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Amida reforma el seu habitatge amb personal qualifi cat, que pertany 
a l’empresa i amb un sol interlocutor, sense intermediaris. Que la seva 
reforma sigui més còmoda, pràctica i econòmica.

Preu del mobiliari instal·lat    3.681€
Pack electrodomèstics   2.590€

Encimera de silestone de 2 cm de gruix amb faldó ingletejat
fi ns a 6 cm d’alçada + forat fregadera sota encimera. Preu 1.132€

Inclou: forn multifunció Nodor, placa inducció Nodor, campana 
90 cm Nodor, microones integrat Nodor, fregadera sota encime-
ra quadrada 50x40 Nodor, griferia exclusive, rentavaixelles inte-
grat AEG, frigorífi c integrat Balay. Tots els electrodomèstics amb 
5 anys de garantia.

Si creus que tens el millor pressupost,

posa’ns a prova!
cuines, banys i reformes integrals

Total cuina: 7.403€

www.amidacocinas.com EXPOSICIÓ: Rda. Països Catalans, 39 pis (Can Soleret) Sortida c-32 Mataró Parc · 93 799 99 95
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 17 a 20h. Dissabtes de 10 a 14h. PÀRQUING GRATUÏT

HORARI D´AGOST: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10H A 14H

Promoció
15% de descompte -1.110€ 6.293€

Caldria l’acceptació del pressupost abans del 31/07/2015

2P AMIDA 1684.indd   2 13/7/15   18:12



Els preus corresponen a la cuina de les imatges

Finançament

0% d’interès
o des de 39€/mes

EXPOSICIÓ: Rda. Països Catalans, 39 pis (Can Soleret) Sortida c-32 Mataró Parc · 93 799 99 95
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 17 a 20h. Dissabtes de 10 a 14h. PÀRQUING GRATUÏT P

HORARI D´AGOST: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10H A 14H

Promoció Grup Amida
Per a totes les reformes
contractades abans del

31/07/2015

15% de dte.
addicional
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Rocafonda es torna a mobilitzar
contra les retallades al CAP

 
Diablesses:
30 anys de dones de foc

El nou disc del grup Sol i Menta
 resumeix la Nit Boja de Santes

En Santi, 
un més com tu

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

Laia Flores guanya amb 
Espanya el Campionat d’Europa

El Ple aprova els sous i aportacions 
per a regidors i grups municipals

ciutatciutat

culturacultura

perfi lperfi l
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Ha estat la pitjor onada 
de calor en un juliol?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

Les Santes d’aquest 2015 presenten l’especifi citat periò-
dica –perquè es repeteix òbviament en el temps cada certs 
anys– de fer caure la Nit Boja en dissabte. El darrer cop que 
això va passar va ser el 2011, un any que marca un abans 
i un després en l’evolució d’un dels actes neuràlgics del 25 
de juliol, el Desvetllament Bellugós. Al plus de gent que 
sempre comporta que la nit més esbojarrada caigui en cap 
de setmana, s’hi va afegir que les costures d’aquell acte van 
ressentir-se, obligant a passar a l’acció. Els que més hi van 
posar de la seva part van ser els mateixos geganters que van 
impulsar amb menys suport del que mereixien la campanya 
‘Desvetlla’t bé’ en centres educatius. També es va reforçar 
el cordó de seguretat de la banda. I es va començar a parlar 
per activa i per passiva del “risc” d’aquest acte instaurant 
un estat de preocupació conscient que l’ha fet millorar els 
anys següents i passarà, dissabte que ve, la gran revàlida.

Parlant amb uns i altres, sovint, s’ha volgut penjar la llu-
fa dels actes que “es desvirtuen”, “se surten de mare” o 
“perden l’essència” –per citar tres de les expressions gran-
diloqüents que s’han utilitzat– a la gent que ve de fora de 

FIRMA
OPINIÓ PERIODISTA

Pateixes per la Nit Boja 
en dissabte?

CUGAT COMAS

Primer els de casa
www.totmataro.cat

NÚM. 1684
DEL 17 AL 23 DE JULIOL DE 2015

RETALLADES AL CAP
DE ROCAFONDA

RAMON CUNILLERA, 
GERENT CSDM

Mataró i la comarca a veure i viure Les Santes. De fora 
vingueren i les festes se’ns carregaren és, però, un argu-
ment tan incomplet com trampós.

Per això el provocatiu del títol d’aquest Davant de tot. 
Perquè la festa –també quan és boja– ha de ser espai de 
trobada de diferents, permeable a cultures i maneres de 
ser diferents, cohesionadora i comuna. I això comença, 
precisament, pels que som de Mataró, hi hàgim nascut o 
arribat a parar no se sap per què. El 2011 vam ser els de 
Mataró els que vam esquerdar el Desvetllament i aquest 
2015 dependrà dels de Mataró que els que vinguin es 
comportin, perquè voldrà dir que nosaltres els transmetem 
correctament el bagatge, sentit i maneres de cada moment 
especial de Les Santes.

Primer els de casa, doncs, en consciència. En respec-
te. En pluralitat. En sumar sota el mateix paraigua festiu 
totes les identitats i gustos. Al Desvetllament, als focs o 
a la cursa. Primer els de casa, que som tots, com deia 
aquella lletra d’en Sisa. Fem-la grossa, aquestes Santes!

85,7%  Sí
11,9%  No
2,4%  Ns/Nc

  EL POETA JOSEP PEDRALS VA CAPTAR L’ATENCIÓ DE TOTA LA PLAÇA DE CAN 
XAMMAR EN LA DARRERA PARADA DEL ‘CAMÍ DE SANTES’ DE L’ENTITAT RALET, 
ART I CULTURA

CASTIGAT  Altra vegada els usuaris 
i l’Associació de Veïns s’han 
d’organitzar per protestar per la manca 
de recursos en un servei essencial. 

APLAUDIT   Aterra al Consorci Sanitari 
del Maresme en substitució de Pim 
Esperalba i amb el compliment del 
pla de viabilitat com a gran objectiu. 

ALUART

tot davant 1684.indd   1 15/7/15   16:08
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Els equips de futbol sempre han 
estat presents a la ciutat, ja sigui 
a través dels clubs esportius o dels 
centres escolars.  L’any 1981, Fran-
cesc Estatuet era l’entrenador d’un 
d’aquests equips, però de futbol 
sala. Jornet, Colomé, Llamas, Ven-
teo, Ortega, Mateo o Kike són alguns 
dels noms dels nois que apareixen 
a la foto, al seu costat. Durant dos 
anys, Estatuet va dirigir aquest 
equip, els integrants dels quals van 
anar marxant progressivament: “Al-
guns van venir amb mi a la Penya 
Barcelonista, d’altres van marxar a 
la Juventus”. 

“Saber perdre”
“Van ser un parell d’anys molt bo-
nics”, explica Estatuet, que recorda 
com van muntar “l’equipet per jugar 
amb altres escoles”. Es desplaçaven 
a peu als camps de futbol on s’havia 
de jugar i van guanyar el Campionat 
Escolar amb el nom de l’escola. “Els 
nanos van aprendre moltes coses, 
però sobretot que en l’esport primer 
s’ha de saber perdre per valorar què 
vol dir guanyar”, constata. Per Es-
tatuet, “el joc net era la prioritat” i 
està convençut que aquella experi-
ència els va ajudar a ser “més bones 
persones”. 
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ESPORT DE SANTES
Els tornejos i exhibicions marquen el compte enrere 
abans de la Festa Major

w
w

w
.to

tm
at

ar
o.

ca
t

Últims dies per votar cartell

PORTADA EL TOT 1443.indd   1 14/7/10   13:27:48

w
w

w
.to

tm
at

ar
o.

ca
t

de fa 5 anys

de fa 15 anys

de fa 25 anys

les portadesles www.totmataro.cat/fotoantiga
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Futbol sala a Rocafonda

WWW.ACADEMIABULL.ES
Mataró: C/ Passatge Comtes Mir i Borrell 4 (Zona pla d’en Boet) 

Tel. 931 644 622 · 617 156 058 · sergio@academiabull.es

ACADÈMIA BULL

Acadèmia homologada

FORMEM A PROFESSIONALS PERQUÈ
ESDEVINGUIN LÍDERS EN EL SEU CAMP

POSSIBILITAT 
DE

TREBALL

Foto antiga 1684.indd   1 15/7/15   11:27



RESERVES BAR EMOCIONS: +34 937 539 347
PLAÇA DE CAN NOLLA, 1 VILASSAR DE DALT

MARC PARROT
Dissabte 4 de juliol - 23h

CANÇÓ D’AUTOR

Dissabte 11 de juliol - 23h

CALAMENTO
FUSIÓ

Dissabte 18 de juliol - 23h

OCTAVI CORONADO
SOUL/SWING

Dissabte 25 de juliol - 23h

MON CASINO CASAMOR
RUMBLUES/PIANO BAR

JAZZ MOUSTACHE
Dissabte 1 d’agost - 23h

SWING/JAZZ MANOUCHE

Dissabte 8 d’agost - 23h

WILLIAM TAYLOR&CO
POP-ROCK

COL·LABORA:





La plaça de Cuba organitza una nit 
de tapes per “dinamitzar el mercat” 

GASTRONOMIA
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat

NÚM. 1684
DEL 17 AL 23 DE JULIOIL DE 2015

a la venda. El mercat s’obrirà de 
8 a 12 de la nit i els preus seran 
simbòlics. 

Una vintena de paradistes vendran 
tapes, exclusivament elaborades 
amb els productes habituals de la 
Plaça de Cuba i que prepararan allà 
mateix gràcies a un permís extraor-
dinari que els permetrà cuinar. Una 
barra central també oferirà begudes.  

La nova iniciativa la van presentar 
el regidor de Promoció Econòmi-
ca, Miquel Rey, i el president de 
l’Associació de Venedors del Mercat 
de la Plaça de Cuba, Xavier Solà, 
que ho consideren una bona manera 
de “dinamitzar el mercat”, tal com 
fan alguns recintes de Barcelona. 
Segons Solà, es tracta d’atraure “un 
públic jove perquè vingui a conèixer 
el mercat”. Rey va celebrar el naixe-
ment de l’activitat perquè “és una 
bona manera de reivindicar-se”. 

La Plaça de Cuba s’engalanarà 
dissabte a la nit per acollir la pri-
mera Nit de Tapes. Una vintena 

d’establiments oferiran tapes ela-
borades per ells mateixos amb 
productes que habitualment tenen 
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Els tambors d’algun grup de tabalers, del Drac 
o de les Diablesses per exemple, estan encesos 
i d’ells neixen unes espurnes que dibuixen la 
fi gura majestuosa i inconfusible d’en Robafaves 
com a gran referent de la Festa Major, amb el 
Drac i la Momerota a banda i banda, creats en-
mig de la foscor del negre dominant per aquestes 
mateixes guspires de colors. 

‘Tambors de foc’ d’Anna Solà,
Cartell Alternatiu de Santes 2015 

Aquesta és la visió plasmada en cartell d’Anna 
Solà que ha rebut més vots sumant els recollits a 
Facebook i a la web del Concurs. Tambors de Foc 
és, ja, el Cartell Alternatiu de Les Santes 2015.

A més de fi gurar a la portada d’aquesta revista, 
la creació de Solà li val guanyar un iPad Mini 
gentilesa de SimóMac i Grup Informàtica 360.

Es Noticia Cartell Alternatiu.indd   2 15/7/15   18:58



 EN BUSCA DE LES SANTES, SEGON

Aquest original disseny de Marc Godoy que evoca els 
personatges de Bola de Drac amb una Geganta dalt 
un núvol kínton i amb una de les esferes màgiques a 
la mà i un Robafaves fent de Goku ha estat el segon 
més votat i ha guanyat un lot de productes de dibuix 
i pintures gentilesa d’Abacus.

 VITRALL DE SANTES, EL TERCER

La comparseria de Les Santes de forma molt coloris-
ta, com si fos un vitrall d’alguna església en la qual 
enlloc de venerar-se Sants s’hi sent devoció pels ge-
gants, les momerotes o l’Àliga, és el disseny d’Helios 
Jiménez que ha quedat tercer i guanya un sopar per 
a dues persones a Bocca Restaurant.

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

Es Noticia Cartell Alternatiu.indd   3 15/7/15   18:58
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A presó per robar en una botiga 
després de colpejar la dependenta  

Els Mossos d’Esquadra han detingut 
una dona de 36 anys, nacionalitat 
espanyola i veïna de Mataró per ha-
ver robat en una botiga amenaçant 
amb un ganivet i un objecte contun-
dent tipus puny americà, segons ha 
informat la policia catalana. Els fets 
van tenir lloc l’1 de juliol a la tarda 
quan la detinguda va entrar en una 
botiga de l’avinguda Gatassa i es 
va dirigir cap a la treballadora i li 
va donar diversos cops al cap amb 
un objecte de ferro que portava a la 
mà. Tot seguit va treure un ganivet 

de grans dimensions i li va posar a 
l’alçada del coll amenaçant-la. Poc 
després va empènyer la víctima cap 
a l’interior del magatzem, va sostreu-
re 350 euros i va fugir.

La detinguda va fugir en veure que 
entrava un client a la botiga, que va 
ser qui va alertar dels fets a la po-
licia i a la gent del carrer. Diversos 
ciutadans van ser testimonis de la 
fugida i van poder informar els poli-
cies que la dona havia entrat en un 
portal d’un edifi ci de Mataró.

