-
cions, i s’espera a veure quin dels 
ocells canta primer, més ràpid i més 
temps. Es fan diverses rondes, i se 
separen els millors de cada ronda. 
Un cop queden 6 fi nalistes, conjunt 
anomenat Corona, es fa la competi-
ció fi nal, on els jutges valoraran quin 
dels 6 és el guanyador. 

I qui és ocellaire i què hi troben? El 
president de l’associació mataroni-
na, Gregorio Rubio, explica que per 
a molts dels associats, la majoria ja 
jubilats, tenir aquesta afi ció és una 
ajuda emocional, ja que gràcies als 
ocells i a les competicions, surten, 
fan relacions socials, per exemple 
quan porten als ocells a voltar i al 
parc, és com una mascota, els serveix 
com a excusa per tenir una activitat 
i això és el seu entreteniment.  

Molts dels associats 
són jubilats que gràcies 
als ocells surten i es 
relacionen
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 “Ja sabem com som els mataronins 
que molt sovint valorem molt el que 
tenim a fora i molt poc el que te-
nim a casa. Aquesta campanya vol 
ajudar a canviar aquesta manera 
de ser, posant en valor el comerç 
que tenim”. Amb aquesta declara-
ció d’intencions del vicepresident 
d’UBM Lluís G. Julià es resumeix la 
nova campanya ‘Mataró, quina des-
coberta!’ presentada divendres a la 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Nova campanya per promocionar 
el comerç de proximitat

1

Plaça de Santa Maria. Ajuntament i 
Unió de Botiguers han unit esforços 
en una campanya fi nançada amb 
part dels fons europeus destinats 
per remodelar els entorns de la Plaça 
de Cuba i en la qual els propis boti-
guers són els protagonistes. La idea 
d’aquesta “descoberta” és, segons 
el regidor de Promoció Econòmica 
Miquel Rey “que nosaltres mateixos 
siguem conscients del que tenim, 

perquè quan ve gent de fora bé que 
descobreix el nostre ambient, el nos-
tre potencial i les nostres botigues”. 
La campanya tindrà dues onades, 
una ara a l’estiu per potenciar el co-
merç local entre els mataronins i una 
altra al voltant de la ‘Festa al Cel’.

La campanya de ‘Quina descober-
ta’ es farà present a premsa, ràdio, 
televisió, marquesines i té una web 

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

(junto estación)

COMPRA -VENTA 
SEGUNDA MANO
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amb empenta 2

L’Ajuntament i 
Unió de Botiguers 
engeguen la 
campanya de 
promoció i difusió 
‘Quina descoberta!’

pròpia en la qual els mataronins 
i mataronines poden interactuar, 
compartint via xarxes socials aquells 
descobriments que facin en la tra-
ma comercial local. La imatge recull 
diferents comerciants i Julià explica 
que “és una campanya de comuni-
cació molt directa, en la que són 
els mateixos botiguers els que po-
sen la seva cara i t’expliquen quins 
productes volem potenciar, la fi gura 
del botiguer que et coneix els gustos, 
que t’aconsella, que t’ajuda”. Julià 

ho contextualitza en “el treball de 
formigueta per anar fomentant el 
comerç de proximitat i les botigues 
de sempre, que necessitem posar en 
valor. El nom de “quina descoberta” 
és perquè sempre els hem tingut 
aquí però ara ens n’adonem, que el 
menjar del mercat és més bo que el 
que tenim a l’altra punta del món”.

Doble concurs 
amb premi suculent
La web quinadescoberta.cat es 

llança amb el gran reclam d’un 
concurs a les xarxes socials a tra-
vés de les quals amb l’etiqueta 
#descobertamataro es poden com-
partir les “descobertes” que es facin 
als comerços locals. La pròpia web 
les recollirà fi ns al 17 de juliol.

Entre els participants se sortejaran 
dos premis en forma de vals per 
1.000 i 500 euros per gastar en un 
sol dia en botigues de l’associació. 
Tot un dia de compres a Mataró.
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Aquest dissabte dia 27 de juny 
l’Associació de Comerciants del 
Casc Antic organitza, a la Plaça de 
Santa Maria, un mercat de comer-
ciants. A la fi ra es vendran productes 
d’alimentació, roba, calçat i com-
plements. L’acte començarà a les 
17:30h i fi nalitzarà a les 21:00h. 
Tanmateix l’entitat vol donar també 
un toc cultural a l’esdeveniment i 
al llarg de la tarda es realitzarà una 
cercavila per bona part dels carrers 
del casc antic cridant a la gent a fer 
acte de presència a la Plaça i poder 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta 3

observar una ballada de Ball de Gita-
nes. Aquesta és la segona iniciativa 
de l’Associació que també prepara 
noves iniciatives per a les pròximes 
setmanes.

Els comerciants del Casc Antic de 
Mataró s’han unit en una nova as-
sociació. Tal com explicava la nova 
entitat en el seu comunicat de pre-
sentació, la decisió d’unir-se “per 
treballar en la dinamització del ba-
rri” s’ha pres “després de constatar 
que la zona més antiga de la ciutat 

cada dia moria més a nivell comer-
cial”. L’Associació de Comerciants 
del Casc Antic de Mataró (ACCAM) 
inclou, des del seu naixement, 15 
comerços, amb la voluntat d’anar 
creixent en nombre d’associats. La 
nova entitat vol funcionar com una 
cooperativa de treball “on tots els 
socis puguin opinar i participar”. El 
comunicat fundacional fet públic fa 
dos mesos remarcava, a més, que 
l’ACCAM “no pretén cobrar quotes 
i prefereix buscar els recursos en les 
pròpies activitats que es realitzin”.

Una Fira de comerços, aquest 
dissabte a Santa Maria

Curs subvencionat per a aturats
GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE 
LES RELACIONS LABORALS
(210 hores)
Del 13/07/2015 al 30/09/2015
Dilluns a Divendres de 8:00 a 14:00
*(No hi haurà classes el 27/07, de l’1-31 d’Agost ni 11/09)

Jaume Balmes, 37-39 · 08301 - Mataró
Tel. 93 755 50 80 · info@mataroin.com 
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Quan la renda és obtinguda per 
persones físiques, l’impost directe 
que el sistema tributari espanyol 
estableix és l’Impost sobre la Ren-
da de les Persones Físiques (IRPF). 
No obstant això, si qui manifesta la 
seva capacitat econòmica obtenint 
renda és una persona jurídica (socie-
tat, associació, fundació, etc.), o un 
ens sense personalitat jurídica que 
es consideri subjecte passiu (fons 
d’inversió, UTE., fons de pensions, 
etc.), l’obligació de contribuir es 
porta a efecte per mitjà de l’Impost 
de Societats.

En aquest sentit l’Impost de So-

cietats constitueix un complement 
de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques en el marc d’un 
sistema tributari sobre la renda.

Així doncs, cal defi nir l’Impost de 
Societats com un tribut de caràcter 
directe i naturalesa personal que 
grava la renda de les societats i al-
tres entitats jurídiques.

A diferència del que succeeix en 
altres fi gures tributàries, la decla-
ració de l’Impost de Societats no té 
un termini de presentació únic per 
a tots els contribuents, sinó que 
cada subjecte passiu té el seu pro-

pi termini, en funció de la data en 
què conclogui el seu període impo-
sitiu. La presentació de la declaració 
haurà d’efectuar-se dins dels 25 
dies naturals següents als sis mesos 
posteriors a la conclusió del perío-
de impositiu. Per tant, com a regla 
general, quan es tracti de subjectes 
passius l’exercici econòmic dels 
quals fi nalitzi el 31 de desembre, el 
termini màxim de presentació de la 
declaració de l’Impost de Societats 
serà el 25 de juliol.

GESTORIA LUIS
ARTICLE OPINIÓ

WWW.LUIS.CAT

Després de la Declaració 
de Renda, toca pagar per 
l’Impost de Societats

www.indemnizaciondirecta.com

luchamos por la 
máxima indemnización
Solo cobramos si el cliente cobra

buscamos franquiciado 
para Mataró 

Interesados llamar al 93100 32 02
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TRASPASSOS 
LLOGUERSCOMPRA  VENDA

VENDO MAMPARA NUEVA color blan-
co, 1,45cm. para bañera, 75€ . 
626.529.009 
COMPRAMOS MAQUINARIA de hos-
telería de ocasión. Interesados/as 
654.311.506 /666.452.600 
COMPRO TABLEROS, ANDAMIOS, pun-
tales. 631.565.231 
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 

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
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 (cotxe 
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 BAR TERRAZA Parque Cen-
tral 93.757.83.99
ALQUILO HABITACIÓN 650.919.205 
SE TRASPASA BAR junto Vía Europa. 
605.897.493 

BUSCO HABITACIÓ AMB INTERNET. Sóc 
una dona, 48 anys, no fumadora, 
respetuosa. Màx. 150€. També pos-
sibilitat de fer companyia a persona 
gran. 652.716.155 
TRASPASO CENTRO ESTÉTICA. Mataró. 
Económico. 660.988.900 
GRANOLLERS. Piso seminuevo, 1h. 
comedor con cocina americana, 
baño tipo suite, balcón, 400€ . 
651.862.517
EL SORRALL. Piso de 2h. muy amplio, 
comedor con cocina americana, baño 
completo, patio de 15m2. seminue-
vo, amueblado y equipado, 500€. 
651.862.517
CERDANYOLA. Piso tipo loft, con altillo 
2h. económico, 360€. 626.529.009
Z. ROCABLANCA. Piso seminuevo, 
2h. semi-amueblado, cocina ame-
ricana, pequeño balcón, 430€ . 
626.529.009
TRASPASO TALLER DE aluminio por 
jubilación, 16.500€. Listo para 
trabajar. Consta tienda exposición, 
oficina, entrada furgoneta, entrada 
mercadería, licencia. Contacto Sr. 
Pepe 659.957.440 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893

TREBALL
 

URGEN INCORPORAR 13 personas jó-
venes para trabajo de verano. Llamar 
al 658.597.435 Sr. Bermúdez 

DEPENDENTA AMB EXPERIÈNCIA, es 
busca per papereria a Mataró. Enviar 
CV mataro@folder.es 
PELUQUERÍA FELICITAS HAIR. Busca-
mos estilista para nuestro salón de 
Mataró. felicitas@felicitashair.com 
93.757.04.33 
BUSCAMOS PERSONAS QUE quieran 
ganar dinero, vendiendo productos de 
alta cosmética natural por catálogo y 
muestras. Nueva sucursal en España 
www.natureasy.com
CANGUR FAMILIAR. Sóc jubilat, vigi-
lant, companyia, petits o grans a 
partir 5 anys. Bona presència. Edu-
cat. Puc fer sopar. 620.257.322
CHICA BUSCA TRABAJO por horas. 
687.099.964 

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

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

 MOLINS: LLIBRERIA NINOTS: Ps. Carles Padrós, 91

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

anuncis econòmicsanuncis econòmics

 MATARÓ
www.totmataro.cat/economics

PER INSERIR ANUNCIS A:

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4
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BUSCO LIMPIEZA, AYUDANTE cocina, 
manipuladora fábrica. 636.380.842 
CHICA BUSCA TRABAJO cuidando per-
sonas mayores, niños. 688.241.822 
CHICO BUSCA TRABAJO restaurante, 
hoteles, peón obra. 631.619.080 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. 
632.232.173 
BUSCO FAENA cuidar mayores y lim-
pieza. 722.324.274
VIGILANT, SÓC JUBILAT. Per magat-
zem, polígon industrial. Dia o nit. A 
convenir. 620.257.322 
SEÑORITA BUSCA TRABAJO, limpieza, 
cuidado de niños, mayores. Dispo-
nibilidad inmediata. 600.365.274 
/600.372.744 
SEÑORITA BACHILLER SE ofrece para 
el cuidado de personas mayores, ni-
ños, interna o externa y limpieza. Con 
experiencia. Móvil: 663.524.452

CLASSES

PREPARACIÓ RECUPERACIONS, SE-
LECTIVITAT. Atenció personalitzada. 
650.960.680 

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes de carrer, privades, 
aniversaris, etc. Info sense compro-
mís 605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
PINTOR ECONÓMICO. EXPERIENCIA, 
responsabilidad, limpieza. Excelen-
tes acabados 629.988.598 
SE HACEN OJALES y se ponen botones. 
Tel. 93.790.82.32 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abr i l lantats.  Pressupost sen-
se compromís. 93.757.76.83 
/607.249.790 
REFORMAS, INSTALACIONES, BOLETI-
NES, a/a. 654.237.185 
M U D A N C E S  E C O N Ò M I Q U E S . 
692.021.141 
MASAJE ORIENTAL 688.508.947 

TREBALL

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

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

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

             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   NÚM. 1681

PER INSERIR ANUNCIS A: NO ET 
POTS DESPLAÇAR? 