Finalment, els investigadors van 
localitzar l’autora del robatori ama-
gada en el pis d’uns familiars a 
Terrassa, on va ser detinguda el pas-
sat 6 de juliol, acusada d’un delicte 
de robatori amb violència. 

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

La detinguda va utilitzar un 
ganivet de grans dimensions 
per amenaçar la t reballadora    

Dotze nens i nenes 
sahrauís passaran l’estiu 
amb famílies de Mataró 

Els infants van ser rebuts 
a l’Ajuntament per part de 
l’Alcalde David Bote     

Dotze nens i nenes sahrauís pas-
saran l’estiu a Mataró gràcies a les 
‘Vacances en Pau’ que des de fa 
més de 20 anys s’organitzen a la 
ciutat. El conveni entre l’Ajuntament 
i l’Associació Solidaritat Sahrauí de 
Mataró permet acollir cada any nens 
i nenes que passen dos mesos a la 
ciutat amb famílies mataronines 
que es fan càrrec de totes les seves 
despeses.

Es tracta d’infants d’entre 7 i 14 
anys que realitzen un intercanvi cul-
tural amb famílies catalanes. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ
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A presó per robar en una botiga 
després de colpejar la dependenta  
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Encarreguen un estudi sobre 
l’alliberament de les autopistes 

 
El conseller de Territori i Sostenibi-
litat, Santi Vila, va anunciar durant 
el ple al Parlament del dimecres 
8, que el Govern ha encarregat un 
estudi a la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC), per conèixer 
l’impacte econòmic que suposaria 
un rescat de totes les autopistes 
propietat de la Generalitat. Vila va 
descartar l’alliberament parcial de 
determinades vies, com la C-32, tal 
com li va reclamar el portaveu adjunt 
d’ERC al Parlament, Pere Aragonès, 
en una pregunta al Govern. El repu-

blicà va instar l’executiu a “posar-se 
a treballar” per alliberar aquesta via, 
i va apel·lar a la Declaració del Ma-
resme, que recull la gratuïtat de la 
C-32, i que va ser aprovada per tots 
els grups parlamentaris.

Vila va justificar l’encàrrec de 
l’estudi a la UPC per conèixer les 
conseqüències econòmiques, tot te-
nint en compte el marc contractual 
actual amb les empreses conces-
sionàries de les autopistes. “Hi ha 
condicionants que hem de tenir en 
compte”, va dir, per recordar que el 
règim de concessió de l’autopista de 
la C-32 fi nalitza el 2021.

“Si garantim que som un país se-
riós i formal, que s’ajusta sempre a 
dret, que indemnitza els contractes 

INFRAESTRUCTURES
NOTÍCIA

ERC reclama a Vila que “es 
posi a treballar” en la gratuïtat 
de la C-32

que lesioni, quan coneixem aquest 
impacte prendrem les decisions que 
aquest país i aquest Parlament pu-
gui resistir d’acord amb les prioritats 
socials que fi xi”, ha argumentat. A 
més, Vila va indicar que caldria fer 
una “refl exió sobre que hem de fer 
amb les altres autopistes de la Ge-
neralitat”, donant a entendre que, 
en cas d’aprovar l’alliberament 
d’autopistes de la Generalitat, es 
duria a terme amb totes i no només 
amb la C-32.

“Si això es revisa, sota cap cir-
cumstància podem fer els disbarats, 
atròfi es i disfuncions del model es-
panyol, absolutament injust”, va 
insistir el conseller, per criticar el 
model de rescats del govern espan-
yol, com és el cas de les autopistes 
radials de Madrid.

La Declaració del Maresme
Per la seva banda, el portaveu adjunt 
d’ERC al Parlament, Pere Aragonès, 
va reclamar a l’executiu que “es posi 
a treballar” per alliberar la C-32 “no 
més enllà del 2016, tal com recull 
la Declaració del Maresme, la qual 
va ser aprovada per tots els grups 
parlamentaris al Parlament el passat 
19 de juny, i que proposa el rescat 
de la C-32, la recuperació de la faça-
na litoral per convertir en passeig 
la carretera N-II i un nou model de 
mobilitat més sostenible. 
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manté l’assignació global als grups 
municipals malgrat que aquests han 
passat de sis a nou.

“Afeblir l’oposició”
En aquest sentit, Esteve Martínez 
(ICV-EUiA) va denunciar que “es 
redueixen els recursos dels grups 
polítics, en alguns casos fi ns al 50 
per cent, i així s’afebleix l’oposició”, 
mentre que Montse Morón (VoleMa-
taró) va lamentar que “amb aquesta 
mesura es penalitza els grups pe-
tits”. Per a Juli Cuéllar (CUP), la 
congelació de l’assignació “no 
és casual” i considera que “s’ha 
d’augmentar la partida als grups a 
costa de rebaixar els sous dels re-
gidors i dels càrrecs de confi ança”.

I és que el sou de l’alcalde 
(57.500 euros), el dels tinents 
d’alcalde (43.700) i el dels porta-

 

El ple va aprovar, dijous passat, el 
nou cartipàs i la nova organització de 
l’Ajuntament, principalment gràcies 
a l’abstenció d’ERC i PP. La sessió 
era la primera del nou Ajuntament 
després del ple de constitució del 
juny i va estar marcat pels retrets de 
l’oposició al govern per la congelació 
de la despesa destinada als grups 
municipals i per l’aprovació d’uns 
càrrecs de confi ança dels quals no 
es coneixen els noms.   

ERC i PP van abstenir-se en la 
votació del ple per aprovar el carti-
pàs i això va permetre que el govern 
de Bote pogués tirar endavant el 
nou organigrama i les retribucions. 
La votació en contra de la resta de 
l’oposició va deixar entreveure que 
aquest no serà un mandat fàcil per 
al nou alcalde. De fet, la sessió va 
estar marcada, entre altres, per la 
congelació de les aportacions que 
reben els grups, que es manté en 
els 275.000 euros en total. En pa-
raules de l’alcalde Bote, “Mataró 
ha de saber que els grups tenen els 
recursos sufi cients per fer política”, 
però l’oposició va carregar contra el 
govern per aquesta qüestió, ja que es 

El nou govern redueix els càrrecs de confi ança i 
congela les aportacions als partits

PLE MUNICIPAL
NOTÍCIA MIREIA BIEL

ciutatciutat

veus (38.175) es manté respecte del 
mandat anterior, però el govern mu-
nicipal ha decidit reduir la retribució 
que perceben els regidors sense ti-
nença d’alcaldia i augmentar en un 
6 per cent el sou del primer tinent 
d’alcalde, càrrec que ocupa Joaquim 
Fernàndez (CiU). La retribució de 
tots ells ascendeix als 793.000 eu-
ros bruts anuals.

De 7 a 3 càrrecs de confi ança
El ple del cartipàs també va servir 
per aprovar els càrrecs de confi ança i 
la seva retribució, que passen de set 
a tres en aquest mandat, un fet que 
permet reduir la despesa que s’hi 
destina de 90.000 a 85.000 euros 
i augmentar 4 funcionaris. Esteve 
Terradas serà assessor de l’Alcalde 
i Josep Maria Torrent assessor de 
promoció de ciutat. 

www.totmataro.cat
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  Voluntat de transparència

El govern municipal format per CiU i PSC va deixar clara la seva voluntat 
“de transparència i d’explicar a ciutadania com es preveuen gestionar 
els recursos públics”. El govern ja va presentar la seva organització el 
dia del ple de constitució de l’Ajuntament, que s’articularà entorn de 
cinc grans àrees encapçalades per tinents d’alcalde repartits entre els 
dos partits. David Bote i Quim Fernàndez van subratllar la “bona entesa 
que hi ha hagut entre els dos grups de govern”. Tots dos van explicar 
també que ampliaran al màxim el nombre de vocals dels organismes 
municipals perquè l’oposició pugui tenir-hi representants. 

ALUART

L’abstenció d’ERC i PP permet 
aprovar el cartipàs de govern 
i el nou organigrama de 
l’Ajuntament 
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Gerard Quintana:

“Hem parit un espectacle  
en majúscules per Les Santes”

Fa mesos que prepareu els tres con
certs d’aquest estiu. Com ha anat 
aquest procés?
Fa només dos mesos però sembla 
que faci trenta anys, d’alguna ma-
nera hem recuperat sensacions de 
fa molt temps. Ha estat un treball 
intens, treballar amb Sopa sempre 
és molt absorbent, i molt exigent. 
Hem estat mesos treballant amb 
les noves cançons, algunes d’elles 
les podrem sentir el dia del concert 

Sopa de Cabra
22:30h. Parc Central

 
(Entrades encara a la venda) a Mataró, i durant els tres concerts 

podrem sentir algunes novetats. 
El gruix del nostre repertori del 
concert seran les cançons més re-
presentatives de Sopa de Cabra. 

Què podeu avançar de l’enregis
trament del nou disc? Està gairebé 
enllestit?
Després del primer concert a Sant 
Feliu ens tancarem una setmana a 
l’estudi, i tornarem a gravar després 

Entrevista al cantant del 
grup gironí, que torna 

als escenaris i serà a Les 
Santes divendres que ve

24
jul
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del concert de les Santes. Hem estat 
treballant al voltant d’unes 24/30 
cançons que hem creat i ens hem 
quedat amb 11. Esperem que tin-
gui una bona acollida, està sent un 
treball intens. 

Fa 24 anys que no toqueu a Mata
ró, quines diferències hi ha entre el 
concert del 1991 i aquest que fareu 
per Les Santes 2015?
Recordo perfectament aquell con-
cert al mateix parc, aquells eren 
els inicis de Sopa de Cabra, i vam 
tocar amb Sau. I en aquest concert 
de Santes 2015 a Mataró tocarem 
cançons que gairebé ni existien, 

farem un repàs dels 30 anys i in-
corporarem 3 cançons noves del 
nou disc, serà una manera de con-
trastar-les amb el públic i veure com 
responen al nou treball. 

Sabem que la infraestructura 
d’aquest nou concert serà especta
cular, Sopa de Cabra torna trepitjant 
fort. Què ens podeu avançar d’aquest 
concert per Santes? 
Amb Sopa de Cabra aquesta vegada 
hem parit un espectacle amb ma-
júscules, una producció d’aquest 
tipus normalment són en gires grans 
i internacionals, i molt complicat de 
fer, malauradament en el nostre con-

text és molt difícil fer aquest tipus 
de concerts, costa molt plantejar 
una proposta escènica pròpia i més 
en la majoria de circuits de festes 
majors, i amb aquests tres concerts 
hem treballat i hem volgut satisfer 
aquest repte, aquest somni i apostar 
per aquest tipus d’espectacle, i hem 
treballat al màxim en aquest sentit.  
Hi haurà la realització en directe de 
diverses càmeres que enregistraran 
l’escenari i ajudaran a reflectir el 
que està passant en tot moment en 
una pantalla d’enormes dimensions, 
i hem treballat alguns vídeos que 
hem fet especialment per a algu-
nes cançons en concret, hem estat 
creant amb Joan Rodón, i molta més 
gent, gran part de l’equip d’imatge 
que va participar amb Mar i Cel de 
Dagoll Dagom, ells ens han ajudat a 
crear les imatges i el contingut per 
a una sèrie de cançons. D’aquesta 
manera podrem accentuar les sen-
sacions i augmentar l’emoció que 
vol explicar el tema. No vull parlar 
dels continguts perquè vull que sigui 
una sorpresa, però serà molt potent. 

Amb tanta envergadura, i sent tan 
diferent, quina resposta espereu 
del públic? 
Doncs la millor. Hi ha molta gent 
que ens ve a veure i ens està co-
municant les ganes de fer-ho, que 
espera gaudir de les cançons que 
ja coneix i creiem que tant els que 
estem a dalt i els que estiguin a baix 
disfrutarem un munt.

Sopa de Cabra arriba a Les Santes 

2015 amb les piles carregades?
Sopa de Cabra ve al 100 per cent, 
el fet de ser la mateixa formació de 
sempre, accentua aquesta confiança 
i complicitat entre nosaltres. Venim 
amb molta feina feta, com mai ho 
havíem fet, perquè és un espectacle 
molt exigent i requereix un alt nivell 
d’implicació. Som unes 45 persones 
treballant, ens ha demanat molt tre-
ball previ. 

Aquest plantejament el fareu servir 
amb la següent gira?
Tota aquesta proposta necessita una 
gran quantitat de públic, tot depèn 
de la resposta de la gent i necessita 
un mínim de públic perquè sigui via-

ble, tot dependrà de si el disc té bona 
acollida, llavors possiblement podrem 
seguir treballant en aquesta línia.

Els tres concerts de la gira són am
bients molt diferents. Els altres dos 
són en festivals amb la gent asse
guda però a Mataró veniu per Les 
Santes. Com ho enfoqueu?
El de les Santes és el concert més 
diferent dels tres, l’hem hagut 
d’adaptar una mica, però ens deixa-
rem portar per l’ambient, sí que hem 
fet algun canvi però a cap dels tres 
concerts es perdrà res, al contrari. 
Venim amb molta il·lusió i ganes. 

“Ens deixarem portar per 
l’ambient de Festa  
Major, venim amb  

molta il·lusió i ganes”

“Recordo perfectament el 
concert del 1991 al Parc, 
eren els nostres inicis i 

vam tocar amb Sau”
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Per a tots els gustos

La Fireta de Santes: l’aparador 
de productes santeros

Des de fa anys es comencen a en-
gegar els motors de la festa més 
esperada pels mataronins amb la 
inauguració de l’exposició de les 
Santes de l’últim any. Però quan 
aquests motors ja fan més forta la 
remor, és quan queden pocs dies per 
l’inici de la Festa Major. Un bon punt 
de partida és, des de fa quatre anys, 
la Fireta de Santes. En aquesta fira 
s’hi pot trobar, tant indumentària 
santera com productes per guarnir 

Fireta de Santes
Plaça de l’Ajuntament

 
(També els dies 19, 20, 

 21, 22, 23 i 24)
o assaborir la festa des de casa. 
Sempre però, seran productes que 
no formin part del marxandatge ofi-
cial de la Botiga de Les Santes a una 
passa més enllà. 

Una de les paradetes que del 18 al 
24 de juliol estaran instal·lades a 
la Plaça de l’Ajuntament és la del 
dissenyador gràfic Ferran Muñoz 
amb la seva pròpia marca Robafa-
ves.cat. Ell hi és des de la primera 

S’hi poden trobar 
productes vinculats a la 

Festa Major que no formen 
part dels productes oficials

18
jul
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La Fireta de Santes es 
podrà trobar a la Plaça de 

l’Ajuntament els dies 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24 de 18h a 

21:30h 
 

En paral·lel, a Can Palauet,  
hi haurà la Botiga Oficial de 

Les Santes

edició i, tot i que va començar per 
intentar donar-se a conèixer amb un 
sol dibuix de la cara d’en Robafaves, 
ja ha elaborat pràcticament totes 
les figures institucionals: “Intento 
buscar que tots els nens i nenes se 
sentin identificats” explica Muñoz, 
que recorda que Robafaves.cat és 
la seva fórmula per ensenyar la fei-
na de dissenyador gràfic a la que es 
dedica durant l’any. Aquesta nova  
edició de la Fireta, creu Ferran Mu-
ñoz, que anirà molt bé perquè tot i 
que cada vegada ven més, ell ha de-
cidit no apujar els preus i fomentar, 
també, la venda per Internet. 

Qui també creu que aquest any la 
Fireta de Santes pot ser una nova 
gran oportunitat per fer negoci és 
l’Eloi Romañà, propietari de La Vella 
Verda. Hi participa des de fa quatre 
anys i considera que “és una finestra 
perquè la ciutat de Mataró conegui 
els teus productes”, que també creu 
que “compren tant els de la ciutat 
com els de fora i tot això ajuda a 
potenciar el conjunt de la festa”. 
“Jo m’ho plantejo com a una inver-
sió perquè tothom em conegui i per 
això ho veig com si fos un aparador”, 
conclou el propietari de La Vella Ver-
da que es dedica fonamentalment 
a construir figures de cartró pedra.

No hi faltaran tampoc les samarretes 
del ‘Sóc Santero’ d’Ideala, que han 
participat a la fireta des del primer 
dia. Enguany ofereixen models per 
a petits i grans, des de bebès fins a  

adults en diversos colors amb una 
representació de les figures de Les 
Santes i el lema ‘Sóc Santero’. De 
fet, ells fa cinc anys que creen sama-
rretes per a la Festa Major i la Fireta 
és un espai perfecte per “oferir pro-
ductes alternatius al marxandatge 
oficial”, segons afirmen. Així mateix, 
“la gent té opció de conèixer què 
fas a través d’un producte cridaner 
i inspirat en una cosa tan pròpia de 
Mataró com Les Santes”. 
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Acte institucional

De València a Santes per 
proclamar la Festa Major

Per anunciar la Festa Major, uns 
dies abans de la Crida, exactament 
el dia 19, des de fa quatre anys 
s’organitzen dos actes oficials en 
els quals es pretén explicar la Festa 
als mataronins: l’Estrena amb l’acte 
institucional de la Festa Major i la 
proclama de la festa, amb l’Herald 
passejant amb les Trampes i este-
nent la bona notícia que, de fet, 
tots els mataronins ja saben: que 
Les Santes ja són aquí.

L’Estrena
Ajuntament de Mataró, 12h

 
El Saló de Sessions de l’Ajuntament 
obre diumenge les seves portes a 
les 12 del migdia per acollir, en 
aquesta ocasió, al professor i poeta 
de Cocentaina, Joan Jordà, que farà 
una Estrena parlant de “La connexió 
valenciana de les Santes”. Aquesta 
conferència s’emmarca dins dels 
actes de celebració de l’Any Be-
quetero.

Jordà assegura que té “moltes ganes 

L’Estrenador, Joan Jordà, va 
ser un dels vincles entre 
Mataró i Cocentaina, El 
Bequetero i la banda de 

Gaianes

19
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Després de les paraules del 
mestre i poeta contestà, 

l’Alcalde farà cridar l’Herald 
i aquest recorrerà les places 
del Centre per proclamar la 
proximitat de la Festa Major

de ser a Mataró diumenge”. Aquest 
mestre havia treballat a Mataró i va 
ser un dels nexes amb el País Valen-
cià que va permetre que una banda 
com la de Gaianes vingués per Les 
Santes de Mataró o que la Festa 
Major adoptés El Bequetero com a 
himne oficiós. Sobre el seu paper 
d’Estrenador, Jordà assegura que 
“és explicar un poc el procés de com 
va començar tot i la influència de 
tot el que és l’ambient valencià en 
Les Santes, amb la relació entre les 
dues realitats, la vostra i la nostra”. 

Jordà assegura que la celebració de 
l’Any Bequetero és “molt coherent 
amb tot el que ha sigut la trajec-
tòria. És una cosa que es podria 
haver apaivagat i no tenir en compta 
l’aportació de la Banda de Gaianes, 
però a Mataró el que és el Bequetero 
s’ha volgut saber què es exactament. 
Jordà és de la capital del Comtat, 
igual que Els Bequeteros que desfi-
laran a Mataró el 25 de juliol i que 
Gustavo Pascual Falcó, el composi-
tor del Bequetero.

Després de les paraules del mestre 
i poeta contestà, l’Alcalde David 
Bote s’estrenarà fent cridar l’Herald, 
donant-li el text de la Proclama de 
la Festa Major i la bandera de la 
ciutat. L’Herald, amb el seu segui-
ci complet, recorrerà les places del 
Centre per anunciar la proximitat de 
la Festa Major, complint així amb 
l’encàrrec que haurà rebut abans al 
Saló de Sessions. 
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Les primeres espurnes

Els Diables, el Basilisc i  
el seguici de l’Arboç

Aquest diumenge a la tarda, pels 
mateixos carrers on hores abans 
l’Herald haurà proclamat la proximi-
tat de Les Santes, l’olor de pólvora, 
el foc i la tradició faran el primer 
acte de presència amb l’Encesa, 
l’acte estrella del Ball de Diables de 
Mataró. Des de l’any 2012 aques-
ta colla protagonitza aquest primer 
acte de foc que ha anat canviant 
amb els anys i que enguany adqui-
reix valor afegit, ja que suposa la 

L’Encesa
Des de l’Ajuntament, 18h

visita a Mataró del seguici festiu 
de l’Arboç, un dels més històrics 
del país, que cada agost brilla amb 
gran gala en aquest municipi pe-
nedesenc.

L’any passat, amb motiu del Xè 
aniversari dels Diables de Mataró, 
l’Encesa ja es va convertir en una 
mostra de balls de diables cente-
naris. Enguany, la colla ha volgut 
mantenir aquest esperit oferint a 

En quatre anys els Diables 
han consolidat l’Encesa 

com un referent del primer 
diumenge de Santes

19
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Coincidint amb l’any en què el Ball de Diables estrenava el 
Basilisc, la colla va donar l’any passat un nou aire a l’Encesa 
amb la Mostra de Balls de Diables centenaris. Aquest any fa 
una passa més i mostra un seguici típic del Penedès, un dels 

més prestigiosos de Catalunya 
 

Els Diables de Mataró tindran doble presència aquest any a Les 
Santes, ja que també sortiran a l’Escapada a Negra Nit

Mataró la possibilitat de conèixer 
altres manifestacions festives, i al-
hora donant a conèixer Les Santes 
i els seus rituals a uns convidats de 
tant honor. Les primeres referèn-
cies de la Festa Major de l’Arboç 
són de 1612, i algunes de les se-
ves comparses han participat quasi 
de manera ininterrompuda des de 
la seva creació. La Festa Major de 
l’Arboç és declarada “festa patrimo-
nial d’interès nacional” i algunes de 
les seves comparses “elements fes-
tius tradicionals d’interès nacional”.

Una altra novetat de L’Encesa 
d’enguany és que el ball parlat i 
els versos satírics del Ball de dia-
bles es representaran davant de 
l’Ajuntament. L’acte s’iniciarà a 
les 17’30 hores. Després del ball 
parlat, seguirà una cercavila des de 
l’Ajuntament fins a la Plaça de Can 
Xammar on totes les comparses re-
alitzaran els seus balls de lluïment. 
En acabar, tornaran a l’Ajuntament, 
on els diables efectuaran la seva 
encesa final. 

Acompanyaran al Ball de Diables 
de Mataró i al Basilisc, les figures i 
seguicis de l’Arboç: el ball de bas-
tons, el ball de cercolets, el ball de 
diables, el ball de gitanes, el ball de 
pastorets, capgrossos, la Colla Cas-
tellera Minyons, el Drac Badalot, el 
Garot, els gegantons, gegants nous. 
D’aquesta manera tots aquells que 
vulguin començar a viure una Festa 
Major tenen, diumenge, una oportu-
nitat única. 
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Espectacle infantil ple de màgia

Les Bruixes Burriac: 
 del tot renovades 

Prepareu-vos per ballar i veure les 
Bruixes de Burriac que aterren una 
vegada més a Mataró amb el seu 
espectacle ‘Festa Bruixa’. Es trac-
ta d’un espectacle infantil on tant 
petits com grans podran gaudir de 
cançons tan conegudes com ‘La 
masovera’, ‘Plou i fa sol’, ‘Clavell 
morenet’, ‘El ball de la civada’,  
entre moltes d’altres. La bruixa 
Ermessenda, la Berenguera i la 
Valldeflor, que són les estrelles del 
xou i les protagonistes, vénen reno-

Concert Bruixes Burriac
Plaça de Santa Anna, 18h

vades i carregades de força i energia 
per fer un gran espectacle. A més 
a més, unes noves bruixes s’han 
afegit a l’aquelarre i s’estrenaran 
a l’escenari per primera vegada. 
L’espectacle organitzat per la Colla 
Castellera Capgrossos de Mataró pro-
met divertir els més petits i fer-nos 
reviure aquelles cançons pròpies de 
la infantesa. Tots els nens i nenes 
mataronins, acompanyats dels seus 
pares, no poden faltar a aquesta 
cita plena de màgia embruixada. 

Amb els preparatius 
de l’assaig casteller, les 
Bruixes Burriac  arriben 

renovades a la ciutat

23
jul
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Unió de percussions

Tornen els ritmes de les 
batucades maresmenques

Retornen els ritmes brasilers a la ciu-
tat de Mataró amb el De Toc a Toc, 
que l’any passat no es va organitzar. 
Quatre formacions s’encarregaran, 
doncs, de posar ritme a la ciutat a 
48 hores de l’inici oficial de la Festa 
Major. Luta Sem Pausa, Boetukada, 
Tutubatum i Esmull, es reparti-
ran els carrers del centre per, des 
de diversos indrets, concentrar-se 
tots a la Plaça de Santa Anna. Tots 
quatre grups, un cop arribats a la 
Plaça de Santa Anna faran sonar, 

De Toc a Toc
Des de diversos indrets, 19h

sense pausa, ritmes i percussions 
alhora formant un diàleg digne de 
contemplar. Abans que això passi, 
els carrers s’ompliran de cercaviles  
de batucades que, acompanyats de 
tots aquells que els vulguin seguir, 
no dubtaran a colpejar amb força els 
seus bombos, tambors i tamborins. 
Sabran així com alegrar més que mai 
la festa i prepararan el territori per a 
totes aquelles persones que voldran 
seguir movent el cos pel concert i DJ 
preparats per a la nit. 

Luta Sem Pausa, 
Boetukada, Tutubatum i 

Esmull són les batucades 
protagonistes

23
jul
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Assaig obert a tothom

Els Capgrossos volen intentar 
castells de nou per Santes

Els Capgrossos de Mataró no han 
tingut un bon primer tram de tem-
porada. Algunes llenyes els han fet 
perdre efectius del tronc, i la colla 
local s’ha vist obligada a baixar el 
nivell. Tot i això, la colla blau marí 
es planteja en aquest gran assaig a 

Assaig general de 
Capgrossos de Mataró

Plaça de Santa Anna, 20:30h
la Plaça de Santa Anna practicar al-
gun castell de nou per poder intentar 
portar-lo a l’actuació del 26. Saben 
que no serà fàcil però demanen a 
tots els mataronins i mataronines 
la seva participació i implicació en 
formar una gran pinya.  

23
jul
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El reggae després de la concentració

Un Gos Robant per engegar el 
ritme nocturn de Santes

Al ritme de reggae i sons llatins 
arriben Un Gos Robant després de 
l’assaig general de la colla castelle-
ra Capgrossos de Mataró. La banda 
maresmenca, que va néixer el 2013, 
presentarà cançons de la seva ma-
queta anomenada El Bagul dels 

Un Gos Robant  
i The Fool Monkeys

Plaça de Santa Anna, 23:00h

Records. Malgrat que són un grup 
molt jove ja ha compartit escenari 
amb Txarango, Cesk Freixas, Oques 
Grasses o Brams. Les seves cançons 
escalfaran la Plaça de Santa Anna 
per l’arribada dels The Fool Monkeys 
que posaran ritme a la matinada. 