TRUCA AL 93.796.16.42
T’HO POSEM FÀCIL!

 VIA EUROPA: 
             LLIBRERIA PAPERERIA MEDITERRANI: 

                                                                 Carrer Alemanya, 2
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POR AMPLIACIÓN 
DE PERSONAL

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

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

INFORMÁTICO A DOMICILIO. Repara tu 
ordenador desde casa. 607.665.679. 
Sergi. 
SERVICIO DE REFORMAS y construc-
ción. 631.483.289 
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fontane-
ro. Económico. 649.131.920 
SE ESTAMPAN TRANSFER para grandes 
y pequeñas producciones. Teléfono 
607.203.180 
P A L E T A  S U P E R E C O N Ó M I C O . 
671.198.330 
REPARACIÓ, D’ORDINADORS DOMICILI 
particulars/empreses. Tablets, xarxes. 
Garantia. 625.885.176 
MASAJE ORIENTAL 688.009.231 
MASAJE ORIENTALES C/PROVENZA. 
688.009.323 
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 experien-
cia. Económico. 653.796.506 
ORDINADORS, TABLETS, SMARTPHO-
NES, reparem. 662.599.273  
MUDANCES DAVID 639.312.848 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739  

TAROT  VIDÈNCIA...

DHANNA. - ASTROLOGIA .  Carta 
astral, sinastria (compatibilitat pa-
relles), revolució solar (predicció 
anual), orientació sentimental... 
722.672.343 
TAROT MATARÓ. 666.639.976 

VARIS

JOSÉ. BUSCO PAREJA. 674.471.893

CONTACTES

LAIA 42 CATALANA.  Besucona. 
687.072.165 
M ADUR I TA  SEXY .  C l a r a  3 7 . 
616.405.358 
VERÓNICA ESPAÑOLA 30. Masaje-sexo. 
688.492.820
JÉSSICA 24. 688.293.844
LATINAS 24 H. 632.640.364
MASAJES + SEXO. 632.673.621
VALERIA MASAJES. 664.127.558
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 do-
micilio. 688.566.964

PROFESSIONALS
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JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

Es necessiten Bill Gate’s

sèniors

  joarxa@gmail.com

1681

L’antropòloga Margaret Mead con-
sidera que històricament han exis-
tit tres formes diferents d’adquirir 
coneixement. Inicialment els pares 
ensenyaven als seus fi lls, després el 
pares i els fi lls aprenien conjuntament 
i actualment els pares aprenen dels 
seus fi lls. Els fi lls han esdevingut els 
protagonistes en la nova societat del 
coneixement, on per primera vegada 
en la història, el paper de la joventut 
il·lustrada i socialment compromesa 
ha passat a ser determinant.

Ens trobem amb una joventut que si 
s’ho proposa, es pot convertir en motor 
de la història. Tenim els exemples 
dels joves creadors de Windows i de 
Facebook. Es necessiten “Bill Gate’s“ 
innovadors i creatius que lideren can-
vis tecnològics, en una nova societat 
en la qual la robotització del treball, 
modifi carà substancialment la vida 
laboral, avançant cap a una desitjable 
plena ocupació, que acabarà generant 
una clara disminució en la dedicació 
horària, relegant en segon lloc el 
treball a favor de l’oci i el joc creatiu.

La joventut pot i ha de començar 
a produir importants canvis tecnolò-
gics, que, a poc a poc, poden acabar 
esdevenint revolucionaris. Poden obrir 
nous camins, amb unes motxilles 
buides de prejudicis maldestres que 
els hi han deixat els seus predeces-
sors. Seria bo poder comptar amb la 
logística, que els hi pot proporcionar 
el col·lectiu sènior, que arribarà a ser 
una tercera part de la població, oferint 
la seva pretesa saviesa dels anys, 
compensant la innovació tecnològica 
dels joves amb l’experiència vital 
dels sèniors.
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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-5159 CIRERA, Planta baja con entrada independiente, 2 hab., patio 15m2.............................400€ T.I.
REF. A-1436 Z. EIXAMPLE, Piso seminuevo 1 hab. cocina amer., muebles y electro., pk opc............ 505€ T.I.
REF. A-7018 Z. LLANTIA, Piso de 90m2 3 hab., cocina independiente galería, 1 baño compl.............550€ T.I.
REF. A-6187 VISTA ALEGRE, P. baja con entrada independiente, 3 hab., cocina ameri, 2 baños........ 550€ T.I.
REF. A-6154 Z. MOLINOS,  primer piso reformado de 3 hab. cocina office con galería........................550€ T.I.
REF. A-1436b Z. EIXAMPLE,  1 hab. seminuevo, cocina indep.amueblado y equipado pk opc..........555€ T.I.
REF. A-2162 Z. JUZGADOS, Reformado 3 HAB. total. amueblado y equipado, pk incl..........................600€ T.I.
REF. A-6186 Z.MOLINOS, Amuebl. y equip.95m2,4 hab. 2 dobl, cocina off., galeria............................670€ T.I.
REF. A-1433 ZONA CENTRO, Piso de 2 hab., cocina americ., a.a. y calef., amueblado y eletr..............600€ T.I.
REF. A-3145 ROCAFONDA, Bajo de entrada independiente de 2 hab. más local de 20m2..................500€ T.I.
REF. A-5005 CIRERA, Primer piso con terraza independiente, 2 hab., baño con ducha.......................500€ T.I.

VOLS_QUE_ET

DISSENYEM_

SAMARRETES 

PEl_COMIAT_DE
_ 

SOLTER_O_SOLT
ERA

que_prepares?

TENS_UNA_IDEA

I_VOLS_QUE_CR
EEM  

LES_SAMARRETE
S?

US_CASEU_I

ENCARA_NO_SA
beu

QUE_REGALAR

als_convidats
?

WWW.IDEALA.CAT

ideala
la teva botiga 
de samarretes
93 790 97 73 - 620 00 72 71
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La Nau Gaudí acull una col·lecció 
d’art inconformista rus    

Des del passat dimarts 16, la Nau 
Gaudí acull l’exposició “Col·lecció 
Guéron. Art Inconformista Rus”, 
amb les obres d’art més rellevants 
d’una de les col·leccions privades 
d’art rus inconformista més impor-
tants del món, i la més completa 
i representativa dels artistes Che-
miakin i Yankilevsky. Les peces 
de la mostra, 125 obres –incloent 
pintures i escultures- de les quals 
52 s’exposen per primera vegada a 
Europa, han abandonat ara París -on 
resideixen en la col·lecció de Jean-
Jacques Guerón- per ser exposades 
a Mataró.

Segons avantguarda
El propi Guéron i l’artista Vladimir 
Yankilevsky, un dels representants 
més importants de la seva gene-
ració que va viatjar expressament 
a Mataró per a la inauguració, es 
van encarregar de fer un reco-
rregut per la mostra d’un corrent 
artístic que va ser batejat com a 
“inconformista”,”dissident”, “no 
ofi cial” o, fi ns i tot, “underground” 
durant la segona meitat del segle XX. 
Actualment, aquest corrent ha estat 
“recuperat” pels principals museus 
russos -començant pel Museu d’Art 
Rus de Sant Petersburg-, on els 
artistes als quals ara es diu de la 

“segona avantguarda” comparteixen 
parets al costat d’obres de Chagall o 
Kandinsky, exponents de la primera 
avantguarda russa.

Yankilevsky
Guéron, que compta amb més de 
500 peces d’artistes russos i el 
segon fons artístic del món, va co-
mentar durant la visita que “cal 
descobrir aquesta exposició en el 
seu context històric i imaginar la 
dura vida que van portar els artistes 
en el període stalinista”. Enca-
ra que la situació va millorar amb 
l’arribada de Khrushov al poder, el 
propi Yankilevsky va explicar que la 
seva obra, exposada al costat de la 
d’altres artistes “inconformistes” en 
la famosa exposició de la Manège de 
Moscou organitzada l’any 1962 per 
la Unió d’Artistes afectes al règim, 
va ser descrita com la dels “enemics 
del partit, de l’Estat”. L’artista, que 
llavors comptava amb tan sols 25 
anys i era el més jove del grup, va 
dir a Mataró que la seva invitació a 
participar en aquella exposició va ser 
una provocació al govern.

En e l  seu  reco r regut  pe r 
l’exposició, col·leccionista i artista 
van ser acompanyats per la comis-
sària de l’exposició Núria Poch, i per 
Lluis Bassat. De la col·lecció del pu-
blicista surt, precisament, “La Vida 
de Rembrandt” una impressionant 
obra del pintor Mihail Chemiakin 
que s’exposa conjuntament per pri-
mera vegada al públic.  

ART
NOTÍCIA REDACCIÓ

L’artista Vladimir Yankilevsky i 
el col·leccionista Jean-Jacques 
Guerón la van presentar  

Mataró se suma amb dos 
actes al record d’Ovidi 
Montllor 

Aquest 2015 se celebra arreu dels 
Països Catalans els 20 anys des 
que Ovidi Montllor “se’n va anar 
de vacances”, eufemisme que 
s’utilitza per parlar del seu traspàs. 
El cantautor d’Alcoi és un dels més 
importants de la història recent del 
país i un seguit d’entitats encapça-
lades per Òmnium Cultural amb el 
suport de l’Ajuntament han progra-
mat, d’entrada, dos actes a la ciutat. 
El primer serà l’espectacle de ‘Ovidi 
al cub’ al Cafè de Mar, un recital en 
el qual participa el diputat David 
Fernàndez i el segon s’emmarca 
dins la programació de Les Santes.

El 5 de juliol el Cafè de Mar es 
vestirà de gala per rebre a David 
Caño, Borja Penalba i David Fer-
nàndez -un poeta, un músic i un 
periodista-. Són “tres joves que ja no 
ho són tant, tres joves precaris dels 
Països Catalans, nascuts enmig de 
la democràcia de l’amnèsia i l’oblit 
planifi cat. Aquest singular Ovidi a 
la tercera potència, evoca el can-
tautor d’Alcoi a través de poemes, 
músiques i refl exions. Dir, cantar, 
pensar: claus encara de la condició 
humana”.

Dins el marc de Les Santes, es 
podrà veure també un espectacle 
produït per Tradicionàrius, basat en 
l’essència del seu repertori. 

ESPECTACLES
NOTÍCIA CUGAT C.

Un recital al Cafè de Mar amb 
David Fernàndez i un concert 
per Santes, el programa 

culturacultura

ALUART

www.totmataro.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)

Faràs un esforç per entendre altres 
maneres de fer pensar. Si no estàs 
acostumat a negociar, ara tindràs 
l’oportunitat d’aprendre’n. Comp-
te amb expressar-te de manera 
massa brusca, compta fi ns a 10.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Bon moment en diferents àm-
bits. Gaudiràs de la professió, i 
l’ambient amb els companys és 
més amable. Et donaràs algun 
caprici o plaer. Si hi havia tensió 
amb la família, ara podeu fer 
les paus.