23
jul
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DIMARTS 2DIUMENGE 30televisiótelevisió m1tv

 EMISSIÓ EN DIRECTE
13:00 L’ENTREVISTA
13:30 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
14:00 RESUM SETMANAL
15:00 DOSOS AMUNT
15:30 GAUDEIX LA FESTA
16:00 AVENURA’T
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 L’ESTRENA DE 
 LES SANTES, EN DIFERIT
18:00 PAÍS KM 0
20:00 GAUDEIX LA FESTA
20:30 AL DIA VESPRE
21:00 LA FÀBRICA
22:30 L’ESTRENA DE LES SAN-
TES, EN DIFERIT
23:30 NITS DE CAP ROIG
00:00 RELIGIONS
00:30 L’ENTREVISTA
01:00 DEBAT TERTÚLIA 
 PANTALLA OBERTA
02:00 L’ENTREVISTA

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 PANTALLA OBERTA
10:00 RESUM SETMANAL
11:00 L’ENTREVISTA
11:30 CREURE AVUI
12:00 AVENTURA’T
12:30 NITS DE CAP ROIG
13:00 RESUM SETMANAL
14:00 AVENTURA’T
14:30 PANTALLA OBERTA
15:30 L’ESTRENA DE 
 LES SANTES. REEMISSIÓ
16:30 CATALUNYA I RELIGIÓ
17:00 L’HEREU I LA PUBILLA
18:00 PAÍS KM 0
20:00 DE TEE A GRENN
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 AVENTURA’T
21:30 DOSOS AMUNT

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 AVENTURA’T
09:30 INFORM. 24H. MARESME
10:00 PAÍS KM 0
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 FÒRUM GASTRONÒMIC  
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA VESPRE
14:30 ESPAI D’ART / 
 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
15:00 LA FÀBRICA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 L’HEREU I LA PUBILLA
18:00 PAÍS KM 0
20:00 CREURE AVUI
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 GAUDEIX LA FESTA
21:30 AVENTURA’T
22:00 DE TEE A GRENN
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 NITS DE CAP ROIG
23:30 CATALUNYA I RELIGIÓ
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 AL DIA VESPRE
01:00 AVENTURA’T
01:30 INFORM. 24H. MARESME

07:00 ESPAI D’ART / 
 DE TEE A GRENN
07:30 CREURE AVUI
08:00 AVENTURA’T
08:30 GAUDEIX LA FESTA
09:00 CATALUNYA I RELIGIÓ
09:30 DEBAT TERTÚLIA 
 PANTALLA OBERTA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE 
 DES DE MONTSERRAT
12:00 L’ESTRENA DE 
 LES SANTES. 

10:00 PAÍS KM 0
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 PANTALLA OBERTA
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA VESPRE
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 INFORM. 24H. MARESME
15:30 FÒRUM GASTRONÒMIC
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 L’HEREU I LA PUBILLA
18:00 PAÍS KM 0
20:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
20:45 CAL·LIGRAFIES LOCALS
21:00 DEBAT TERTÚLIA 
 PANTALLA OBERTA
22:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 DEBAT TERTÚLIA 
 PANTALLA OBERTA
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 AL DIA VESPRE
01:00 L’ENTREVISTA
01:30 INFORM. 24H. MARESME

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 DOSOS AMUNT
09:30 INFORM. 24H. MARESME
10:00 PAÍS KM 0
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA VESPRE
14:30 DE TEE A GRENN
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 DEBAT TERTÚLIA 
 PANTALLA OBERTA
16:30 INFORM. 24H. MARESME

17:00 L’HEREU I LA PUBILLA
18:00 PAÍS KM 0
20:00 GAUDEIX LA FESTA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 LA FÀBRICA
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 FÒRUM GASTRONÒMIC
0:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 AL DIA VESPRE
01:00 GAUDEIX LA FESTA
01:30 INFORM. 24H. MARESME

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 AVENTURA’T
09:30 INFORM. 24H. MARESME
10:00 PAÍS KM 0
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 FÒRUM GASTRONÒMIC  
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA VESPRE
14:30 ESPAI D’ART / 
 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
15:00 LA FÀBRICA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 L’HEREU I LA PUBILLA
18:00 DEBAT TERTÚLIA 
 PANTALLA OBERTA
19:00 L’ENTREVISTA
19:30 CONNEXIÓ SANTES. 
 PROGRAMACIÓ 
 ESPECIAL AMB MOTIU 
 DE LA FESTA MAJOR 
 DE MATARÓ.
21:30 AVENTURA’T
22:00 CONNEXIÓ SANTES. 
 REEMISSIÓ
00:00 NITS DE CAP ROIG
00:30 AL DIA VESPRE
01:00 AVENTURA’T
01:30 INFORM. 24H. MARESME

Programació facilitada per m1tv

NÚM. 1684
DEL 18 AL 24 DE JULIOL DE 2015

dissabte

diumenge

dilluns

dijous

divendres

22:00 DE TEE A GRENN
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 VIA EUROPA
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 AL DIA VESPRE
01:00 DOSOS AMUNT
01:30 INFORM. 24H. MARESME

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 GAUDEIX LA FESTA
09:30 INFORM. 24H. MARESME
10:00 PAÍS KM 0
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 AVENTURA’T
13:00 DE TEE A GRENN
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA VESPRE
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 LA FÀBRICA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 L’HEREU I LA PUBILLA
18:00 PAÍS KM 0
20:00 L’ENTREVISTA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
21:30 AVENTURA’T
22:00 L’ENTREVISTA
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
23:30 AVENTURA’T
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 AL DIA VESPRE
01:00 CATALUNYA I RELIGIÓ
01:30 INFORM. 24H. MARESME

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA
09:30 INFORM. 24H. MARESME

dimarts

dimecres

Tractaments facials i corporals
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Bones 
Santes 
a tots!

Nou servei de perruqueria
Inauguració: dissabte 18 a les 18:30 hs

 Televisió 1684.indd   2 15/7/15   10:13



Sin título-1   1 13/7/15   18:11



D
es del divendres 12 de 
juny i fins a l’1 de se·
tembre, la Diputació 
de Barcelona posa en 

marxa la campanya d’informa·
ció i prevenció contra incendis 
forestals per cobrir el conjunt 
de 473.000 hectàrees de ter·
reny forestal de la demarcació 
de Barcelona.

La campanya contra els incen·
dis forestals es desenvolupa, 
com en anys anteriors, en col·
laboració amb els ajuntaments, 
consells comarcals i agrupacions 
de defensa forestal (ADF) de la 
demarcació. 

En aquesta edició, la campanya 
compta amb un equip integrat 
per 282 persones contractades 
per atendre el dispositiu  que 
s’encarregarà de cobrir un total 
de 93 rutes mòbils i 26 punts de 
guaita fixos en les nou zones en 
que s’ha dividit el territori.

Programa de suport als 
municipis

El Pla d’informació i vigilància (PVI) 
forma part del programa de suport 
als municipis en la prevenció dels 
incendis forestals, que té com a fi·
nalitat principal d’evitar·los i limi·
tar·ne els seus efectes. El programa 
desenvolupa accions informatives 
a la població i dissuasives de pràc·
tiques amb risc, així com d’anti·
cipació a l’inici i propagació d’un 
incendi forestal.

En aquesta edició participen, a ban·
da de la Diputació de Barcelona, 265 
ajuntaments, 118 ADF, 9 Federacions 
d’ADF, 10 consells comarcals i cinc 
consorcis territorials. La Generalitat 
de Catalunya també hi col·labora a 
través de diverses direccions gene·
rals cedint instal·lacions.

El dispositiu d’enguany compta amb 
nou centres de control situats a les 
diferents comarques de Barcelona,  

per centralitzar els avisos i incidèn·
cies que puguin produir·se en el 
conjunt de 265 municipis que s’in·
clouen en el programa.

L’equip d’informació i vigilància dis·
posa d’un equip de personal qualifi·
cat integrat per 11 enginyers de zona, 
21 operadors de comunicacions, 14 
auxiliars de zona, 50 guaites i 186 
informadors. Aquest equip dispo·
sarà d’un total de 102 vehicles, per 
atendre les 96 rutes repartides entre 
les nou zones de vigilància en què 
s’ha dividit el territori de Barcelona i 
que inclou els 12 espais inclosos en 
la Xarxa de Parcs Naturals.

La campanya de vigilància d’aquest 
any, que disposa d’un pressupost 
de 2.462.114€, durarà fins al dia 1 
de setembre, amb l’excepció de les 
8 rutes de període reduït del nord 
d’Osona i del Berguedà que, a causa 
de la climatologia pròpia de les dues 
zones, permet escurçar la campa·
nya, que finalitzarà el 17 d’agost.  

La Diputació de Barcelona
treballa en la vigilància
i prevenció d'incedis
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Zona Alt Penedès-Garraf 
• Puig de la Mola (Olesa de Bonesvalls) Parc del Garraf
• Puig d’en Carbonell (Sant Pere de Ribes) Parc del Garraf. 
• La Talaia (Vilanova i la Geltrú). Parc del Garraf. 
• Puig de l’Àliga (Canyelles / Olèrdola) Parc del Foix. 
• Clapí Vell (Torrelles de Foix) 

Zona Bages
• Castelladral (Navàs) 
• Trullars (Monistrol de Calders) Parc Natural de Sant Llorenç 

del Munt i l’Obac. 
• Montcau (Mura) Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 

i l’Obac
Zona Baix Llobregat

• La Desfeta (Gavà) Parc del Garraf 
Zona Maresme

• Turó Gros de Miralles (Tordera) Parc del Montnegre i el 
Corredor

• Turó Gros del Montnegre (Sant Celoni) / Turó del Fangar 
(Arenys de Munt) Parc del Montnegre i el Corredor

• Cirers  (Cabrera de Mar) Parc de la Serralada Litoral
• Baldiri (Premià de Dalt). Parc de la Serralada Litoral

• Torre del Raiguer (Montornès del Vallès) Parc de la Serralada 
Litoral

• Céllecs (Vilanova del Vallès) Parc de la Serralada Litoral
Zona Vallès Occidental 

• Galceran Alfa  (Tiana) Parc de la Serralada de Marina
• Bravo (Badalona) Parc de la Serralada de Marina
• Turó Montcada (Montcada i Reixac) Parc de la Serralada 

de Marina
• L’Obac (Vacarisses / Terrassa) Parc Natural de Sant Llorenç 

del Munt i l’Obac. 
• La Mola (Matadepera) Parc Natural de Sant Llorenç del 

Munt i l’Obac
Zona Vallès Oriental

• El Brull (Aiguafreda) Parc Natural del Montseny
• La Trona (Tagamanent) Parc Natural de Montseny.
• Sant Elies (Sant Pere de Vilamajor) Parc Natural del 

Montseny
• Cànoves (Cànoves i Samalús) Parc Natural del Montseny
• Montsoriu (Sant Feliu de Buixalleu) Parc Natural del 

Montseny
Zona Osona

• Salt de la Minyona (Vilanova de Sau) Espai Natural de les 
Guilleries·Savassona

Òscar Ferrer / Diputació de Barcelona  
Rutes de vigilància del Pla de prevenció i informació d’incendis forestals

Punts de guaita
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Dia: 
Divendres 17 i 
dissabte 18 de juliol

Horari: 
Divendres 0:30h
Dissabte 0:00h

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

Preu: 
Gratuït

LA BANDA BIRUJI, 
FESTA MAJOR DEL CLAP

El Clap se’n va de vacances just 
abans de Les Santes i ho fa amb 
la seva pròpia Festa Major, un 
particular programa de dues nits 
per ballar-ho absolutament tot. La 
primera actuació serà la del grup 
de versions d’Arenys de Munt 
La Banda Biruji, divendres a les 
0:30h. El grup està habituat a to-
car tots els estils musicals, com 
rumba, punk, reggae o rock. No 
tenen cap por ni tabú a l’hora de 
provar amb un nou estil diferent. 
Realitzen des de concerts íntims 
en format acústic a grans concerts 
i orquestres per a grans festes 
majors de pobles i ciutats. Els 
principals components del grup 
són el cantant i guitarrista Carles 
Escrig, el guitarrista i veu Jor-
di Rabasseda, el baixista Vicenç 
Comí, el bateria, Lluís Subirana, 
el percussionista Lluís Coma-

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

Concurs d’orgue
Concert fi nal de curs Acadèmia Inter-
nacional d’Orgue Mataró-Barcelona, 
on el públic assistent podrà votar les 
interpretacions. IV Festival Internacio-
nal d’Orgue Jaume Isern.
Divendres 17 juliol l 20:30h l Basílica 
de Santa Maria (Mataró)

Joan Dausà
Concert del cantautor català. Dins el 
Festival Internacional de Música de 
Cabrils. Música de gran qualitat arri-
barà acompanyada de la possibilitat de 
degustar plats a preus assequibles.
Diumenge 19 juliol l 21h l Espai de 
Can Barba (Cabrils) l Preu: 15€.

TEATRE I DANSA

‘La vida: mite o llegenda?’
Espectacle de contes per a adults. Eli-
sabeth Noè explica un recull d’histò-
ries fantàstiques i no tan fantàstiques 
de tots els temps i llocs del món. 
Divendres 17 juliol l 22h l Cafeteria 
Alarona (Pl. Santa Maria, 6. Mataró) l 
Preu: 4€.

INFANTIL

El Conte de la Rotllana 
Narració del conte ‘L’eriçó’, de Gusta-
vo Roldán.
Divendres 17 juliol l 17:30h l Biblio-
teca Popular Fundació Iluro (Mataró).

Benvingudes familiars
Visita en família per conèixer la bibliote-
ca i les activitats adreçades als infants.  
Dissabte 18 juliol l 11h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró).

Art Inconformista Rus - 
Col·lecció Guéron
Activitat a partir de 5 anys. A partir 
de les obres de Yankilevsky i d’unes 
ulleres màgiques, crearem la nostra 
pròpia mà-robot.
Diumenge 19 juliol l 12h l Nau Gaudí 
(c/ Cooperativa, 47. Mataró)

‘Guillamino’
Concert familiar a càrrec de Pau Gui-
llamet. Dins el Festival Internacional 
de Música de Cabrils. 
Diumenge 19 juliol l 12h l Parc An-
selm Clavé (Cabrils) l Gratuït 

www.totmataro.cat/agenda   

juan, el pianista Maximilliano Tor-
rentii, el trombonista, Albert Escrig i 
el trompetista Ferran Ametller. Faran 
remenar l’esquelet a tothom qui vagi 
al Clap divendres i tancaran la nit el 
col·lectiu de DJs The Fool Monkeys, 
habituals a les festes locals.

El dissabte 18 la festa no afl uixa! 
De 00h a 3h aconsegueix la butlle-
ta pel Corre Barres Clapero que, per 
només 8€, et permetrà demanar una 
cervesa i un xarrup a cada una de 
les 3 barres de la sala. Dj Harna.k 
i Dj Sunz seran els encarregats de 
la música amb una sessió amb els 
millors temes d’aquesta temporada 
i els més refrescants d’aquest estiu 
per l’últim dissabte de la temporada. 
Música divendres i molta festa tots 
dos dies per aquesta primera edició 
de la Festa Major del Clap.di Rabasseda, el baixista Vicenç 

Comí, el bateria, Lluís Subirana, 
el percussionista Lluís Coma-

de la Festa Major del Clap.

Espai patrocinat per

www.totmataro.cat/agenda
MÉS INFORMACIÓ
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NÚM. 1684
DEL 17 AL 23 DE JULIOL DE 2015

‘Gegants de somnis’
Espectacle familiar a càrrec de La 
Tabola.
Diumenge 19 juliol l 19h l Pati del 
Xifré (C. Auterive, s/n. Arenys de Mar)

Gaudeix de la Festa Major a 
la biblio...
Activitats infantils.
Del 20 al 24 juliol l 17:30h l Bibliote-
ca Popular Fundació Iluro (Mataró).

Empedrat de contes
Espectacle de titelles ‘El botí d’en 
Martinet’ i ‘Cercavila de Festa Major’, a 
càrrec de Titelles Guinyol Didó.
Dimarts 21 juliol l 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró).

Vine a cantar amb la Dàmaris
Concert de la Dàmaris, acompanyada 
de músics, coristes, actors i actrius.
Dimarts 21 juliol l 18h Foment Mata-
roní (C. Nou, 11. Mataró)

L’hora del conte especial
‘Rocu i el mar dels invisibles’, espec-
tacle musical infantil amb contes i 
cançons a càrrec de Nuritotal.
Dimecres 22 juliol l 18h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró).

Hora del conte a Cabrera
“El circ Peperoni’, clown Claret Papiol.
Dijous 23 de juliol l 18h l Biblioteca 
Ilturo (C. Sant Joan, 8. Cabrera de Mar)

VARIS

9a Vetllada poètico-musical 
de La Massa CCV
Amb Cèlia Sànchez-Mústich. Es re-
cordarà al poeta T.S Eliot. Concert del 
grup vilassarenc Vent de Dalt. 
Divendres 17 juliol l 22h l Jardí del 
Casal Piferrer (C. Mestre Viladrosa, 
Vilassar de Dalt)

XERRADES I LLIBRES  

‘El procés català vist des 
d’Europa’
Conferència a càrrec del periodista 
Martí Anglada.
Divendres 17 juliol l 19:30h l Sala 
d’actes Fundació Iluro (C. Santa Tere-
sa, 61. Mataró)

‘Economia col·lectiva’
Projecció del documental i xerrada-
debat a càrrec de la periodista mataro-
nina Eulàlia Comas.
Divendres 17 juliol l 21h l Foment Ma-
taroní (C. Nou, 11. Mataró) l Preu: 5€.

Capvespres als Jardinets: 
‘DseOhhh’
Sessió de contes eròtics a càrrec de 
Som3d3.
Dimarts 21 juliol l 21:30h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)

Espai patrocinat per

L’organista mataroní Raúl Prieto 
Ramírez oferirà un concert únic en el 
món en què el públic i una il·luminació 
espectacular juguen un paper fona-
mental.  Dins del IV Festival Internacio-
nal d’Orgue Jaume Isern.

FESTIVAL FIORGUE

Concert espectacular 
d’orgue: Raúl Prieto

Dissabte 18 de juliol l 21h l Basílica 
de Santa Maria (Mataró)

ESPECTACLE

Una ballarina gegant de caixa de música 
apareix a la ciutat, adormida. La com-
panyia mataronina Antigua i Barbuda i 
el col·lectiu de dansa Invitro, juntament 
amb el grup Ad Libitum de l’Escola Mu-
nicipal de Música de Mataró, s’uneixen 
a l’espectacle.

‘The Dancer Music Box’

Dimecres 22 juliol l 22 h l Can Marfà 
(Passatge de Can Marfà, 1, Mataró)
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FESTES I FIRES

Festa Major de la Minerva 
Sant Andreu de Llavaneres. 
Divendres 17: al Parc de Ca l’Alfaro. 
18,30h, Tallers infantils + ‘Què recor-
des de l’Institut de Llavaneres?’. 21h, 
Barraques Joves, concerts de Cesk 
Freixas, Miquel del Roig i Bonobos.
Dissabte 18: 10:30h al Casal de Gent 
Gran, Torneig de ràpides d’escacs. 
12h, Xeringada infantil i festa de 
l’escuma. 17:30h, Ball i xocolatada 
per a la gent gran. 18h, Cercavila 30è 
Aniversari dels Gegants de Llavaneres. 
18:30h Plaça de la Vila, Plantada de 
bèsties de foc. 20:15h, Batucada. 
22h, Correfoc. 23:30h al Parc de Ca 
l’Alfaro, Ball amb La Banda del Drac. 
Diumenge 19: 9:30h, Pedalada 
popular. 10h al Casal de Gent Gran, 
Simultània d’escacs per a tothom. 
11:30h a l’Església parroquial, Conce-
lebració solemne de l’Eucaristia. 18h, 
Batucada. 19h a la Plaça de la Vila, 
Actuació castellera dels Capgrossos 
de Mataró. 20:30h a la Platja de 
Llavaneres, Cantada d’havaneres amb 
Neus Mar Grup. 22:45h, Castell de 
focs. 23:30h, Actuació musical de la 
formació de jazz i soul JizzyFree.
Dilluns 20: 11 a 14:30h i 16 a 19:30h 
a la Piscina municipal, Infl ables fl otants 
i diversió en remull. 18:30 i 22:30h 
al Parc de Ca l’Alfaro, Concert de gala 
amb l’Orquestra Maravella. 19h al Parc 
de Sant Pere, Animació infantil.
Del 17 al 20 de juliol l Sant Andreu de 
Llavaneres

II Wine& Tapes
Jornada gastronòmica on diversos 
restauradors i paradistes oferiran vins i 
tapes elaborades a preus populars.
Divendres 17 juliol l 20h l Mercat 
municipal (Riera Bisbe Pol, 82. Arenys 
de Mar)

Nit de tapes al mercat de la 
Plaça de Cuba
El mercat dóna la benviguda a Les 
Santes celebrant la 1a nit de tapes. 
Dissabte 18 juliol l De 20 a 23h l Mer-
cat de la Plaça de Cuuba (Mataró)

Les Santes, Festa Major de 
Mataró
Diumenge 19: 12h a l’Ajuntament de 
Mataró, ‘L’Estrena’ (acte institucional). 
En acabar davant l’Ajuntament, Procla-
ma de la Festa Major. 18h Davant de 
l’Ajuntament, ‘L’Encesa’ (Ball de Dia-
bles de Mataró i el Basilisc). 19:30h 
al Pati Caputxines, Clàssics de la coral 
La Nota. 19:30h a la Basílica Santa 
Maria, Toc de novena. 
Dijous 23: 18h a la Plaça de Santa 
Anna, espectacle d’animació infantil 
amb les Bruixes de Burriac. 19h, ‘De 
toc a toc’, a ritme de batucada amb 
Luta Sem Pausa, Boetukada, Tutuba-
tum i Esmull. 20:30h a la Plaça de 
Santa Anna, Assaig general de la Colla 
Castellera dels Capgrossos de Mataró. 
21:30h a la Basílica de Santa Maria, 
Assaig de la Missa de les Santes. En 
acabar l’assaig de castells a la Plaça 
Santa Anna, concert a càrrec de Un 
Gos Robant + The Fool Monkeys.
Divendres 24: 17h a l’Espai Firal del 
Parc Central, Dissantes- Activitats i 
jocs infantils. 18:30h, Gegantada. 19h
al Passeig del Callao, concert de 
Gospelsons. 20:30h a l’Espai Firal 
del Parc Central, Flashmob Dissantes. 
21:15h a l’Espai Firal del Parc Central, 
JARPS. 21:30h al Passeig del Callao, 
Havaneres i rom cremat amb els grups 
Boira i Cavall Bernat. 22h al Parc 
Central, concert de Sopa de Cabra. 
22h a la Plaça de la Muralla, espec-
tacle musical de Dakka Mataró. 1h a 
l’Espai Firal del Parc Central, concert 
Dissantes: Buhos + La Pegatina + Dj 
Redo i Dj Paxitu.
Del 19 al 29 de juliol l Mataró

Fireta de Santes 
Tradicional fi ra de tota mena de pro-
ductes relacionats amb la festa major 
de Les Santes. 
Del 18 al 24 de juliol l De 18 a 
21:30h l Plaça de l’Ajuntament 
(Mataró)

Mercat d’estiu
Artesania, tallers infantils i molt més.
Fins 30 d’agost l Divendres, dissabtes 
i diumenges de 17 a 22h l Passeig 
Marítim (Mataró)

RUTES I VISITES

El Modernisme a Mataró
Ruta guiada per conèixer l’època i els 
principals arquitectes del moment.
Diumenge 19 juliol l 10h l Des de 
l’Ajuntament (Mataró)

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 19 juliol l De 10,30 a 
12,30h l Casa Coll i Regàs (C. Argen-
tona, 55. Mataró)

‘Racons del passat’
Ruta guiada acompanyada de lectures, 
per conèixer la història de llocs emble-
màtics de la vila d’Argentona.
Diumenge 19 juliol l 10:30h l Sortida: 
Museu del Càntir (Pl. de l’Església, 9. 
Argentona). Reserves: 93 797 49 00 i   
turisme@argentona.cat
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ELS REIS A MATARÓ

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

Cavalcada de Ses Majestats 
els Reis d’Orient 

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

FESTA

Quarta edició d’aquest vespre festiu a la 
fresca amb musclos, Moritz ben fresque-
ta i música en directe tot esperant Les 
Santes. 20:45h, inici musclada (musclos 
+ Moritz + pa: 5€). 21:30h, concert del 
jove grup de pop maresmenc Pink Lizard. 
23:30h, sessió dj Mindundis. 

Musclada de Santes

Dissabte 18 juliol l 20:45h l El Públic 
(C. d’en Xammar, 11. Mataró) 

Ruta guiada que permet descobrir 
la vinculació de Mataró amb el mar: 
la seva història marítima i naviliera, 
l’entorn natural de la costa, les trans-
formacions del litoral i els personatges 
històrics de la ciutat relacionats amb 
el mar.

VISITES GUIADES

Ruta del Mar

Dissabte 18 juliol l 19h l De l’Ermita 
de Sant Simó al Port l Gratuït
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exposicionsexposicions

Can Palauet (C. d’en Palau, 32. 
Mataró). 
‘Cinema en curs. Sense mirar enrere’.
Fins al 29 de juliol. 
‘...i15! Any Bequetero’.
Inauguració: divendres 17 juliol a les 
19:30h. Del 16 al 29 de juliol. 

‘Seny i rauxa a Les 
Santes’
2a mostra col·lectiva.
La Destil·leria Espai Cultural (Camí Ral, 
282. Mataró) l Inauguració: dissabte 
18 de juliol a les 20h. Fins al 17 de 
setembre.

Gegants i cultura 
popular de Mataró
Mostra de fi gures festives de la ciutat.
Les Esmandies Casal (Ronda O’Don-
nell, 94. Mataró) l Fins al 28 de juliol.

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

Biblioteca Antoni Comas 
(c/ Prat de la Riba, 110. Mataró).
‘Geografi a de la rumba catalana’. 
Fins al 10 d’octubre.
‘Laia l’Arquera’. 
Fins al 31 de juliol.

Robafaves Gegant
De Ferran Muñoz Pérez (dissenyador).
Sala d’Exposicions C. Sant Josep 18. 
Mataró l Fins al 29 de Juliol.

Ateneu Fundació Iluro (La 
Riera, 92. Mataró).
‘Consumidors de Santes’: Fotografi es 
de Xènia Solà.
Fins al 29 de juliol. 
VI Premi Biennal de Pintura Torres 
Garcia - Ciutat de Mataró.
Fins al 28 de juliol.