Bessons (21/5 al 21/6)

Que no et donin gat per llebre en 
el sector professional. Mira’t bé la 
lletra petita, i si alguna cosa no 
és prou clara, pregunta. Estaràs 
molt creatiu i brollaran força idees 
genials del teu cap.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Vols fer de la teva fi losofi a, una 
manera de viure. Al que no li 
agradi, que no miri. Et reafi rmes 
de manera insistent i, amb con-
tundència. Si vols avançar en la 
professió, t’has de posar al dia.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Pot ser que experimentis algun ti-
pus de pèrdua material o que algú 
proper hagi passat a un altre pla. 
Això et fa pensar. Estàs aprenent 
molt ràpid, i valores molt més el 
que és important a la vida.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Fas plans futurs que no esmentes 
a ningú. Et satisfà estructurar els 
teus objectius en silenci i amb 
detall. Si tens parella, és possible 
que parleu llenguatges diferents 
per algunes qüestions.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Comences el mes amb força po-
pularitat. Et reclamen diferents 
persones i gaudeixes de la vida 
social. La parella està molt con-
centrada en els seus objectius, i 
sents que no atén prou la relació.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Estàs en un interessant procés 
de maduració. Els assumptes 
laborals es comencen a moure. Si 
volies assolir més responsabilitat, 
ara es poden donar oportunitats. 
Converses aclaridores amb la 
parella.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Reps una important recàrrega de 
vitalitat. Si fas esport, pots assolir 
bones marques i superar-te a tu 
mateix. Si no tens parella, pots 
començar una relació amb algú 
estranger o que viu lluny.

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

El sexe i la passió es poden 
apoderar de tu. Et sorprendràs 
del teu ‘sex appeal’. Mira de no 
tenir ressentiment, no et portarà 
res de bo. Penses a fer un pla 
de pensions o reestructurar el 
patrimoni.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

T’agradaria anar a viure amb la 
parella i les qüestions domèsti-
ques poden demanar-te temps i 
energia. Si la teva professió és de 
cara al públic, bon moment per 
publicitar-te o donar-te a conèixer.

Peixos (Del 20/2al 20/3)

Si cerques amb qui compartir una 
activitat artística, o un negoci 
d’aquestes característiques, pot 
sorgir algú amb qui connectaràs. 
L’economia et pot sorprendre 
positivament, però no et refi ïs.

Sagitari 
Reps una important recàrrega de 
vitalitat. Si fas esport, pots assolir 

Lleó 
Pot ser que experimentis algun ti-
pus de pèrdua material o que algú 

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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ESTADES NAUTICOESPORTIVES 
PER PETITS I JOVES
De 6 a 16 anys

Hi som tot el mes de Juliol,  Agost
i fins el 10 de setembre

CURSOS A MIDA PER JOVES I ADULTS
Vela lleugera, caiac, paddle surf i windsurf
Demana informació!

Activitats a mida per ESPLAIS i ENTITATS

696 578 359

Inscripcions per setmanes
Preu matins: 130€ / setmana

Matins de 9:00 a 14:00h 
Tot el dia de 9:00 a 17:00h

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

 5  3 7     2 

   8    3  7 

 6   3 2  1  5 

  3    2  5  

 8  5    9   

    6 5  2   

 3   2 4  5   

 1 8     6   

  5    3  2  

sudokusudoku www.totmataro.cat

La síndria és una de les fruites que 
ve més de gust quan la calor és prota-
gonista. De pell gruixuda i interior ver-
mellós, un dels principals components 
de la síndria és l’aigua, un element 
que en aquesta fruita es troba en una 
proporció del 92% La síndria és, per 
tant, el nostre aliat per a calmar la set 
i el perfecte aliment diürètic. És per 
aquesta última circumstància que es 
tracta d’una de les fruites recomana-
des en les dietes de control de pes. A 
més a més, atès que la síndria també 
conté fi bra, el seu consum provoca en 
el nostre cos una sensació de sacietat.

Pel que fa a calories, es tracta 
d’una fruita molt poc calòrica, amb 
unes 20 calories per cada 100 grams 
consumits. Altres nutrients de la síndria 
són les vitamines i les sals minerals, 
tot i que les primeres no les trobem 
en una proporció gaire abundant. El 
responsable de l’aspecte rosat és el 
licopè, una substància amb un alt valor 
antioxidant. El licopè actua contra els 
radicals lliures, responsables del procés 
d’envelliment cel·lular. A més a més, 
segons confi rmen alguns estudis, el 
grup dels caretinoides, del qual el 
licopè en forma part, tindria també 
efectes benefi ciosos per al nostre sis-
tema immunitari.

Escollir-la bé
Ens hem de fi xar si la part de la síndria 
que ha estat en contacte amb el terra 
té una taca de color groguenc. Si és 
així, és que la peça ha estat collida en 
el moment òptim de maduració. Si, pel 
contrari, la taca és verdosa o d’aspecte 
més aviat blanc, això voldrà dir que la 
síndria s’ha collit abans de temps i, per 
tant, el gust no serà tan afruitat. El fet 
que en donar-hi uns copets soni a buit, 
voldrà dir que està al punt.

La síndria
GASTRONOMIA I SALUT
                     TOT GRANOLLERS-AMIC
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‘Ralet’ programa tres diumenges 
amb cultura a Can Xammar    

El “Camí de Santes” comença just 
després de Sant Joan i es fa cultural-
ment fort a la plaça de Can Xammar. 
La setmana passada es presentava 
en societat l’Associació ‘Ralet. Art i 
Cultura’ amb la programació prevista 
pels diumenges 28 de juny i 5 i 12 
de juliol. Seran tres vespres amb 
cultura en viu a la cèntrica plaça 
amb propostes diferents, de crea-
dors locals, en dos dels tres casos, 
potenciant així els productes cul-
turals de quilòmetre zero. Hi haurà 
música, dansa i poesia en la primera 
edició d’aquest Camí que es vol que 
vagi a més en pròximes edicions. La 
iniciativa de Ralet també compor-
tarà la segona edició, aquest cop ja 
dins de la Festa Major, del ‘Rotet de 
Santes’ un dinar popular el migdia 
del 29 de juliol que l’any passat ja 
va tenir molt bona acollida.

La Presidenta de l’entitat Laia 
Calsapeu explicava en la presenta-
ció de l’entitat que “volem utilitzar 
l’espai públic com a punt natural 
de trobada i de difusió cultural, co-
mencem amb aquest cicle pel buit 
cultural que es creava entre Sant 
Joan i Santes i estem oberts a fer 
més activitats durant tot l’any”.

Bàrbara Martin, la meitat de la 
companyia INsomnes va presentar 
l’espectacle que obrirà el cicle i 

que combinarà la dansa de les ma-
taronines amb la música del grup 
Ètnica-ment format per membres 
de l’Orquestra Àrab de Barcelona. 
“El que farem serà material nou, en 
un espectacle en què acompanyem 
amb la nostra dansa tot el trajecte 
del concert, en directe”, va expli-
car Martin. Això serà el 28 de juny 
i pel segon diumenge programat, el 
dia 5, es programa una altra fusió 
musical i de dansa amb el Duet 
Claudàtor i Marta Dalmau, Patri Mas 
i Maria Garriga. Pau Sola, del duet 
d’instruments de corda, explica que 
“l’espectacle es basa en la improvi-
sació entre dos músics que venim 
de la clàssica i l’art de creadors de 
quilòmetre zero”. La poesia de Josep 
Pedrals tancarà el cicle, pensat en 
horari de vespre per no incomodar 
els veïns de la plaça. El públic podrà 
sopar ‘in situ’.

Segon ‘Rotet de Santes’
La segona iniciativa de l’associació 
‘Ralet’ serà el Rotet de Santes, un 
dinar popular també a la Plaça de 
Can Xammar el 29 de juliol, darrer 
dia de la programació de la Festa 
Major. El ‘Rotet’ ja es va celebrar 
l’any passat i ja ha posat a la venda 
els tiquets de la seva segona edi-
ció. El dinar comença quan acaba 
el ‘Ball de Bastons’ que aquest any 
es torna a recuperar –tot i no fi gu-
rar al programa d’actes– per omplir 
de contingut el matí del darrer dia 
de Santes.  

ESPECTACLES
NOTÍCIA CUGAT COMAS

Música, dansa i poesia copen 
la programació del ‘Camí de 
Santes’  

‘Consumidors de Santes’ 
ja té web i Facebook, en 
espera de la inauguració

El primer divendres de juliol 
s’inaugurarà, com marca la tradi-
ció, l’exposició de fotografi es de Les 
Santes a l’Ateneu de la Fundació Ilu-
ro. Aquest 2015 l’exposició la signa 
Xènia Sola i recull la seva visió de 
la passada edició de la Festa Major, 
la del 2014. En aquest cas, però, 
la feina de Sola va més enllà de la 
pròpia mostra i el títol de l’exposició 
ja és una declaració d’intencions: 
‘Consumidors de Santes’. 

En paral·lel a l’exposició hi haurà 
una web pròpia i un Facebook en 
què la gent es podrà buscar a si 
mateix, ja que hi haurà molt més 
material que a l’Ateneu. Sola va 
retratar, doncs, la gent, aquests 
“consumidors de Santes” que apa-
reixeran a les parets de les sales i, 
també, a Facebook i a la web. Serà 
qüestió de trobar-se entre tot el 
material. “Cada persona té un acte 
preferit del programa de Les San-
tes, de la mateixa manera que cada 
acte té un tipus de públic defi nit. 
Una personalitat, una indumentària 
i unes característiques que el fan 
únic. Fer, doncs, una radiografi a 
dels diferents perfi ls que consu-
meixen Les Santes és l’objectiu 
de l’exposició i dels centenars 
d’imatges que la composen”, expli-
ca el díptic de la mostra. 

LES SANTES
NOTÍCIA CUGAT C.

Divendres que ve s’inaugura 
l’exposició de Xènia Sola sobre 
la Festa Major del 2014
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de Jane Parker Smith amb més de 
30 anys d’experiència i considerada 
la primera dama de l’orgue. Serà la 
primera vegada que visita Catalunya 
i l’Estat espanyol.

Raúl Prieto, òbviament
El darrer concert del cicle i del festi-
val serà, una vegada més, el concert 
d’orgue de Raúl Prieto, l’organista 
ofi cial de Santa Maria el dia 18 de 
juliol. Prieto s’acompanyarà d’una 
il·luminació espectacular i projec-
cions sobre una pantalla gegant per 
oferir un recital musical únic, basat 
en diferents autors. L’any 2014, 
unes 4.000 persones van assistir al 
conjunt d’activitats programades. 

amb música d’orgue, després de 
l’èxit de l’any passat. Walther po-
sarà música a un clàssic del terror, 
‘Nosferatu’ de F.W. Murnau, basat en 
la història original de Bram Stocker, 
‘Dràcula’. Dissabte 11 de juliol, tor-
nant a la Basílica de Santa Maria, 
es podrà sentir Thomas Trotter, un 
dels organistes més reconeguts en 
l’àmbit internacional.

El dimarts 14 de juliol, el convent 
de les Carmelites Descalces obre 
al públic, amb motiu del concert 
d’orgue i violí, a càrrec dels organis-
tes Ekaterina Dubravskaia i Robert 
Rouch i de la violinista Maria Ruano. 
El festival tornarà a la Basílica de 
Santa Maria el 15 de juliol de la mà 

El festival internacional d’orgue 
Jaume Isern, de Mataró, s’ha con-
vertit en un dels de major prestigi 
a nivell europeu després de només 
tres edicions. En el seu quart any, el 
festival portarà a la capital del Ma-
resme a organistes com Konstantin 
Volostnov, Ulrich Walther, Thomas 
Trotter, Ekaterina Dubravskaia, Ro-
bert Rouch i Jane Parker-Smith, 
així com el propi director artístic 
del festival, Raúl Prieto. Enguany 
el festival se celebra entre el 4 i el 
19 de juliol als escenaris habituals: 
la Basílica de Santa Maria, el Teatre 
Monumental i l’església del Convent 
de Les Carmelites.

El Festival Internacional d’Orgue 
Mataró-Barcelona Jaume Isern, in-
corpora, com a principal novetat, el 
concert a tres orgues que servirà per 
inaugurar el festival el diumenge 5 
de juliol a la Basílica de Santa Ma-
ria. S’hi podrà veure un recital únic 
en mans de Raúl Prieto, Konstantin 
Volostnov i Ulrich Walther que amb 
l’orgue monumental, l’orgue petit 
de Santa Maria i un orgue de con-
cert, interpretaran la famosa ‘Tocata 
i fuga en re menor’ de J.S. Bach.