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

‘Badlans Habitat’
Fotografi es de Manuel Contreras.
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. d’en Xammar, 2. Mataró) l 
Fins al 25 de juliol. 

‘Toni Vidal retrata la 
cultura catalana dels 70’
Exposició fotogràfi ca. 
Can Serra-Museu de Mataró (El 
Carreró, 17. Mataró). Fins al 20 de 
setembre. 

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.

www.totmataro.cat/exposicions
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Museu Arxiu de Santa Maria (C. Beata 
Maria, 3. Mataró). Fins al 24 de juliol.

EXPOSICIÓ FOTOGRAFIES

Les Santes al mar. 60 anys

Mostra de fotografi es, cartells, progra-
mes i retalls de premsa sobre un esde-
veniment molt recordat: la col·locació 
d’una escultura de les santes Juliana 
i Semproniana al fons del mar, en una 
cova submarina el 28 de juliol de 1955.

T 93 796 18 80
WWW.INTEGRALIA.CAT

CARRER SANT PERE 31 - 08301 - MATARÓ

INSTAL·LACIONS I REPARACIONS DE
LLUM·AIGUA·GAS·ELECTRICITAT·CLIMATITZACIÓ

INSTAL·LACIONS I REPARACIONS DE
LLUM·AIGUA·GAS·ELECTRICITAT·CLIMATITZACI
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ACTIVITATS

30è aniversari Residència 
Torre Llauder de Càritas 
Acte institucional. Salutació: president 
de l’entitat. Breu historia dels resi-
dents al llarg d’aquests 30 anys.
Parlaments institucionals. Cloenda: 
Concert, ofert pel Cor Madrigalista. 
Dinar especial, i els residents podran 
gaudir d’una Tarda de Màgia.
Dissabte 18 juliol l 11:30h l Local 
Parròquia de la Mare de Déu de Mont-
serrat (C. St. Cugat, 14. Mataró)

CASALS

Associació de gent gran la 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
Festa 39 aniversari de la residència: 
Dissabte 18 de juliol a les 11h, actua-
ció musical amb Annich Puig i Rafael 
Solà. Diumenge 19 a les 11h, actuació 
musical del grup ‘Res és impossible’. 
Dimecres 22 a les 16:30h, Ball en 
viu al jardi a càrrec del cantant Eloi. • 
Excursions: Dijous 17 de setembre a 
les 8h, excursió a Vilanova i la Geltrú, 
visitant la casa museu Can Papiol, 

esmorzar i dinar en el Gran Bufet lliure 
de Cunit, preu 38,5€. • Ball cada 
dimecres a les 16,30h, amb música 
seleccionada de CD, a la Sala del Bar. 
• Activitats: Pintura a l’oli. Puntes co-
ixí. Coral. Petanca. Informàtica. Grup 
Play Back. Grup de Teatre Gatassa.

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).

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

NÚM. 1684
DEL 17 AL 23 DE JULIOL DE 2015

UGT sindicato jubilados y 
pensionistas del Maresme. 
pl. de les tereses, 17. Mataró. Telf: 
93.755.14.17.
Juliol: • Dia 19, bandejas de San 
Cornelio i les Fonts del Llobregat 
(diumenge amb bon esmorzar i dinar). 
• Dia 30, visita a Andorra.

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.

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.

 totmataro.cat/gentgran
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       CAMPIONA D’EUROPA
Laia Flores peça clau de la selecció estatal 

que guanya l’Europeu U20
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Bea Indurain
L’atleta del CA Laietània que no 
para de batre rècords es va pro-
clamar campiona de Catalunya 
dels 100 tanques.

  Jugaran a Europa
El CN Mataró ja ens ha con-
fi rmat que l’equip femení de 
waterpolo del CNM La Sirena 
jugarà la Champions.

 FOTO DESTACADA STAFF    EL TOT ESPORT

COORDINADOR DEL TOT ESPORT

ELOI SIVILLA

En aquestes darreres setmanes dos sím-
bols del FC Barcelona i del Reial Madrid 
han fet les maletes i han deixat l’equip de 
la seva vida. Parlem de Xavi Hernández 
i Iker Casillas, dos jugadors del planter, 
capitans i segurament dos dels millors 
jugadors de la història del futbol estatal 
i mundial. Esmentar que, tot i ser dos 
símbols dels dos grans equips de la lliga 
espanyola, la seva sortida no ha estat si-
milar, mentre que el de Terrassa ha tingut 
una sortida pactada i amb homenatge in-
clòs, el porter madrileny ha marxat per la 
porta del darrere i amb un petit homenat-
ge fet a corre-cuita.

Això sí, tots dos marxen després 
d’haver patit força crítiques aquestes da-
rreres temporades. I és que, aquí a casa 
nostra, els futbolistes majors de 30 anys 
no agraden. A diferència d’Itàlia o Angla-
terra on els futbolistes allarguen les seves 
carreres gairebé fi ns a la quarantena, aquí 
a Espanya els jugadors han de buscar lli-
gues exòtiques (on paguen bé, també ho 
hem de dir) per continuar jugant i allargar 

la seva carrera. Principalment perquè els 
directius, seguidors, però sobretot la prem-
sa els jutgen per la seva edat i no pel seu 
talent o per tot el que han donat. És molt 
fàcil dir aquest paio és un vell i s’arrossega 
pel camp, l’hem de fotre fora i portar-ne 
un altre de més jove. Ara ningú se’n re-
corda de tot el que han donat i tot el que 
poden donar encara, perquè en el futbol 
com en qualsevol altre esport d’equip no 
tot és correr i tenir un físic envejable.

Amb gent experimentada i veterana 
també es guanyen títols i es juguen fi nals, 
el cas més recent és el de la Juventus de 
Torí, l’equip italià porta tres anys seguits 
guanyant el Calcio i aquesta temporada va 
jugar la fi nal de la Copa d’Europa davant el 
Barça. En el seu onze de gala hi havia més 
de 7 jugadors que rondaven o passaven de 
la trentena, entre ells, tres dels seus pilars 
com són Bufon (37 anys), Chielini (30 
anys), Pirlo (36 anys). Però bé són ma-
neres diferents de veure les coses, aquí a 
casa nostra venen més diaris els possibles 
fi txatges que no pas els èxits dels de casa. 

Jubilacions anticipades al futbol
    A Espanya no agraden els futbolistes de més de 30 anys

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   

32 ATLETES LLUÏSENCS AL 5000 POPULAR EN PISTA AMB 4 RÈCORDS OFICIOSOS
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Diumenge passat la mataronina Laia Flo-
res es va proclamar campiona d’Europa 
U20 a Lanzarote, després que la selecció 
estatal derrotés França 66-47. Espanya 
va fer gala del seu talent i va superar amb 
comoditat la selecció francesa a la fi nal, 
en un matx on va brillar la base mataroni-
na jugant 31 minuts, la segona jugadora 
amb més minuts, anotant 11 punts, cap-
turant 3 rebots i donant 2 assistències. 
Abans, a semifi nals, el combinat estatal 
havia superat Rússia 76-50 i a quarts de 
fi nal Polònia per 59-44.

Esmentar que una altra mataronina, Ari 
Pujol, companya de Flores a la universi-
tat de South Florida, no ha pogut jugar 

el torneig per culpa d’una inoportuna 
lesió al genoll, tot i això, Pujol ha viatjat 
amb l’equip i ha estat al costat de les 
seves companyes en tot moment, mentre 
continuava amb la seva recuperació per 
afrontar amb garanties la seva tercera 
temporada a la lliga universitària dels 
Estats Units. Totes dues formen part 
d’aquesta generació d’or del bàsquet 
femení estatal que ja s’havia penjat 
anteriorment l’or en categoria U16 i U18.

I ara el Mundial U19
Poc temps tindrà la Laia Flores per cele-
brar aquest èxit, ja que aquesta mateixa 
setmana ha viatjat amb la selecció estatal 
U19 per jugar el Mundial de Rússia que 
comença aquest mateix dissabte, dia 18 
de juliol. Els Estats Units, Xina i Egipte 
seran els rivals de la primera fase.     

El programa Tir Lliure de Mataró Ràdio 
i l’Associació Bàsquet x Tothom tornen 
a organitzar el V Torneig de 3x3 BIBA 
Les Santes 2015, demà dissabte 18 i 
diumenge 19 de juliol, dins del programa 
de les Santes Esportives de la Festa Major 
de Mataró d’enguany.

Torna l’estiu, torna la festa i per 
descomptat torna el millor torneig de 
basquetbol, el V Torneig 3x3 BIBA Les 
Santes 2015. Després del gran èxit de 
participació de les darreres edicions su-
perant la barrera de la centena d’equips 
inscrits i mé s de 400 participants, els 
organitzadors tornen a organitzar el tor-
neig 3x3 de bàsquet ofi cial de la Festa 
Major de Mataró.

Segueixen apostant per l’Eusebi Millan 
per poder tenir més pistes (12 pistes), mi-
llors cistelles, més ombra i instal·lacions 
adequades per a gaudir d’una bona 
jornada de bàsquet.

Equips d’arreu del món
La novetat d’aquest any és la inclusió del 
torneig dins del circuit internacional FIBA 
on ja tenim confi rmats la participació de 
diversos equips d’Andorra, Polònia, Brasil 
i de la resta de l’Estat. 

Suculent premi
L’equip guanyador del torneig en la cate-
goria ELIT obtindrà una Wild Card amb 
viatge pagat per disputar el torneig Cha-
llenge de la FIBA a TALLIN (Estònia).  

Espanya derrota França a la fi nal 
en un matx en què va brillar la 
base mataronina 

Arriba la V edició del 
Torneig 3x3 Biba Les 
Santes

BÀSQUET
3X3 BIBA REDACCIÓ

Laia Flores campiona d’Europa 
amb la selecció estatal

BÀSQUET
EUROPEU U20 REDACCIÓ

STAFF    EL TOT ESPORT

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

portada ete 1389.indd   3 15/7/15   17:33



varis 4esportel esport www.eltotesport.com

Com cada any Les Santes Esportives 
s’avancen a l’inici de la Festa Major i 
omplen les platges, els carrers i les places 
de mataronins que tenen ganes de festa 
i de fer esport. Enguany hi haurà en el 
programa 33 actes esportius, i la majoria 
d’actes es concentren en aquest cap de 
setmana. 

Dir que en aquesta edició de les Santes 
Esportives La Travessa nedant al Port, 
que té lloc el 19 de juliol, celebra les 25 
edicions realitzades. 

I com cada any, l’activitat que tanca el 
programa de Les Santes esportives, el 28 
de juliol, és la tradicional Cursa Popular, 
que aquest any tanca la inscripció a 
2.500 atletes. 

DIES I HORARIS
Des de dimecres 15 fi ns dissabte dia 25
Des de les 18 hores fi ns a les 21 hores 
al Pavelló Teresa Maria Roca

IX Torneig Futsal Base Les Santes

Divendres dia 17
A les 21 hores al Pàdel Indoor Mataró
24 hores de Pàdel Les Santes

Dissabte dia 18
A partir de les 9 hores a la Platja del 
Varador
VI Torneig de Rugbi Platja

A partir de les 9 hores a la Platja del 
Varador
IX Torneig Handbol Platja Ciutat de Mataró

A partir de les 9 hores a Can Canyameres
XX Memorial Ernest Siquier de Tir

A partir de les 9:30 h. al Port de Mataró
Fes-te a la Mar

A partir de les 19 hores al Camp 
Municipal d’Hoquei
X Torneig Hoquei Herba Les Santes

A les 11 hores al Pavelló Eusebi Millan

Aquest cap de setmana arrenquen Les Santes Esportives
SANTES ESPORTIVES
SANTES 2015 REDACCIÓ

Exhibició d’Aikido

A partir de les 12 hores al Camp de Futbol 
de Pla d’en Boet
IV Torneig 24 Hores Futbol 7 Les Santes

A 15 hores al Pavelló Eusebi Millan
Torneig BIBA 3x3 Les Santes

A les 17 hores al passeig del Callao
Torneig Les Santes de Partides Llampec 
d’Escacs per Equips

A partir de les 17 hores a l’Estadi 
Municipal d’Atletisme
XX Míting Internacional d’Atletisme Ciutat 
de Mataró

A les 19 hores a la Plaça Santa Anna
Exhibició de Karate i Defensa Personal

A les 19 hores al Nou Parc Central 
IX Mitja Marató Per Relleus

A les 22 hores al Passeig del Callao
4a Marxeta Nocturna Les Santes

Com en els darrers anys la platja 
serà el principal escenari de Les 
Santes Esportives

portada ete 1389.indd   4 15/7/15   17:34



handbolvaris4 5DEL 17 AL 24 DE JULIOL DEL 2015
NÚM. 1684    ED. 1389esportel

   Diumenge dia 19
A partir de les 8 hores a les instal·lacions 
de Tir de Can Canyameres
IV Open de Les Santes

A partir de les 8 hores a la Plaça de 
la Brisa
1r Open Invitació de Petanca Ciutat de 
Mataró

A partir de les 9 hores des del Camp 
Municipal d’Hoquei
Mitja Marató de Muntanya de Mataró

A partir de les 10 hores a la Platja del 
Varador 
V Torneig Korfbal Platja de Mataró