El festival es traslladarà el dia 10 
de juliol al Teatre Monumental on 
l’alemany Ulrich Walther tornarà a 
oferir un espectacle de cinema mut 

MÚSICA
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN
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Tot preparat pel quart festival internacional d’orgue 
4.000 persones van assistir l’any passat a un certamen plenament consolidat 

ANNA ALUART

 L’orgue al carrer i l’acadèmia internacional

En paral·lel a les grans cites del festival, s’organitzen activitats comple-
mentàries, igualment consolidades, com l’activitat ‘L’orgue al carrer’, 
en la que Raúl Prieto acostarà els mataronins aquest instrument amb 
petites demostracions de 20 minuts davant de l’Ajuntament. Serà la 
tarda de l’11 de juliol. Una altra iniciativa que es repeteix és la missa 
musicada amb orgue i el concurs d’alumnes de l’Acadèmia Internacio-
nal d’Orgue, que aplega estudiants d’arreu del món. El 19 de juliol els 
alumnes de l’acadèmia interpretaran la música de la missa que s’oferirà 
a Santa Maria. Els estudiants ja hauran participat prèviament, el 17 
de juliol, en un concurs d’orgue, on el públic té la potestat d’escollir la 
interpretació musical que més els hi agradi i que serà la que es tocarà 
a l’esmentada missa. 
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ven i el feien servir per a la comissió 
d’altres robatoris.

Conducció temerària
Amb l’objectiu d’assegurar la fugida 
conduïen de manera temerària i, de 
vegades, no dubtaven a col·lidir amb 
d’altres vehicles si els era necessari. 
De fet, en alguns casos fi ns i tot van 
topar amb vehicles policials quan els 
intentaven aturar. Els investigadors 
consideren als membres d’aquest 
grup com els autors de 29 delictes 
contra el patrimoni en les localitats 
de Barcelona, l’Hospitalet de Llo-
bregat, Cornellà de Llobregat, Sant 
Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, 
Mataró, Sant Adrià del Besòs, Bada-
lona, Sant Boi de Llobregat, el Prat 
de Llobregat, Sabadell, Castelldefels 
i Santa Coloma de Gramenet.

Amb tota la informació recopila-
da, els Mossos d’Esquadra van dur 
a terme el 28 de maig un dispositiu 
que va permetre la detenció de set 
membres del grup, tot i que també 
van emetre quatre ordres de crida i 
cerca per als restants. Els detinguts, 
que acumulen 102 detencions prac-
ticades per Mossos d’Esquadra, van 
passar a disposició judicial l’endemà 
de ser detinguts amb el resultat de 
cinc ingressats a presó i llibertat 
amb càrrecs per als dos restants. 

 

Els Mossos d’Esquadra van desarti-
cular el passat 28 de maig un grup 
criminal especialitzat a sostreure 
vehicles d’alta gamma per després 
encastar-los i robar en establiments 
comercials. Hi ha set detinguts 
-d’entre 21 i 38 anys veïns de Bar-
celona i Mataró- que cometien els 
delictes principalment en localitats 
del Barcelonès i el Baix Llobregat.

L’activitat delictiva del grup es 
remunta a l’octubre del 2014 i va 
perdurar fi ns a maig del 2015. En el 
transcurs d’aquests vuit mesos van 
cometre 20 robatoris de vehicles, 
vuit robatoris amb força i un robatori 
amb violència amb arma de foc en 
una joieria. Dels set arrestats, cinc 
van ingressar a presó i dos van que-
dar en llibertat amb càrrecs.

El ‘modus operandi’ que feien 
servir era pràcticament sempre el 
mateix: en primer lloc sostreien un 
vehicle d’alta gamma i l’utilitzaven 
per a cometre robatoris, ja fossin 
de caràcter violent o encastaments 
en establiments comercials. Un cop 
perpetrat el robatori abandonaven el 
lloc amb el vehicle a gran velocitat i, 
posteriorment, el venien o el guarda-

Cau un grup criminal que sostreia 
vehicles per encastar-los i robar en 
establiments comercials

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN
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Els set detinguts cometien 
els delictes principalment 
al Barcelonès i el Baix 
Llobregat 

La 18a Nit de la Solidaritat, celebra-
da divendres 19 al Casal l’Aliança, 
va girar a l’entorn de l’Afganistan de 
la mà de la periodista Mònica Ber-
nabé que va endinsar els assistents 
a la vida d’aquest país i la seva idio-
sincràsia. L’acte es va iniciar amb el 
passi del documental “Vestida de 
negre” de Josep Morell i Jordi Vilar, 
protagonitzat per la mateixa Bernabé 
i que permet veure com és la socie-
tat afgana, la situació de la dona en 
aquest país i com es desenvolupa 
la feina d’una corresponsal en un 
entorn d’aquestes característiques 
i alhora com Bernabé s’hi ha hagut 
d’adaptar per poder exercir la seva 
professió.

En acabar, Bernabé va pronun-
ciar la conferència “L’Afganistan 
més enllà dels talibans” en la que 
periodista va relatar situacions pe-
culiars de la seva vida a l’Afganistan 
i la seva manera d’entendre la pro-
fessió. En paraules de Bernabé el 
periodisme “pot provocar canvis, 
com també ho pot fer l’activisme i 
la cooperació”.

La Nit de la Solidaritat està im-
pulsada pel Consell Municipal de 
Solidaritat, Cooperació i Convivència 
amb l’objectiu de donar a conèixer 
els projectes de cooperació al des-
envolupament. 

SOLIDARITAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

La Nit de la Solidaritat 
s’endinsa en la societat 
de l’Afganistan 

Es va projectar un documental 
i la seva protagonista va fer 
una xerrada 

MÒNICA BERNABÉ, PROTAGONISTA DE LA NIT DE LA SOLIDARITAT        
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Els premis
SimoMac i Grup Informàtic 360 
aporten un altre any el premi estre-
lla per a l’autor o autora del cartell 
guanyador d’aquest Concurs, un 
iPad Mini 2 de color Gris Espacial, 
de 16 GB. Abacus també renova el 
seu suport al certamen amb un im-
portant lot de dibuix i pintura com 
a segon premi i el Restaurant Bocca 
aportarà un sopar doble pel guan-
yador del tercer premi. Els premis 
suculents. Ara toca fer cartells per 
aspirar a guanyar-los. 

en la tècnica que es vulgui, que 
compleixin les bases del certamen.

La imatge guanyadora, la més 
votada pels mataronins, il·lustrarà 
la portada del Tot Mataró del 19 
de juliol, pocs dies després que 
es desvetlli el guanyador. Abans 
del guanyador o guanyadora, altres 
noms s’han emportat aquest honor. 
Els guanyadors han estat Carlos 
Villarín el 2009, Xavier Esteve el 
2010, Lara Sànchez el 2011, Rafa 
Porro el 2012, José Manuel Bernal 
el 2013 i Joan Martí el darrer 2014.

El Concurs del Cartell Alternatiu de 
Santes es basa en el fet que qual-
sevol hi pot participar. Així com el 
cartell ofi cial de la Festa Major és 
per encàrrec, el seu alter ego alter-
natiu el pot fer des d’un nen petit a 
un dissenyador, passant per un afi -
cionat o un amant de la festa amb 
alguna idea clara. Absolutament 
tothom es pot presentar. Tots en-
traran a selecció, tots s’exposaran 
a la pàgina web. I entre ells es po-
drà votar.

Hi ha qui diu que el compte en-
rere per Les Santes comença amb 
la presentació del cartell. És cert. 
També ho és que quan passa Sant 
Joan i l’estiu esclata, les ganes de 
Festa Major van en augment i cada 
vegada hi ha més ‘inputs’

Setena edició
Amb només 7 anys de vida, el Con-
curs del Cartell Alternatiu de Santes 
que organitza El Tot Mataró s’ha con-
vertit en l’espera perfecta fi ns a la 
Festa Major. L’edició d’aquest 2015 
ja està en marxa amb un període de 
presentació de propostes obert fi ns 
al proper 5 de juliol. D’aquestes pro-
postes, sorgeixen els fi nalistes però 
són els lectors del Tot Mataró els 
que escullen a partir de la votació 
popular. Mentre arriba aquest mo-
ment, però, es poden presentar tants 
cartells alternatius com es vulguin, 

LES SANTES
NOTÍCIA REDACCIÓ
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Tothom pot fer el seu Cartell Alternatiu de Santes 
Un iPad mini 2, un lot de productes de dibuix i un sopar al Bocca, els tres premis
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Som globals. Som locals

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

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

local, independent i gratuït. Gràcies!



com a amigues o el més escarrassat 
rol de Ferran Camps, Xevi Codony 
i Xevi Manrique com a suspectes 
progenitors. 

Mèrit de molta gent
Que un artifi ci així tingui l’acceptació 
assegurada i acabi amb el conjunt 
del públic dret, movent-se i picant 
compassadament de mans –des de 
la canalleta fi ns als assistents més 
iaios– podria ser indicador d’una 
certa inclinació retro de la Sala Ca-
banyes. Potser sí, però té molt de 
mèrit. I l’autèntic secret cal trobar-lo 
en la gran feina compartida per un 
profús equip artístic i tècnic. Una 
prodigalitat que a ‘Mamma Mia!’ co-
mença amb la traducció i adaptació 
del llibret del musical que han fet 
Joan Peran i Pilar Canalda i conti-
nua amb l’efi caç direcció musical 
de Georgina Blanch al capdavant 
del quartet de músics que hi posen 
el so en viu, les coreografi es vis-
toses de Carla Pérez, l’originalitat 
dels decorats en forma de plafons 
de cartró dissenyats per Josep M. 
Codina, i una tirallonga més d’altres 
aportacions que no té fi  ni compte: 
aquesta és l’autèntica marca de la 
casa. Que per molts anys. 

demostrada propensió de la Sala en-
vers el gènere musical, passant per 
l’hàbil combinació de solvència dels 
intèrprets dels papers més destacats 
amb un poderós coixí de masses 
d’actors i actrius que desborden 
energia  en els números grupals de 
cançons i moviment. 

A aquesta mescla de destreses 
hi ha correspost amb entusiasme 
l’extensa feligresia d’espectadors 
que té la Sala quan fa les coses bé. 
Una concurrència que s’amplia amb 
el boca-orella i que té dimensió in-
tergeneracional.

No hi fa res que el fi l argumental 
de ‘Mamma Mia!’ sigui més prim 
que un pèl de cuca o que la pretèrita 
promiscuïtat del personatge central 
derivi en inconnexes presumpcions 
de paternitat i tot plegat tingui un 
aire més aviat carrincló. És igual. 
El cúmul d’embolics només serveix 
de pretext per anar desgranant to-
nades del grup ABBA a major glòria 
de l’elenc amb més protagonisme 
i lluïment dels seus cants, contor-
sions i assortida vestimenta. Així 
destaquen Mercè Bellido i Duna 
Llobet en el duet central de mare 
i fi lla, el celebrat desvergonyiment 
d’Àngels Cabezudo i Diana Gàmez 

Des del cap de setmana de la Fira 
i fi ns a mitjan mes de juny Sala 
Cabanyes ha dut a terme nou repre-
sentacions de la seva pròpia versió 
del musical ‘Mamma Mia!’, basat 
en les cançons pop dels ABBA, el 
grup suec que es va fer famós a la 
dècada dels vuitanta del segle pas-
sat a còpia de melodies enganxoses 
i vestits llampants.  

La proposta, que ha comptat amb 
l’expertesa del veterà Antoni Blanch 
en la direcció, ha tingut un resultat 
triomfal. Ha omplert fi ns a rebentar 
la platea a cada funció i ja s’ha pro-
gramat per a l’inici de la temporada 
que ve, passat l’estiu.

Retrobament amb l’èxit
Després de la decepció que va com-
portar ara fa dos mesos la posada en 
escena de ‘Romeo i Julieta’, amb 
uns resultats artístics i de públic 
molt per sota de les expectatives 
creades amb el text de Shakespea-
re, ara el teatre del Centre Catòlic 
l’ha encertat de ple jugant de cara 
a barraca amb el que són molts dels 
seus trumfos habituals. Res de nou, 
però tot sàviament administrat. Des 
de les dates sempre propícies de la 
Fira de la segona Pasqua, fi ns a la 

TEATRE
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Doll d’energia amb satisfacció 
Amb ‘Mamma Mia!’ la Sala Cabanyes omple i entusiasma 

ANNA ALUART
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Angulo & Asociados:
publica vídeos tutorials 
sobre casos concrets

ADVOCATS
ANGULO & ASOCIADOS

publicitatpublicitat

El bufet d’advocats Angulo & Aso-
ciados segueix amb la seva política 
de proximitat cap als seus clients 
amb una nova iniciativa en forma de 
vídeos que comparteix a les xarxes 
socials i al propi canal de Youtu-
be  ‘Angulo & Asociados’ i que són 
guia i tutorial en una matèria sovint 
difícil com la jurídica. Aquesta se-
tmana ha compartit un vídeo en el 
que senyor Luis Martínez, titular del 
jutjat número 5 del penal de Barce-
lona ofereix una dissertació sobre els 
controls d’alcoholèmia. 

Amb un llenguatge jurídic però 
planer, el jutge explica el contingut 
de la llei específi ca i resol dubtes 
i equívocs d’una casuística com la 
de qui se sotmet a un control. Quin 
és el contingut de la llei, a quines 
penes ens exposem? El jutge ofereix 
una visió que, de ben segur, resoldrà 
dubtes i esvairà creences errònies. 
Des d’Angulo & Asociados aniran pu-
blicant més vídeos de difusió sobre 
temes jurídics concrets en la línia 
de política de proximitat. Sempre 
serà testimoni una autoritat com 
un jutge, que ens ajudarà a conèi-
xer tots els detalls interpretatius del 
marc legal.

Angulo & Asociados és un bufet 
que toca les diferents branques ju-
rídiques i que ofereix el valor afegit 
d’estar especialitzat en estrangeria  
d’una manera transversal.
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castellscastells

Una mala llenya hipoteca el cap 
de setmana dels Capgrossos

Segona llenya de l’any i segon cop 
que els Capgrossos surten de plaça 
amb la cua entre cames. La colla 
mataronina tenia ganes d’entrar una 
marxa més en un cap de setmana de 
doblet, dissabte a Reus i diumenge 
a Vilassar de Mar, però van haver de 
baixar de forma notable les presta-
cions. Després de començar a la 
diada de Sant Pere de la capital del 
Baix Camp amb un bon 3 de 8, el 
segon castell se’ls ensorrava, fent-
los mal. Era el 4 de 8 amb l’agulla, 
castell que ja havien completat en 
l’Aniversari i que aquest cop queia 
amb tot el pes dalt. Com sembla que 
s’escau cada cop que els castells 
dels maresmencs fan fallida, el re-
compte de baixes va ser generós i va 
alterar els plans de la pròpia diada 
–aturant-la quaranta minuts per un 
trasllat en ambulància– i de tot el 
cap de setmana dels blaus. El 3 de 
8 en primera ronda quedava així com 
a únic castell de 8 de tot el cap de 
setmana, que van haver de rematar 
amb castells de 7.

Mala caiguda
El 4 de 8 amb l’agulla pujava serè 
i prou correcte de mides i fi ns a 
completar-se el 4 tan sols la dis-
tància entre dues de les rengles 

feia preveure que costaria desfer 
el 4, deixar el pilar de 6 nu i per 
tant amb el castell carregat. Va ser, 
però, carregar el 4 i començar a 
complicar-se el castell de manera 
excessiva, sobretot a quarts i quints 
en una combinació de deformacions 
abrupta que deixava ben poc marge 
de defensa. 

El castell va eixamplar-se i es 
va cargolar i després d’instants de 
lluita va caure com engolint-se, 
amb tot el pes de la construcció a 
dalt. Una mala caiguda. Una mala 
notícia pel propi cap de setmana i 
pels que puguin venir. La resta de 
diada i l’endemà diumenge va ser 
testimoni d’això.

Castells menors
Molt vinguts a menys i tocats 
d’ànims i físicament, els Capgrossos 
van completar el cap de setmana 
del tot hipotecats, aparcant tots els 
castells de 8 o superiors que podrien 
haver-se plantejat. A Reus van fer el 
4 de 7 i el 5 de 7 i l’endemà, a la 
Festa Major de Sant Joan a Vilassar 
de Mar, ja van començar la diada co-
municant la situació per megafonia. 
Allà on els darrers anys s’hi portaven 
castells de 9, amb l’agraït públic 
local sent-ne partícip, s’havien de 
plantejar castells de 7 altra vegada, 
amb el 5, el 4 amb l’agulla i el 3 de 
7. La colla es va voler comprometre 
a tornar la plaça, el 2016, al nivell 
que mereix. 

CASTELLS
NOTÍCIA CUGAT COMAS

El 4 de 8 amb l’agulla cau 
amb tot el pes dalt, en la 
segona ronda de Reus

AL MASNOU, PENSANT EN LA FESTA MAJOR DE TERRASSA  

És quasi segur que el mal cap de setmana dels Capgrossos els obligui a 
recalcular el seu full de prestacions. Aquest diumenge seran a la Festa 
Major del Masnou, on els dos castells de 8 bàsics serien els objectius de 
màxims per a la colla, depenent de com evolucionin els tocats i lesionats. 
A partir d’aquí caldrà avaluar com pot encarar la colla un juliol exigent 
en calendari que arrencarà el diumenge 5 a la Festa Major de Terrassa. 
Els esforços de la colla se centraran a recuperar seguretat i gamma de 
forma progressiva fi ns al gran objectiu de la diada de Les Santes, el 26.

www.totmataro.cat

ELS CASTELLS  Reus

Capgrossos de Mataró:
3 de 8, i4 de 8a, 4 de 7, 5 de 7

Castellers de Gràcia:
5 de 8, id3 de 9f, 7 de 8, 3 de 8.

Castellers de Reus: 
3 de 8, 5 de 8, 4 de 8.
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Després de més de trenta anys, la 
fi ra de ceràmica més important de 
Catalunya canvia de dates, passant a 
celebrar-se el primer cap de setmana 
de juliol, de divendres a diumenge 
de 10 a 22 hores sense interrupció. 
A més, la seva ubicació serà més 
cèntrica que l’anterior, començant 
a l’Avinguda Puig i Cadafalch, pas-
sant pel Carrer Gran i acabant a la 
Plaça de l’Església, on s’hi troba el 
Museu del Càntir. Altres novetats 

importants seran l’espai de dina-
mització organitzat per l’Associació 
Ceramistes de Catalunya, amb di-
versos tallers en directe del treball 
de ceramista a la Plaça Nova, que 
s’afegiran als tallers de torn, cuites 
en directe i altres activitats que es 
faran a la Plaça de l’Església. La 
tradicional Festa del Càntir, amb 
l’edició cada any d’un nou càntir 
i l’aixecada de càntirs, se seguirà 
fent en el marc de la Festa Major 
d’Argentona, el dia 4 d’agost.

El propòsit principal d’aquesta 
renovació és la d’atraure expositors 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

La Fira de Ceràmica estrena dates i 
format per arribar a nous públics

de més qualitat, tant nacionals com 
d’altres països europeus, alhora que 
es vol arribar a molt públic que du-
rant les dates anteriors, a primers 
d’agost, era fora de vacances. Així 
mateix, es vol arribar a nous seg-
ments de públic com arquitectes, 
interioristes, col·leccionistes d’art i 
altres que poden estar molt interes-
sats en la ceràmica d’autor, un dels 
àmbits que més es vol potenciar. El 
primer objectiu ja s’ha assolit, en 
tenir forces participants confi rmats 
d’Itàlia, Rússia, França, Polònia, 
Portugal, Holanda i Regne Unit, 
entre altres països, que s’afegiran 
als de Catalunya i Espanya, fent un 
total de més de 90 participants. És 
un primer pas vers la consolidació 
de fi ra internacional d’alt nivell que 
Catalunya es mereix.

Exposicions i molt més
La fi ra es complementarà amb una 
exposició de ceràmiques d’Antoni 
Cumella (1913 -1985) al museu, 
una del seu fi ll Toni Cumella a la 
Casa Gòtica, projeccions de vídeos 
sobre ceràmica i moltes altres activi-
tats que faran que el públic gaudeixi 
plenament de l’art de la ceràmica. 
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Des del passat dilluns 15 de juny la 
piscina municipal d’Argentona ha 
tornat a obrir les portes quatre anys 
després que es tanqués aquest equi-
pament municipal. La piscina obrirà 
tots els dies, de dilluns a diumenge, 
de 10 del matí a 8 de la tarda fi ns 
al 13 de setembre. L’obertura es va 
fer després d’enllestir les obres de 
rehabilitació que van iniciar-se al 
juliol de 2014, després d’un llarg 
periple que va arrencar amb el pro-
jecte de construcció d’un complex 

aquàtic, que havia d’iniciar-se l’any 
2011 però que per certes controvè-
rsies amb l’empresa constructora, i 
les condicions per la subvenció de 
la Generalitat de Catalunya, van fer 
fi nalment desestimar la proposta.

La nova piscina municipal comp-
ta amb un vas gran polivalent de 
24,5x16 metres i una piscina 
infantil de 10x6 metres. S’han re-
novat també els diversos espais de 
la instal·lació, que disposa de zona 
de descans i solàrium, amb gespa 
artifi cial i arbrat, i una terrassa amb 
servei de bar. A més, s’han habilitat 
també dos nous vestidors col·lectius 
i una sala d’infermeria. 

EQUIPAMENTS
NOTÍCIA REDACCIÓ

La instal.lació romandrà 
oberta fi ns al 13 de setembre 
tots els dies

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

La piscina municipal reobre les seves 
portes quatre anys després

La Garrinada d’aquest 
any ja té cartell amb 
Green Valley i Boikot 

L’obra d’aquest any està 
realitzada pel fotògraf 
Adrià Calvo

La imatge de la festa jove és una 
creació, en aquesta ocasió, del fo-
tògraf i col·laborador habitual de la 
festa Adrià Calvo. Pel que fa a la 
programació, aquest any pujaran a 
l’escenari de la Garrinada, La Itaca 
Band, Boikot, Green Valley, La Sra. 
Tomasa, Auxili, Ebri Knight, Miquel 
del Roig, La Banda Biruji, Reggae 
Per Xics, Dj Send0, PD’s Radio Re-
belde (Santako rules), Marc Ràmia, 
Engorile i Senyor Oca en els tres 
dies de festa, del 4 al 6 d’agost. 

CULTURA
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: DAVID GARCÍA COBOS

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.artiobra.cat

+

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

35€ * 35€ *
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El Centre Parroquial evita el 
tancament

La Junta del Centre Parroquial 
respira alleugerida després de la 
reunió que va mantenir la setmana 
passada amb l’alcalde, Eudald Cal-
vo (CUP), en la que es va acordar 
concedir una pròrroga a l’entitat 
per tal d’adequar les instal·lacions 
a la legislació vigent. El passat 11 
de juny als responsables del Centre 
els va arribar una notifi cació que els 
instava a cessar tota activitat a partir 
del 22 de juny.

La notificació, signada per 

l’anterior alcalde, Ferran Armen-
gol, venia motivada per un informe 
elaborat pels serveis tècnics muni-
cipals que requereix una llarga llista 
de reformes a les instal·lacions del 
Centre que no s’han dut a terme a 
causa del seu elevat cost econòmic. 
Entre les principals actuacions s’hi 
troben la instal·lació de barreres 
ignífugues i la rehabilitació de la 
coberta del teatre.

El nou alcalde va pactar dijous 
18 concedir una pròrroga i, al ma-
teix temps, donar suport tècnic i 
econòmic al Centre per tal de do-
nar compliment als requeriments 
legals. 

L’Ajuntament concedeix una 
pròrroga a l’entitat per tal 
d’adequar les instal·lacions

L’Argentona subcampió 
de la primera lliga de 
veteranes del Maresme 

Les argentonines van perdre 
la fi nal davant el Vilassar de 
Dalt 45-36

Des del passat mes de gener s’ha 
disputat la primera lliga de bàsquet 
de veteranes del Maresme, una ini-
ciativa impulsada per l’equip de 
veteranes del CB Argentona. Diu-
menge 13 es va celebrar la fi nal del 
torneig on el Vilassar de Dalt es va 
proclamar campió, després de supe-
rar les veteranes del CB Argentona 
per 45-36. Després de la fi nal es va 
celebrar la cloenda i es va expressar 
la intenció de celebrar una segona 
edició l’any vinent. 