A partir de les 11 hores al Passeig del 
Callao
Sessió Oberta de Tai-txi

A les 12 hores davant del Port de Mataró
Regata Tot Maresme Trofeu Les Santes

A les 18 hores al Nou Parc Central
Exhibició de Skateboard de Les Santes

Dimarts dia 21
A les 18:30 hores al Nou Parc Central
Exhibició de Twirling

A les 19:30 hores al Nou Parc Central
Exhibició Gimnàstica  Rítmica a càrrec del 
gimnastes del CG Mataró

Dimecres dia 22
A partir de les 9 hores al Club Golf 
Llavaneres
III Trofeu Ciutat de Mataró de Golf

A partir de les 9:30 hores al Centre 
Natació Mataró
24è Trofeu Ciutat de Mataró de Natació 
(Campionat Júnior de Catalunya i Memorial 
Josep Mons)

A les 19:30 hores a la Plaça Santa Anna
Exhibició Gimnàstica Artística 

Dijous dia 23
Zona Exterior del Centre Municipal 
d’Esports El Sorral
Zumba

Divendres dia 24
A les 20 hores al Pavelló Jaume Parera
Festival de Patinatge Artístic del Club Pati-
natge Artístic Mataró

Dimarts dia 28
A les 9:30 hores al Parc Central
XXXVII Cursa Popular Les Santes

Inscripcions del 23 al 26 de 18 a 
21 h a la Botiga de Les Santes (c. d’en 
Palau, 32) i el mateix dia de la cursa a 
partir d’una hora abans de la sortida, al 
punt d’inici, sempre que quedin places. 
Inscripció gratuïta limitada a 2500 par-
ticipants. 
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Bea Indurain i Bilal Nouali campions de 
Catalunya Absoluts

ATLETISME
CAMPIONAT CATALUNYA REDACCIÓ

Entre el dimarts 7 i el dimecres 8 es van 
disputar, a l’Estadi Olímpic de Montjuïc, 
els Campionats de Catalunya Open 
d’atletisme, coincidint amb el Míting 
del Centenari de la Federació Catalana 
d’Atletisme, i en ells, dos atletes ma-
taronins van aconseguir el títol català 
absolut: la laietanenca Bea Indurain en 
els 100 metres tanques i l’atleta de l’AA 
Catalunya Bilal Nouali en llançament 
de javelina.

Els campionats i el mateix Míting 
van tenir participació, podríem dir-ne, 
desnivellada en les diferents proves, i al 
costat d’algunes d’autèntic nivell mundial 
n’hi va haver de resultats molt discrets. 
Cal destacar les marques aconseguides 
per dos atletes africans, l’etíop Genzebe 
Dibaba que ha fet el rècord d’Àfrica en els 
1500 m femenins amb 3:54.11 i l’atleta 
de Djibouti Ayauleh Souleiman que ha fet 
el millor crono mundial de l’any en els 
800 metres amb 1:43.08.

Dos títols mataronins amb un 
rècord dels campionats
Pel que fa a la representació mataronina, 
com hem dit, destaquen dos títols. El 
primer l’assolit per Bea Indurain (CA 
Laietània) que a semifi nals ja va batre el 
rècord dels campionats amb 13.85 i que 
a la fi nal del míting va quedar 5a però 
sent la primera catalana classifi cada amb 
13.95 i aconseguint el seu primer títol de 
campiona de Catalunya absoluta. La prova 
la va guanyar Josephine Onyia (València 
Terra i Mar) amb 13.05.

L’altre títol va ser per al llançador de 
javelina Bilal Nouali (AA Catalunya) que 

va enviar el dard a 71.07 m, a dos metres 
del rècord dels campionats i guanyant 
també el seu primer títol. En tercer lloc 
va quedar un altre mataroní Edgar Ro-
dríguez, també de l’AA Catalunya, amb 
60.25 m. I encara Marc Alique, també del 
mateix club, va quedar 5è amb 59.25 m.
Molt a prop del podi català es va quedar 
Marta Cot (CA Laietània) que es va enfi lar 
fi ns als 3.70 m en salt amb perxa quedant 
6a del míting i 4a del campionat català. 
La cadet Alba Rodríguez va quedar 10a 
amb 3.20 m. I també en categoria mas-
culina Adrià Puig (CAL) que, aprofi tant 
moltes absències, va quedar 4t amb 4.50 
m, per davant del seu company de club 
Robert Villà, 5è amb 4.35 m.

Altres participants dels clubs mataro-
nins al campionat català van ser: David 
Campo (GA Lluïsos) 6è en 5000 m amb 
15:28.33; Oriol Ciurans (CAL) 11è en 
800 m amb 1:56.78; Laura Pelegrí (LL) 
11a en 800 m amb 2:28.71 i Carla 
Moreno (CAL) 11a en 1500 m amb 
4:45.61. 

BILAL NOUALI

BEA INDURAIN

Dissabte arriba el 
XX Míting Ciutat de 
Mataró

ATALETISME
MÍTING CIUTAT DE MATARÓ REDACCIÓ

El dissabte 18 de juliol arriba la que és 
l’autèntica festa de l’atletisme mataroní, 
el Míting Ciutat de Mataró que arriba a 
la seva 20a edició. Una vegada més sota 
l’organització del Centre Atlètic Laietà-
nia, amb la col·laboració de la Direcció 
d’Esports de l’Ajuntament de Mataró, i 
amb la celebració dels Memorials Teresa 
Maria Roca i José Antonio Estivill, dos 
recordats atletes del club laietanenc. 

De ben segur a l’Estadi Municipal 
d’Atletisme de la nostra ciutat tindrem als 
més destacats atletes catalans, i també 
a molts d’estatals i internacionals, i els 
bons afi cionats a l’esport rei dels Jocs 
Olímpics no s’ho poden perdre.   

HORARI PROVES
19:00 h   Alçada (f), Llargada (f)
19:10 h   Disc (m), Pes (f)
19:50 h   200 m (veterans)
20:00 h    400 m (m), perxa (m), Perxa (f)
20:10 h  110 m tanques (m)
20:25 h  100 m tanques (f), triple (m)
20:35 h  3000 m obstacles (f)
20:50 h  100 m (f), pes (m)
20:55 h  100 m (m)
21.00 h  800 m (f)
21:10 h  800 m (m)
21:25 h  1500 m (f)
21:40 h    5 km marxa (m), 3 km marxa (f)
22:10 h  1500 m (m)
22:30 h  5000 m (m). 
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Laia Martin del CAL campiona d’Espanya 
cadet en salt amb perxa

ATLETISME
CAMPIONAT CATALUNYA REDACCIÓ

El passat cap de setmana es va disputar a 
Valladolid  el campionat d’Espanya Cadet, 
amb la participació de 7 atletes laieta-
nencs, que van tenir una gran actuació, 
destacant, com era d’esperar les noies de 
salt amb perxa que ja havien aconseguit 
el triplet al Campionat de Catalunya i que 
van obtenir dues places al podi.

Però va haver-hi una certa sorpresa, ja 
que la que havia quedat campiona catala-
na, i que era la favorita, Alba Rodríguez, 
invicta fi ns a aquest dia, es va haver de 
conformar amb el quart lloc després d’una 
competició vibrant. El títol va ser per a 
Laia Martín que va saltar 3.31 (millor 
marca personal) a la primera, superant 
per intents Mar Arisó (Manresa) i la seva 
companya Mariona Gaspar, que es va fer 
amb el bronze també amb 3.31 m. Alba 
Rodríguez va acabar 4a amb 3.26, tot i 
que va fer un intent a 3.36, que hauria 
decantat l’or cap a ella. Una altra partici-
pant laietanenca, d’aquest grup magnífi c, 
Helena Torres, va aconseguir la 10a plaça 
amb 2.96, millorant també el seu registre 
personal. Maria Rosa Buscà, en triple 
salt, va realitzar el seu millor concurs de 

la temporada, saltant dues vegades per 
sobre dels 11 metres (11.43, amb vent 
favorable i 11.28 amb vent contrari), i 
obtenint el 4t lloc i el rècord social cadet 
del club. En canvi la seva companya 
Amarachi Sandra, no va poder passar a 
la millora, havent-se de conformar amb 
el 10è lloc amb una marca de 10.90 m.

Bet Jené, en una temporada que anat 
de més a menys (en pista coberta havia 
saltat 1.60) va acabar lluny del podi, sent 
15a amb un salt de 1.52. I l’únic parti-
cipant laietanenc en categoria masculina 
va ser Aleix Aznar que va participar en les 
semifi nals del 600 metres llisos, quedant 
eliminat amb un temps d’1:32.12, tan-
cant d’aquesta manera una excel·lent 
temporada, tenint en compte que era el 
seu primer any de cadet.

I també va participar un atleta del GA 
Lluïsos, Sergi Adalid, que va ser eliminat 
a les semifi nals dels 300 metres tanques 
amb un temps de 42.80, que li repre-
sentà el 19è temps global, però és prou 
meritori, tenint en compte que també és 
atleta cadet de primer any.  

Sandra Nuñez es va proclamar campio-
na de Catalunya, també va pujar al podi 
Desirée González que va acabar tercera, 
mentre que Sara Fernández va acabar 
en 6a posició. 

En categoria masculina Jordi Anfruns  
va acabar segon proclamant-se sots-
campió de Catalunya. Els quatre patina-
dors del Patinatge Artístic Mataró es van 
classifi car per disputar l’estatal a Múrcia 
el pròxim mes d’octubre.   

MARIONA GASPAR BRONZE I LAIA MARTIN OR

La setmana passada, en la piscina del 
CN Sabadell, l’equip de natació adap-
tada del CN Mataró es va proclamar 
campió de Catalunya, revalidant el títol 
aconseguit l’estiu passat. A més hem de 
destacar que aquest mateix equip ja es va 
proclamar, ara fa uns mesos, campió de 
Catalunya d’hivern. Van competir pel CN 
Mataró: Jordi Gordillo, Roselena Rubino, 
Andrea Sànchez, Rohini Vinuesa, Javi 
Cárcamo, Marta Colom, Laura Castillo i 
Júlia Castelló.

En els pròxims dies la Júlia Castelló 
participarà en Campionat del Món de 
Glasgow, mentre que l’Andrea Sánchez 
participarà Jocs Olímpics de les Joventuts 
Europees que se celebren a Croàcia. 

Sandra Nuñez campiona 
de Catalunya infantil de 
patinatge artístic

PATINATGE
CAMPIONAT CATALUNYA REDACCIÓ

El passat cap de setmana, a Tremp, es va 
celebrar el Campionat de Catalunya de 
Patinatge Artístic en categoria Infantil, 
on van participar quatre patinadors del 
Patinatge Artístic Mataró. 

L’equip de natació 
adaptada del CN Mataró 
campió de Catalunya

NATACIÓ
ESPORT ADAPTAT REDACCIÓ
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La setmana passada ja es van donar a 
conèixer els calendaris de les diferents 
categories del futbol català. 

Com és ben sabut el CE Mataró retorna 
a la 1a Catalana i jugarà al grup 1 i a la 
primera jornada, que es jugarà el dia 6 
de setembre, es desplaçarà al camp de 
La Jonquera. Hi haurà un altre equip 
maresmenc, el Vilassar de Mar que ha 
baixat de 3a Divisió.

Aquesta jornada de 1a Catalana tindrà 
aquests partits:

VILASSAR DE MAR - Vic
Sants - Abadessenc
Tona - Farners
Martinenc - Andorra
Girona B - Avià
Horta - Lloret
La Jonquera - CE MATARÓ
Manresa - L’Escala
Molletense - Mollet

SEGONA CATALANA
A 2a Catalana hi haurà tres equips de 
la nostra ciutat. La UD Cirera que es 
va mantenir i la AD La Llàntia i la UD 
Mataronesa, que han pujat. 

I a part hi tindrem dos equips més de 
la comarca del Maresme, el Premià de 
Mar i el Sant Pol.

La 1a jornada de 2a Catalana ens por-
tarà aquests partits, el dia 6 de setembre:

Llefi à - San Juan Montcada
SANT POL - Tecnofutbol
Montcada - Besós Baron de Viver
MATARONESA - Canyelles
LA LLANTIA - CIRERA
Fundació Hermes - Europa B
Guineueta - Gramenet
Carmelo - Lloreda
PREMIÀ MAR - Martinenc B

TERCERA CATALANA
I fi nalment a 3a Catalana, en el seu 4t 
grup, hi tindrem dos equips mataronins, 
el Liverpool, que s’ha mantingut, i el Pla 
d’en Boet que ha pujat.

La 1a jornada de 3a Catalana ens 
portarà aquests partits, també el dia 6 
de setembre:

Pineda - Singuerlín
PLA D’EN BOET - Poble Nou 2000
Vilassar Dalt - Fundació Grama
Turó Peira - Alella
Llavaneres - Argentona
Districte 030 - Cabrils
Cabrera - L’Empenta
Arenys Mar - Premià Dalt
Canyelles - LIVERPOOL.     

Aquest dimecres, l’entrenador del primer 
equip del Club Esportiu Mataró, ha tingut 
el primer contacte informal amb la planti-
lla completa que a fi nals d’agost tornarà 
a la feina, amb una important novetat 
ja coneguda: l’equip jugarà de nou a 
Primera Catalana. Un fet il·lusionant del 
qual podran gaudir el gruix de l’equip que 
ha assolit l’ascens, un fet important de 
cara a lluitar des de l’inici sense posar-se 
cap mena de sostre. La compenetració i 
implicació dels jugadors és màxima i això 
sempre juga a favor del rendiment i els 
resultats de la temporada.