ESPORTS
NOTÍCIA REDACCIÓ
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Les cinc mostres que es podran 
veure al centre d’art del Museu de 
Mataró ressegueixen les seqüències 
artístiques i culturals dels primers 
anys de la transició i dels inicis de 
la democràcia.

El primer pis és l’espai de la 
cronologia i de les mostres sobre 
els esdeveniments més destacats 
d’aquest període. La sala 1 és el lloc 
reservat per al “Pur eclèctic”, una 
mostra dels artistes i de les princi-
pals exposicions que es van fer a la 
ciutat amb el fi l conductor del Mu-
seu. A la galeria, la mostra recull 
diferents projectes de col·laboració 
entre l’art, la literatura, el teatre 
i la música que s’allunyen de la 
cultura més tradicional, a la sala 2 
hi ha “L’esclat de les galeries dels 
anys 70 a Mataró: testimoniatge o 
moda?”. A la sala menjador hi ha 
les mostres temàtiques dedicades 
als germans Arenas. 

rar la història expositiva de la ciutat 
a partir de l’activitat del Museu de 
Mataró, amb el pretext de recons-
truir-ne el paper i relatar l’activitat 
cultural de Mataró.

El tercer moviment d’“Art a Mataró 
1959-1983. Anys de resistència i 
ruptura” es pot visitar fi ns al 27 de 
setembre a Ca l’Arenas. La mostra 
segueix amb el propòsit de recupe-

ART
NOTÍCIA REDACCIÓ

culturacultura www.totmataro.cat
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Ca l’Arenas recorda l’art dels inicis democràtics
Tercera part de la temporada d’Art a Mataró 1959-1983. 

CEDIDA

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

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

180.000€
LOCAL ZONA COMERCIAL PREMIUM

REF. 12175 JTO. PUIG I CADAFALCH. Em-
plazamiento MUY COMERCIAL, mucho paso 
diario. Excelente local comercial de 180 m2 2 
plantas. 17m. escaparate grandes ventanales  
muy luminoso. Cualquier actividad. Cámara 
frigorífi ca. Moderna edifi cación. De los mejo-
res locales de la zona.                                           

T

86.000€
BUENA INVERSIÓN

REF. 12117 CENTRO. PZA. BRISA. En edifi cio 
con ascensor. 4º piso de altura en perfecto 
estado. De imagen muy cuidada. Destaca su 
luminosidad a la vez que su tranquilidad. 3 
dormitorios .Salón comedor acogedor, cocina. 
Galería. Baño reformado, calefacción. Buena 
compra pagando lo mismo que un alquiler.

T

96.000€
PISO + PARKING INCLUIDO

REF. 12174 CERDANYOLA. Atención!!. Piso 
alto con ascensor en zona comercial. Vivienda 
impecable, aparcamiento. Perfecta distribució,  
83 m2. 3 dormitorios, (2  dobles).Salón come-
dor 20 m2.Vistas despejadas a zona verde. 
Cocina equipada. Baño completo. Excelente 
ocasión por sus características.

T

109.900€
EXTERIOR AL 100%

REF. 12062 AVDA. GATASSA SUR/CAMÍ DEL 
MIG. Cualidades envidiables. Buen piso  80m2, 
alto y con ascensor. Exterior y muy soleado. 
Vistas. Colegios, servicios y ambulatorio. Fácil 
aparcamiento. De 3 dormitorios. Amplio salón 
comedor. Cocina actualizada. Baño bañera 
hidromasaje. 

T

118.000€
OCASIÓN ESPECIAL DEL MERCADO

REF. 10725 Z. CABANELLES/ESPERANÇA. 
Bonita Casita en zona agradable y tranquila. 
Muy soleada. Para acabar de reformar. Dis-
tribución funcional, luz en toda la casa. Patio 
de 70m2 orientado mar. 3 dormitorios. Salón 
comedor. Cocina ,baño. Varias terrazas y 2 co-
bertizos sala diáfana. 

T
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15:00 RETRANSMISSIONS 
 ESPORTIVES
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 ADOLESCENTS.CAT
22:30 RETRANSMISSIÓ 
 ESPORTIVA
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ 
0:00 RELIGIONS
0:30 LA SETMANA RADIAL
1:00 PANTALLA OBERTA
2:00 L’ENTREVISTA

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 RESUM SETMANAL
11:00 L’ENTREVISTA
11:30 CREURE AVUI
12:00 AVENTURA’T
12:30 LA SETMANA RADIAL
13:00 RESUM SETMANAL
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 MAGAZINE 1MON.CAT
 REEMISSIÓ DISSABTE
16:30 ÚLTIMA SESSIÓ
17:00 TELÓ DE FONS
17:30 PANTALLA OBERTA
18:30 DE TEE A GRENN
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 DE TEE A GRENN
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 AVENTURA’T
21:30 DOSOS AMUNT
22:00 DE TEE A GRENN
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 VIA EUROPA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H. MARESME

7:00 ÚLTIMA SESSIÓ
7:30 INFORM. 24H. MARESME
8:00 PANTALLA OBERTA
9:00 RESUM SETMANAL
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 LA FÀBRICA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 ESPAI D’ART/
 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
13:00 CREURE AVUI
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 LA FÀBRICA
15:30 RESUM SETMANAL
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 ÚLTIMA SESSIÓ
17:30 L’ENTREVISTA
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
12:00 VESPRES JUNY JAZZ
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 LA FÀBRICA
23:30 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
0:00 PANTALLA OBERTA
1:00 RESUM SETMANAL
2:00 GAUDEIX LA FESTA

7:00 ESPAI D’ART / 
 DE TEE A GRENN
7:30 CREURE AVUI
8:00 AVENTURA’T
8:30 GAUDEIX LA FESTA
9:00 ÚLTIMA SESSIÓ
9:30 PANTALLA OBERTA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE 
 DES DE MONTSERRAT
12:30 RELIGIONS
13:00 LA SETMANA RADIAL
13:30 ÚLTIMA SESSIÓ
14:00 RESUM SETMANAL

14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 VIA LOCAL
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
20:45 CAL·LIGRAFIES LOCALS
21:00 PANTALLA OBERTA
22:00 CAMINANT x CATALUNYA
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 PANTALLA OBERTA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H. MARESME

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 DE TEE A GRENN
11:00 DOSOS AMUNT
11:30 L’ENTREVISTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 AVENTURA’T
13:00 DE TEE A GRENN
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 MAGAZINE 1MON.CAT
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 DE TEE A GRENN
17:30 AVENTURA’T
18:00 GAUDEIX LA FESTA
18:30 DOSOS AMUNT
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 VIA LOCAL
22:00 L’ENTREVISTA
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 ESPAI D’ART
23:30 AVENTURA’T
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H. MARESME

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 LA FÀBRICA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 SET DIES
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 ESPAI D’ART/
 CAMINANT x CATALUNYA
15:00 LA FÀBRICA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 CAMINANT x CATALUNYA
17:30 GAUDEIX LA FESTA
18:00 AVENTURA’T
18:30 CREURE AVUI
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 ESTUDI 3
20:15 SOM TECNOLÒGICS
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ÚLTIMA SESSIÓ
21:30 LA SETMANA RADIAL
22:00 DE TEE A GRENN
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 TELÓ DE FONS
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H. MARESME
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7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 DE TEE A GRENN
11:00 DOSOS AMUNT
11:30 L’ENTREVISTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 AVENTURA’T
13:00 DE TEE A GRENN
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 MAGAZINE 1MON.CAT
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 DE TEE A GRENN
17:30 AVENTURA’T
18:00 GAUDEIX LA FESTA
18:30 DOSOS AMUNT
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 VIA LOCAL
22:00 L’ENTREVISTA
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 ESPAI D’ART
23:30 AVENTURA’T
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H. MARESME

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 LA SETMANA RADIAL
11:00 VIA LOCAL
11:30 ESPAI D’ART
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 PANTALLA OBERTA
13:30 INFORM. 24H. MARESME

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.

CB2237-CIRERA  Altre oportunitat, 

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

cuina, bany i terres, exterior amb sol, 

mitjana alçada!!

50.000€

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.

CB10283-MOLINS ¡¡OPORTUNI-

TAT!! Pis semi-reformat, mitjana 

alçada, exterior,vistes espectacu-

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

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. 

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.   

96.000€

CB11689 Z.FR. MACIÀ Pis únic tot refor-

mat + Parking, 85m2 de 3 habs  dobles, 

menjador amb  balcó, parquet, calefacció, 

exterior,  assolellat. Possibilitat opció compra. 

75.000€

97.000€

CB11869-CENTRE. Ocasió de 

mercat , Pis de 60m2 , fi nca amb 

ascensor, per entrar a viure, 2 ha-

bitacions + despatx. 

CB11880- CENTRE PZA CUBA. 

Pis de 65m2 tot reformat nou, ac-

tualment 2 habitacions, exterior , 

molta llum. Únic al centre!! 
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98.000€

Ref. 2089: ZONA PERAMAS: 1er piso de 

altura totalmente reformado. 2 habi-

taciones, 1 baño, suelos de gres, venta-

nas de aluminio, cocina independiente. 

Amplio salón comedor. Oportunidad 

por precio y zona.  

T

106.000€

T

Ref. 2098: ZONA CIRERA: Primer 

piso de altura en edifi cio con ascen-

sor. 2 habitaciones, salón comedor 

con cocina integrada, 1 baño com-

pleto con bañera, suelos de gres, ven-

tanas de aluminio, aire acondiciona-

do. Ideal parejas como 1a vivienda.

106.000€

Ref. 2071: ZONA HAVANA: Piso de 

mediana altura a 5 minutos de la pla-

ya 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

116.000€

Ref. 2102: Z. EIXAMPLE: Piso de 

grandes dimensiones. 4 hab., cocina 

o�  ce indep. con galería, amplio salón 

comedor, balcón, 1 baño completo, 

puertas de roble, ventanas de alumi-

nio, suelos de terrazo. Exterior, zona 

tranquila y comunidad reducida.

T

156.000€

Ref. 2061: ZONA PLAZA CANYA- 

MARS: Casa para reformar distri-

buida en 2 viviendas con entradas 

independ. Bajo: 3 hab. dobles,  patio 

20m2 y terraza. 1r piso: 3 hab. dobles, 

salón comedor y cocina indep. con 

patio a nivel. Oportunidad!!

T

156.000€

Ref. 2127: ZONA VIA EUROPA: Piso 

de reciente construcción en comu-

nidad con zona infantil y piscina. 

2 hab. dobles, cocina o�  ce indep., 

1 baño, amplio salón comedor con 

balcón/terracita, suelos de parket, 

calefacción. Posibilidad de parking 

y trastero.y trastero.y

T

Ref. 2122: ZONA EIXAMPLE: Planta 

baja toda reformada. 3 habitaciones 

(2 dobles), amplio salón comedor, 1 

baño, cocina independiente. Suelos 

gres, vent. Alum., calefacción. Muy 

buena distribución. Zona tranquila 

y peatonal.

96.000€

T

Ref. 2139: Z. LA ESPERANZA: Planta 

baja reformada con patio a nivel y 

trastero. 3 hab., 1 baño, amplio salón 

comedor con patio, cocina ind., sue-

los parket, vent. Alum. Distribución 

cuadrada y toda exterior. Zona tran-

quila y comunidad reducida.

130.000€

T

Ref. 2088: ZONA HAVANA: A 5 mi-

nutos de la playa, piso de mediana 

altura totalmente reformado, am-

plio salón comedor con balcón tipo 

terracita, 2 hab. dobles, cocina o�  ce 

indep. con galería anexa. Comunidad 

reducida de sólo 6 vecinos.

135.000€

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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‘En el Umbral del misterio’ és el 
nou llibre del popular parapsicòleg 
Miguel Lázaro. El nou llibre, segons 
ha explicat el mateix escriptor al Tot 
Mataró, és una “obra mestra que 
inclou 20 capítols d’informes breus 
i una setantena de fotografi es que 
retraten fets insòlits”. Lázaro pre-
sentarà el llibre aquest divendres 
dia 26 a la Sala de Lectura de Sant 
Andreu de Llavaneres.

Durant la presentació, de l’autor, 
que oferirà una xerrada sobre fets 
paranormals que li han succeït 
a ell en indrets com “esglésies 
profanades o camps de concentra-
ció”, segons Lázaro. Passat l’estiu, 
l’escriptor té previst oferir una tro-
bada-xerrada a Mataró a l’escola de 
formació Esfera. Aquest parapsi-
còleg, àmpliament reconegut arreu 
d’Espanya, ha dedicat gran part de 
la seva vida a l’estudi de l’ésser 
humà en tots els seus vessants, es-
pecialment l’energètic i el que ens 
relaciona amb el més enllà. Aquesta 
darrera entrega és, doncs, un capítol 
més de les històries i teories que Lá-
zaro ja fa anys que divulga.

L’escriptor ja ha presentat altres 
llibres relacionats amb la temàtica, 
el darrer dels quals és ‘Revelaciones 
de un profeta’. 

LLAVANERES
PRESENTACIÓ LLIBRE M. BIEL

El parapsicòleg Miguel 
Lázaro presenta ‘En el 
umbral del misterio’

Al setembre, l’escriptor oferirà 
una xerrada al centre de 
formació Esfera de Mataró 

Les Jornades gastronòmiques del peix 
i el marisc arriben a 14 municipis

54 restaurants de la comarca partici-
pen en les Jornades gastronòmiques 
del peix i el marisc del Maresme fi ns 
al 26 de juliol. Aquest és el quart any 
que el Maresme reivindica la seva 
tradició marinera amb unes Jorna-
des gastronòmiques que posen en 
valor la qualitat dels productes que 
extraiem del mar. En l’edició 2015, 
hi participen 54 restaurants ubicats 
a 14 municipis: Arenys de Mar, Ca-
brils, Caldes d’Estrac, Calella, Canet 
de Mar, Malgrat de Mar, Mataró, 
Montgat, Pineda de Mar, Premià de 
Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant 
Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt 
i Vilassar de Dalt. 

Tant el president del Consell Co-
marcal i del Consorci de Turisme, 
Miquel Àngel Martínez i Camarasa, 

MARESME
GASTRONOMIA REDACCIÓ

com del Gremi d’Hostaleria, Josep 
Civit, van destacar en la presentació 
de les Jornades, la bona salut de què 
gaudeixen i la necessitat de mante-
nir-les com a forma de promocionar 
els nostres productes de proximitat 
i la qualitat dels nostres restau-
rants. A la presentació van assistir-hi 
diferents consellers i conselleres co-
marcals: Neus Serra, Blanca Arbell, 
Alfons Molons i l’alcalde d’Arenys de 
Mar, Estanis Fors.

L’opuscle de promoció inclou 5 
receptes, gentilesa dels restaurants 
Can Lluís de Vilassar de Dalt, La 
Paella de Can Manolo d’Arenys de 
Mar, Bei Pepe de Malgrat de Mar, el 
Nou-Cents de Mataró i Sake Tasca 
Japonesa de Canet de Mar. 

  LLAVANERES CONVIDA A PARTICIPAR D’UN ACTE D’HOMENATGE ALS PESCADORS DE CAN LLAVANERES CONVIDA A PARTICIPAR D’UN ACTE D’HOMENATGE ALS PESCADORS DE CAN 
SANS, QUE SE CELEBRARÀ DIUMENGE 28 DE JUNY A PARTIR DE DOS QUARTS D’ONZE DEL SANS, QUE SE CELEBRARÀ DIUMENGE 28 DE JUNY A PARTIR DE DOS QUARTS D’ONZE DEL 
MATÍ AMB LA DESCOBERTA D’UN MONÒLIT COMMEMORATIU.MATÍ AMB LA DESCOBERTA D’UN MONÒLIT COMMEMORATIU.

Tot maresme 1681.indd   1 22/6/15   19:50
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70.000€

174.000€174.000€
C.E. en trámite       ZONA  CENTRO

EXCELENTE UBICACIÓN. To-
talmente reformado, 4 hab., 
cocina de diseño, galeria, 
baño completo con ducha, 
a.a. con bomba de calor, per-
sianas electricas, comunidad 
reducida.

REF. 1326

ESTA SEMANA

OCASIÓN
DEL MES72.000€72.000€

C.E. en trámite

REF. 4370 Z. CERDANYOLA. OPOR-
TUNIDAD. Piso reformado  exterior 
con mucha luz, 2 hab.,  baño com-
pleto con ducha y aseo, exteriores 
aluminio, semiamueblado zona 
bien comunicada.

¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

110.000€OCASIÓN
DEL MES

75.000€

REF. 5105 ZONA CIRERA. OCASIÓN. 
Pso en comunidad reducida y 
zona bien comunicada, 3 hab. (2 
dobles), cocina formica blanca, 
baño completo con bañera,  sue-
los parquet, exteriores aluminio.

75.000€
C.E. en trámite

C.E. en trámite

128.000€

REF. 2382 Z. VIA EUROPA. Piso se-
mi-nuevo, pk y trastero incl., me-
jor que nuevo, 1 hab. dobl, salón 
com. 25m2,  baño completo, co-
cina indep. haya, zona comun. 
con piscina y juegos infantiles.

C.E. en trámite

132.000€

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

C.E. en trámite

169.000€

REF. 2389 ZONA ZONA JUZGADOS. EN EXCLUSIVA. Totalmente refor-
mado, cocina de haya y galería anexa, 3 habitaciones (2 dobles), 
baño completo con ducha, ascensor.

C.E. en trámite

189.000€

REF. 2230 Z. VIA EUROPA. Bonito 
piso con z. comunitaria con jardi-
nes, 3 hab. 2 dobles (1 tipo suite), 
2 baños completos, cocina offi ce 
roble con galería anexa, salón co-
medor de 25m2, balcón exterior.

C.E. en trámite

228.900€

REF. 6169 ZONA 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., calefacción, pk incluido.

C.E. en trámite

160.000€

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

C.E. en trámite

96.000€

REF. 2351 Z. LLUIS COMPANYS. 
Piso totalmente reformado con 
pk incluido, 3 habitaciones (2 
dobles), cocina lacada blanca, 
galería, balcón exterior cerrado 
en aluminio, muy luminoso.

OCASIÓN
DEL MES126.000€

REF. 2375 Z. PLA D’EN BOET. Piso 
totalmente exterior y grandes di-
mensiones, 4 habitac. 3 dobles, 
un baño completo y aseo, cocina 
offi ce y galería anexa, balcón tipo 
terraza, a.a. con bomba de calor.

C.E. en trámite

OCASIÓN
DEL MES92.000€92.000€

C.E. en trámite

REF. 1211 Z. CENTRO. OCASIÓN 
POR PRECIO. Totalm. reformado 
terraza de 25m2, 2 hab. 1 doble, 
baño compl. con ducha, suelos 
de gres, exter. aluminio, trastero 
en terraza, cocina lacada blanca.en terraza, cocina lacada blanca.

HA LLEGADO 
EL VERANO!!

REBAJAMOS 
TODOS 
LOS PISOS:

3.000
menos

€

1P C&M.indd   2 23/06/15   10:54



La Fira del Càntir d’Argentona és 
una de les cites ineludibles pels 
amants de la ceràmica. Argento-
na, de fet, és un referent en aquest 
àmbit i en la divulgació del càntir, 
la seva història, el seu ús i la seva 
importància, sobretot per a les so-
cietats mediterrànies. Enguany, la 
fi ra veu canvis i qui millor per ex-
plicar-ho que el director del museu, 
Oriol Calvo. 

El primer cap de setmana de ju-
liol – els dies 3, 4 i 5 – Argentona 
omplirà els seus carrers de càntirs, 
gràcies a la Fira del Càntir que 
organitza cada any des de fa 25 edi-
cions. La trobada internacional s’ha 
avançat un mes enguany “perquè es 
necessitava un revulsiu, un canvi 
en profunditat” per donar-li la volta 
i projectar-la encara més. El doble 
objectiu del canvi de data és clar. 

D’una banda, Calvo assenyala 
“la voluntat de millorar el nombre 
i la qualitat dels participants per 
posicionar-nos millor a nivell inter-
nacional”, una fi ta que ja s’ha assolit 
tal com explica ell mateix, ja que 

“hi haurà 90 participants vinguts 
de tot arreu”, un fet que permet 
dir que la del 2015 serà “la millor 
fi ra que hàgim fet mai”. De fet, hi 
haurà ceramistes d’arreu d’Europa, 
des d’Espanya fi ns a Holanda, pas-
sant per Itàlia, França, Portugal o el 
Regne Unit. 

Paral·lelament, Calvo considera 
que “sense renunciar al caire popu-
lar de la fi ra, cal recuperar un públic 
entès en ceràmica i amb un millor 
poder adquisitiu” i per això apunta 
cap a “dissenyadors, interioristes, 
arquitectes o col·leccionistes d’art”. 
Els carrers d’Argentona, doncs, se-
ran l’escenari d’una festa que busca 
situar-se al capdavant de les troba-
des internacionals de ceràmica. 

La fi ra va de la mà del Museu del 
Càntir d’Argentona, la llar de cen-
tenars de càntirs d’arreu del món. 
Per a Calvo, la importància d’aquest 
museu és cabdal, no només “perquè 
situa Argentona al mapa, sinó també 
perquè és de referència en aquest 
àmbit”. 
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Defi neix-te
Compromès.

Un llibre
La biografi a d’Steve Jobs.

Una pel·lícula
‘Memorias de África’ de Sydney 
Pollack.

Un viatge
Les illes del Mediterrani.

Un referent
Jaume Clavell.

Un repte
Portar a bon port el Congrés de 
l’Acadèmia Internacional de la Ceràmica.

  Oriol Calvo, 
  càntirs al carrer

DIRECTOR DEL MUSEU DEL CÀNTIR D’ARGENTONA

 Sempre càntirs

“Des del primer dia hem cons-
truït un museu que ha apostat 
per la singularitat i la divulgació 
dels càntirs”, explica Oriol Calvo
 
El febrer del 2016, farà 30 anys que 
Oriol Calvo es va posar al capdavant 
del Museu del Càntir d’Argentona, el 
que ell anomena que ha estat “el seu 
projecte de vida”. Durant tres dècades, 
Calvo ha procurat donar a conèixer el 
museu i situar-lo entre els de referèn-
cia en aquest àmbit a Europa. “Sóc 
més vell que algunes de les peces que 
hi ha exposades al museu”, bromeja, 
però no deixa de ser un símptoma de 
la dedicació que hi ha posat. Segons 
Calvo, “hem fet volar el museu, l’hem 
dinamitzat”, al mateix temps que han 
organitzat activitats i han vist com 
l’escola de ceràmica d’Argentona és 
“l’única que ha quedat al Maresme”.

tot perfil 1681.indd   1 22/6/15   16:43



T1.50436 -Mataró-Peramàs. Pis per entrar a viure 
de 75m², 3 habitacions, 1 bany, cuina office, galeria, 
balcó, tancaments d’alumini, psis totalment moblat 
i molt assolellat !!!                                                                 122.260€ 

T1.50436 -Mataró-Peramàs. Pis per entrar a viure T1.50436 -Mataró-Peramàs. Pis per entrar a viure T1.50436 -Mataró-Peramàs.

T1.50428- Mataró - Cerdanyola. Planta baixa 
55 m² reformada, entrar a viure, pati a nivell 
25m².Dos habitacions, cuina equipada, cale-
facció i tancaments aluminio.Finca de pocs 
veïns i carrer molt tranquil !!!             92.260€

T1.50428- Mataró - Cerdanyola. Planta baixa 
55 m² reformada, entrar a viure, pati a nivell 
T1.50428- Mataró - Cerdanyola. 
55 m² reformada, entrar a viure, pati a nivell 
T1.50428- Mataró - Cerdanyola. T1.07980 - Mataró - Els Molins. Pis de 90m2 

de superfi cie, està tot reformat, 3 dormitoris, 
1 bany, aa/cc, amb balcó i galeria. ¡¡Es una 
oportinitat!!!                                        107.200€

Vendes

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

T1.50401 - Mataró - Centre. Costat Riera.  Magni-
fi c atic duplex super centric. 75m² 1 habit. + estu-
di, cuina,  marbre, fusteria alumini, balcó, parking 
opc. ¡¡Acabat d’alt nivell !!                            157.260€ 

T1.50401 - Mataró - Centre. Costat Riera.  Magni-
fi c atic duplex super centric. 75m² 1 habit. + estu-

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

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

  

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

T1.50662 - Mataró - Cerdanylola. Pis de 
70m² de superfi cie, disposa de 3 habitacions 
(1 és doble), 1 bany complet, cuina offi ce 
amb galeria,  els tancaments d’alumini. El 
pis està per entrar viure !!                  60.000€

T1.50433 - Mataró - Peramàs. Pis entrar a viure, 
75m², 3 habit (2 dobles), 1 bany, cuina offi ce, gran 
galeria, balcó, tanc. d’alumini, ascensor, moblat i 
molt assolellat !! !                                       127.260€ 

T1.50373 - Mataró - La Havanna. Pis totalment 
reformat de 75 m² de superfi cie,  disposa 3 habi-
tacions. Bany complet, galeria, balcó, aa/cc ¡¡Pis 
molt assolellat!!                                           142.260€ 

T1.50355 - Mataró - Centre. Costat Riera.  Pis 
de 75 m², 2 hab., Bany complet, galeria, balco, 
calefaccio, terres parket, tancaments alumini, 
ascensor ¡¡totalment reformat!!!           153.000€ 

T1.50301 - Mataró-Centre.  Pis de 75m², 3 hab., 1 
Bany complet, cuina office tota equipada, galeria, 
balco-terrasseta, tanc. d’alumini, terrassa comun. 
¡¡Pis molt assolellat!! Oportunitat!!           138.500€

3P CASTELLÀ.indd   2 23/06/15   10:52



T1.07980 - Mataró - Els Molins. Pis de 90m2 
de superfi cie, està tot reformat, 3 dormitoris, 
1 bany, aa/cc, amb balcó i galeria. ¡¡Es una 
oportinitat!!!                                        107.200€

T1.50401 - Mataró - Centre. Costat Riera.  Magni-
fi c atic duplex super centric. 75m² 1 habit. + estu-
di, cuina,  marbre, fusteria alumini, balcó, parking 
opc. ¡¡Acabat d’alt nivell !!                            157.260€ 

 Magni-

Vendes

Gran cartera de pisos a totes les zones de Mataró

T1.50353 - Mataró - Semi Centre. Pis de 85 m² 
de superfi cie, disposa de 3 hab., Bany complet, 
cuina offi ce totalment equipada, terrasseta, aa/
cc, tancaments alumini, ascensor, traster ¡¡Pis 
molt assolellat!!                                          188.000€

T1.50032- Mataró-Centre. 1er pis duplex sense veins, 
de 175 m², 3 hab. Salo-menjador 40 m² amb llar de 
foc, cuina off, 1 bany compl. dutxa, carp ext. alumini, 
aa/cc, galeria de 15 m², pati 15 m² i tssa 30m² ¡¡Pis 
molt assolellat i lluminos!!                                 220.000€

T2.50150 - Dosrius. Casa de 160m², 3 habitacions 
dobles, 2 banys, cuina offi ce, galeria, terrassa, 
calefacció, saló de 25m² amb llar de foc, fusteria 
d’alumini, pàrquing, traster, estudi de 30m², JARDÍ 
DE 800m² !!!!                                                  247.500€

T2.50150 - Dosrius. Casa de 160m², 3 habitacions 

T1.50559 - Mataró - Centre. Preciós àtic duplex 
95m², 3 habitacions més estudi de 21m², saló men-
jador amb llar de foc, terres de gres rústic, 1 bany com-
plet, cuina office, galeria, aa / cc, fusteria d’alumini, 
ascensor, molt lluminós! !!                                  227.980€

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

T1.50408 - Mataró - Via Europa. Pis de 85m², 
3 hab., 2 Banys complets, cuina totalment equi-
pada, galeria, balco, aa/cc, tancaments alumini, 
ascensor, terrassa comunitaria de 50 m², garatge 
y traster inclòs!!                                            179.000€

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

T2.50133 -St Andreu de Llavaneres. Casa apa-
rellada 100 m², exterior, cuina office refor., 3 habit. 
2 banys compl menj. ampli tssa a nivell de 50 m², 
piscina comun., garatge 2 cotxes grans i  vistes a mar 
i muntanya. A 5 minuts  platja !!!!            240.000€

T2.50146 - Llavaneres. Centre. Casa adossada de 
165m², 3 habitacions + estudi, 2 banys, cuina office, 
saló de 20m² amb llar de foc, finestres d’alumini, aa / cc, 
traster, moblat, dues terrasses de 60m² i 70m², piscina 
comunitària !!                                                          265.200€

T2.50101- Vilassar de Dalt. Casa nova molt aco-
llidora de 140 m² de superfi cie, disposa de 4 habi-
tacions, 2 banys, cuina americana, balcó, aa / cc, 
amb els terres de parquet, amb terrassa de 15 m2 
¡¡Zona peatonal i Tranquil !!                       294.000€

T2.50087 - Argentona. Centre. Casa de 200 m2. Re-
formada. 3 Habitacions, 2 banys, salo-menjador amb 
llar de foc, calefacció, terres de gres, terrassa de 20 m², 
parquing, traster.. Vingui a veure-la!!!!          231.000€

T1.50433 - Mataró - Peramàs. Pis entrar a viure, 
75m², 3 habit (2 dobles), 1 bany, cuina offi ce, gran 
galeria, balcó, tanc. d’alumini, ascensor, moblat i 
molt assolellat !! !                                       127.260€ 

T1.50448 - Mataró-Centre. Pis 80m², 2 habi-
tacions dobles, 1 bany complet, cuina indepen-
dent totalment equipada de 20m², tancaments 
d’alumini, aa / cc, traster dins de l’habitatge, gran 
terrassa de 35m² a nivell!!!                      177.260€

T1.50284 - Mataró-Centre. Costat Plaça Tereses. 
Pis de 85m2 superfi cie, 2 habit., Bany complet, 
cuina offi ce, balco, aa /cc, terres de parquet, tanc. 
alumini, ‘terrassa 12m2!!                             159.000€

T1.50373 - Mataró - La Havanna. Pis totalment 
reformat de 75 m² de superfi cie,  disposa 3 habi-
tacions. Bany complet, galeria, balcó, aa/cc ¡¡Pis 
molt assolellat!!                                           142.260€ 
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Lloguers

Més de 40 anys d’experiència al seu servei

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

1.10130 Mataró. Cerdanyola. Apartamento para 
entrar a vivir de 50m² de superfi cie, dispone de 1 
habitación, 1 baño, cocina independiente, ascen-
sor, suelos de parquet, cierres de alumunio, TODO 
AMUEBLADO !!                                           430€/Mes

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

T1.09811 El Rengle. Z. Tecnocampus.  Aparta-
mentos de 40 m² de superfi cie, con 1 hab. (Doble) 
baño, pequeña cocina - todo amueblado y equipa-
dos - parking y trastero y piscina - fabulosas vis-
tas - ideal cortas estancias - estudiantes, ejecuti-
vos y adaptados para mayores !!!         470€/Mes

T1.10026 Canet de Mar. Piso amueblado en pri-
mera línea de mar de 70 m² de superfi cie, dispone 
de 2 habs., 1 Baño, cocina offi ce, galeria, suelos 
de gres, cierres aluminio y tres pequeños balcones 
con vistas a la playa!!!!                            495€/Mes

T1.01136 Mataró. Centre.  Planta de 40 m² con 
2 habitaciones, cocina americana, aa/cc., Cierres 
de aluminio. Buena situación!!!!           500€/Mes

T1.06137 Mataró. Escorxador. Planta baja con 
muy buena distribución de 70m², 2 habitaciones, 
1 baño, cocina americana, calefacción, carpinte-
ría de aluminio, ascensor, ascensor, parking, MUY 
LUMINOSA !!                                               540€/Mes

T1.10078 Arenys de Munt. Piso de 60 m² de su-
perfi cie, con 3 habitaciones, 1 baño, cocina offi ce, 
calefaccion, cierres de aluminio y balcon!!! Bien 
conservado!!!                                             550€/Mes

T1.10148 Mataró. Cerdanyola. Piso de 85m² de 
superfi cie, 3 habitaciones (2 dobles), 1 baños, co-
cina equipada, galería, balcón, AA / CC, suelos de 
parquet, carpintería de aluminio, ascensor, arma-
rios, MUY SOLEADO !!!                              590€/Mes

T1.09575 Mataró. Centro. Fantastico ático dúplex 
de obra nueva de 55m² de superfi cie, con una te-
rraza de 20 m², consta de 2 habitaciones, tiene 2 
baños, aa/cc y ascensor. Està tocando a la Plaza 
Santa Anna!!!                                            600€/Mes

T1.10142 Mataró. Centre. Piso de origen de 
100m², 4 habitaciones, 1 baño, cocina reformada, 
galería, cierres de aluminio, balcón, IDEAL PER 
SITUACIÓN!!!                                            605€/Mes

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

T1.10059  Mataró. Centre.  Piso antiguo de 110 
m² de superfi cie, 1 hab., 1 Baño, cocina offi ce, 
balcon, terraza de 50 m², alarma, 2 trasteros, 
amueblado y con mucho encanto!!!    750€/Mes

T1.05460 Mataró. Centro. Dúplex de 90m², dis-
pone de 2 habitaciones, 2 baños, cocina offi ce, 
calefaccion, parquet, fabulosa terraza de 25 m² 
parking y trastero incluidos!                      800€/Mes

T1.08558 LLavaneres. Espectacular piso de obra 
nueva de 85 m2, dispone de 3 habitaciones, 2 
baños. Zona comunitaria con piscina y jardí. Aca-
bados de primera calidad. A 2 minutos de la playa 
y la estación. Tiene unas impresionantes vistas al 
mar y al puerto.                                           800€/Mes

T1.09123 Mataró. Centre. Bonito piso de 50m² de 
superfi cie, consta de 2 habitaciones, Baño, salón, 
cocina barra americana, està todo amueblado y 
electrodomèsticos. Tiene pocos vecinos. Con todos 
los gastos incluidos!!!                             500€/Mes

T1.10139 Argentona.  Piso de 100m² de superfi -
cie, dispone de 3 habitaciones (2 dobles), 1 baño, 
cocina, aa/cc, tiene los suelos de parquet, los 
cierres de aluminio, está todo amueblado y muy 
luminoso!!                                                 800€/Mes

T1.02451 Vilassar de Mar.  Gran piso de 90 m² de 
superfi cie, consta de 3 hab., Baño completo -Está 
todo el piso reformado y situado en inmejorable 
zona - muy luminoso !!!! !!                      825€/Mes

T1.09557 - Arenys de Munt. Gran piso de 100 
m2 de superfi cie, dispone de 4 habitaciones, 
un baño, con la cocina offi ce. Todos los gastos 
incluidos.                                               475€/mes

T2.00400 - Llavaneres. Centre. Espectacular to-
rre a 4 vientos de 150 m² de superfi cie, dispone de 
4 habs. 3 Baños, cocina offi ce. 1200 M² de terre-
no, jardin, piscina y parquing!! !        1.800€/Mes

T2.02738 - Canyamars. Casa de 245m², 3 habit, 
2 baños, cocina offi ce, salón co. con chimenea, 
aa / cc, carp. aluminio, galería, 2 terrazas, bal-
cón, garaje, semiamueblada, espectacular jar-
dín de 325m² con barbacoa!!!            700€/mes

T1.01137 - LLavaneres. Centre. AAparta-
mento en el centro del pueblo de 45m² de superfi -
cie, dispone de 1 habitación, 1 baño, moblat- con 
piscina. Llámenos !!!                             450€/Mes

T1.01604 -  Mataró. Centre. Piso de 80m2 de 
superfi cie, con 3 habitaciones, 1 baño, cocina 
offi ce, galería y preciosa terraza de 12 m². Zona 
inmejorable !!                                        550€/mes

T1.01604 -  Mataró. Centre. Piso de 80m2 de 
superfi cie, con 3 habitaciones, 1 baño, cocina 

T1.50673 -Mataró. Centre. Acogedor 1er piso 
de 50m², 2 habit. 1 baño, cocina independiente, 
carpintería de aluminio, trastero, totalmente 
amueblado, ideal parejas!                    500€/Mes
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