Les principals novetats són el retorn a 
casa del davanter Rodri (que jugava al Vic, 
precisament de 1a Catalana), el defensa 
Raúl González (fi txat del Llavaneres) i 
l’ascens de dos jugadors del Juvenil “A” 
groc i negre, Ousman i Izar. Per contra les 
baixes són el capità Landi que es retira, 
Dídac (Argentona) i Koke (Mataronesa).

La plantilla 2014-15
Porters: Pol i Joel.
Defenses: Lluís (que passarà per quiròfan i 
serà baixa aproximadament fi ns al gener), 
Isma, Willy, Antonio, Urbano, Pintor, Raúl 
González (Llavaneres).
Migcampistes: Fiti, Parri, Sergi, Aitor Gon-
zález, Baba, Víctor Hernàndez, Ousman 
(Juvenil A).
Davanters: Uri Martínez, Cristian, Bustos, 
Marc Aranyó, Marc Ariño, Rodri (UE Vic) 
i Izar (Juvenil A).

A banda de tots ells, l’exjugador Abel 
Moreno començarà la temporada entre-
nant amb l’equip, amb la possibilitat que 
més endavant pugui ajudar l’equip sobre 
el terreny de joc.  

El futbol català ja té grups i 
calendaris per a la temporada 15-16

FUTBOL
CATEGORIES FUTBOL CATALÀ REDACCIÓ

El CE Mataró retorna a 1a 
Catalana i a 2a hi haurà tres 
equips de la nostra ciutat 

El CE Mataró ja té 
perfi lat l’equip del 
retorn a 1a Catalana

FUTBOL
CE MATARÓ REDACCIÓ
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Aquesta ha estat la primera temporada 
des de la creació de l’OK Lliga femenina 
que el CH Mataró hi participava, i ho ha 
fet amb un balanç molt positiu, quedant 
en cinquena posició tan sols per darrere 
dels potents Palau de Plegamans, Voltre-
gà, Manlleu i Gijón. A més, a la Copa de 
la Reina van eliminar, a quarts de fi nal, 
al que acabaria sent campió de lliga, el 
Palau de Plegamans, per 1-0, per caure 
després a semifi nals davant del Manlleu 
–que acabaria campió– per 3-2. Ha estat 
una temporada molt regular de l’equip 
dirigit per Oriol Feliu, i amb la joventut 
de la plantilla tan sols es pot pensar en 
que, després de l’estiu, buscaran millorar 
aquest bon rendiment, donant alguna 
sorpresa més als equips de dalt.

Probablement aquest progrés implica 
millorar l’encert ofensiu, ja que han 
marcat 50 gols en tota la temporada, 
molt lluny dels quatre primers en aquesta 
classifi cació –Manlleu 121, Gijón 110, 
Voltregà 107 i Palau de Plegamans 98–, 
acabant en vuitè lloc. En canvi han estat 
a un gran nivell defensiu, acabant en cin-
quena posició pel que fa a gols encaixats, 
per darrere també dels quatre primers en 
la classifi cació fi nal, de manera que la 
solidesa defensiva ha estat decisiva per la 
magnífi ca temporada de l’equip.

CLASSIFICACIÓ FINAL. Palau de Plegamans 
60, Voltregà 59, Manlleu 56, Gijón 56, 
BANCO MEDIOLANUM CH MATARÓ 37, 
Vilanova 33, Sfèric Terrassa 32, Igualada 29, 
Bigues i Riells 23, Alcorcón 22, Girona 16, 
Sant Cugat 15, Sta. Maria Pilar 9.

1A VOLTA.: Voltregà 31, Manlleu 30, Palau de 
Plegamans 29, Gijón 25, BANCO MEDIO-
LANUM CH MATARÓ 19, Sfèric Terrassa 
17,  Igualada 16,  Alcorcón 15, Bigues i Riells 
11, Vilanova 9, Sta. Maria Pilar 9, Girona 6, 
Sant Cugat 5.

2A VOLTA. Palau de Plegamans 31, Gijón 31, 
Voltregà 28, Manlleu 26, Vilanova 24, BAN-
CO MEDIOLANUM CH MATARÓ 18, Sfèric 
Terrassa 15, Igualada 13, Bigues i Riells 12, 
Girona 10, Sant Cugat 10, Alcorcón 7, Sta. 
Maria Pilar 0.

CLASSIFICACIÓ A CAMP PROPI. Manlleu 31, 
Palau de Plegamans 27, Voltregà 27, Gijón 27, 
Vilanova 25, BANCO MEDIOLANUM CH 
MATARÓ 20, Igualada 14, Bigues i Riells 14, 
Sfèric Terrassa 13, Alcorcón 12, Sant Cugat 
11, Girona 10, Sta. Maria Pilar 9.

CLASSIFICACIÓ A FORA DE CASA. Palau 
de Plegamans 33, Voltregà 32, Gijón 29, 
Manlleu 25, Sfèric Terrassa 19, BANCO 
MEDIOLANUM CH MATARÓ 17, Igualada 
15,  Alcorcón 10, Bigues i Riells 9, Vilanova 
8,Girona 6, Sant Cugat 4, Sta. Maria Pilar 0.

PLANTILLA
La porteria l’han ocupat Ariadna Escalas i 
Èrika Arellano. Mentre que les jugadores 
de pista han estat Xantal Piqué (9 gols a 
la lliga i 2 a la Copa), Ona Castellví (15 
lliga + 1 copa), Carla Fontdeglòria (13), 
Laura Manzanares (5), Marta Soler (4), 
Júlia Canal (2) i Clara Ràfols que s’ha 
quedat sense marcar.     

Diumenge passat un grup de triatletes 
del CN Mataró va participar a la Triatló 
Internacional de Vitòria, una prestigiosa 
prova que se celebra en dues distàncies 
diferents, Ironman (3800m-184km-
42km) i Half (1900m-94km-21km.

En la distància Ironman hem de desta-
car el 7è lloc absolut de José Luis Cano 
(9:11:48). El segon de l’equip del CNM 
fou Marc Rovira 42è (9:50:53), Jordi 
Martínez va acabar 325è (11:13:25), 
Albert Bas 362è (11:14:40) i Toni Noè 
729è (12:59:43), registre que li va valer 
per emportar-se la victòria en el seu grup 
d’edat de 65 a 69 anys.  En Toni, als seus 
68 anys, va poder fer tot un ironman en 
menys de 13 hores, una fi ta a l’abast de 
molt pocs. 

En distància Half, Regina Mola fou la 
millor acabant 5a a la general (5:08:18) 
i emportant-se la victòria en el seu grup 
d’edat de 40 a 44 anys. Joana Martínez 
fou 43a (5:45:22). 

En categoria masculina el millor va 
ser Oriol Gili 24è (4:35:10), també van 
participar David Rovira 64è (4:48:00), 
Javi Castro 75è (4:50:36), Xavi Sierra 
346è (5:18:18) i Jordi Rovira 693è 
(6:10:43).  

Bon debut del Banco Mediolanum 
CH Mataró a l’OK Lliga femenina

HOQUEI PATINS
RESUM TEMPORADA REDACCIÓ

L’equip d’Oriol Feliu acaba en un 
magnífi c 5è lloc després d’assolir 
l’ascens la temporada passada

Victòries de Toni Noè i 
Regina Mola a la Triatló 
Internacional de Vitòria

TRIATLÓ
TRIATLÓ DE VITÒRIA REDACCIÓ

TONI NOÈ

REGINA MOLA
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Es va celebrar a Barcelona el Campionat 
de Catalunya Promoció Cadet i el Trofeu 
Federació en la modalitat de combat, 
on el gimnàs mataroní del CD Tonbal 
va aconseguir dues medalles de bronze. 

En el Campionat de Catalunya Promo-
ció Cadet, Gabi Romero en la categoria de 
53-57 kg va obtenir la medalla de bronze. 
Moisés Martínez en la categoria de més 
de 68 kg també es va penjar la medalla 
de bronze, en aquesta mateixa categoria 
Héctor Jiménez va quedar eliminat a 
primera ronda davant el campió 

En categoria absoluta Carlos Macías 
va participar en pes mini mosca i Oscar 
López en pes mosca, sense aconseguir 
medalla cap dels dos. 

El Hwarang Mataró 
tanca la temporada amb 
dues medalles més 

TAEKWONDO
TROFEU PROMOCIÓ REDACCIÓ

El cap de setmana passat es va celebrar 
A Barcelona el Campionat de Catalunya 
Promoció Cadet i el Trofeu Federació en 
la modalitat de combat, on el gimnàs ma-
taroní del Hwarang Mataró va aconseguir 
dues medalles, una plata i un bronze.

En el Campionat de Catalunya Promo-
ció Cadet, Jon Avellaneda, en pes super 
lleuger, es va penjar la medalla de plata, 
Avellaneda va guanyar tres combats, 

però va acabar caient a la gran fi nal. En 
pes lleuger Joel Diaz no va poder passar 
de primer ronda. En el Trofeu Federació 
Marc Sánchez, en pes gall, va obtenir la 
medalla de bronze després de caure a 
semifi nals per molt poca diferència.    

Dues medalles del CD 
Tonbal en el Campionat 
Promoció Cadet

TAEKWONDO
TROFEU PROMOCIÓ REDACCIÓ

El Reciclauto Marthe 
de la UR Laru campió 
estatal de Futbol 7

FUTBOL
UR LARU REDACCIÓ

El passat cap de setmana a Salamanca 
es va celebrar el Campionat d’Espanya 
de futbol 7 d’equips afi cionats. Allà hi 
va participar el Reciclauto Marthe repre-
sentant a la UR Laru que es va proclamar 
campió estatal. 

L’equip estava format per: Diaz-Flores, 
Carri, Agus, Pereira, Isma Aguilar, Ab-
dyck, Jonathan Mújica, Manel Campos, 
Yeyo, Ray,Pipa i Jota. 

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
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Nova protesta davant la situació 
“insostenible” del CAP de Rocafonda

   
Prop d’una seixantena de perso-
nes sortien dimecres 8, des del 
CAP de Rocafonda en direcció a 
l’Ajuntament. Era una marxa que 
reivindicava, una vegada més, la 
situació “insostenible” que as-
seguren tenir al Centre d’Atenció 
Primària i que encapçalaven amb 
una gran pancarta que deia: “la sa-
nitat no es negocia, prou retallades 
al CAP Rocafonda-El Palau”. Des 
de l’Associació de Veïns de Roca-
fonda asseguraven que la situació 
“fa perillar aspectes importants de 
la salut col·lectiva” i que hi ha ha-
gut una “manca de lleialtat” en tot 
el que es va aconseguir després de 
l’ocupació del CAP durant 41 dies el 
gener del 2014. Creuen que se’ls ha 
amagat informació i no “s’han tingut 
en compte les demandes” i que per 
això seguiran lluitant.

La situació
Des de l’AV de Rocafonda es creu 
que la situació que s’està vivint ha 
“empitjorat” en els darrers mesos i 
que això es concreta en, per exem-
ple, les dobles jornades laborals que 
fan alguns metges, el col·lapse del 
servei d’urgències o la saturació als 
taulells,... que tot plegat repercu-
teix “en el bon servei que puguin 

oferir” des del mateix CAP. Estan 
convençuts que aquesta situació 
està relacionada amb la manca de 
recursos com a conseqüència de 
les retallades en la sanitat i és per 
això que tornen a posar sobre la 
taula unes demandes molt concre-
tes i més mobilització per part dels 
mataronins.

Les demandes
De forma urgent des de l’AV es de-
mana l’augment de tres persones 
amb contracte fi x i a jornada com-
pleta durant el període d’estiu: una 
d’administració, una d’infermeria i 
una de medicina de família. Amb 
aquestes tres places creuen que es 
podria suplir el període de vacances 
dels professionals que ja té el CAP 
en aquests moments. De cara al mes 
de setembre es pretén que es doti el 
CAP dels recursos humans que as-
seguren que manquen per atendre 
els 18.000 usuaris. I encara fan una 
última petició: “que la Taula Trian-
gular –es va organitzar al febrer de 
2014 per analitzar i trobar solucions 
al funcionament del CAP– sigui, 
de debò, una eina democràtica de 
participació amb informació certa, 
debats i decisions que es complei-
xin”. La intenció de l’AV és seguir 
amb les accions i assemblees de 
mobilització i restaven expectants 
a la resposta de l’ICS a la carta del 
regidor de sanitat demanant més 
recursos. 

SOCIETAT
NOTÍCIA MARTA GÒMEZ
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L’Ajuntament de Mataró enderro-
ca les naus industrials del carrer 
Miquel Biada, a la cantonada amb 
el carrer Tetuan, on s’ha de recons-
truir l’antiga nau de Can Fàbregas i 
de Caralt per albergar la Casa de la 
Cultura Popular de Mataró. El pro-
jecte està lligat a la transformació 
urbanística de la zona, on també 
està previst que pròximament s’hi 
aixequin uns grans magatzems del 
Corte Inglés. 

De fet, és l’empresa qui ha de pa-
gar els prop de 3 milions que costa 
la reconstrucció de Can Fàbregas, 
segons estableix el contracte signat 
amb l’Ajuntament. L’obra, però, no 
començarà fi ns que es desencalli 
la construcció dels grans magat-
zems, que està encallada als jutjats 
per un contenciós de l’Assemblea 
Pagesa. L’Ajuntament vol tenir el 
sòl a punt per al moment en què 
l’empresa decideixi començar a fer 
els pagaments compromesos per ti-
rar endavant aquesta obra.

Un aparcament
Ment re  no  comenc i  l ’ ob ra , 
l’Ajuntament podria plantejar-se 
aprofi tar el solar per donar-li un ús 
provisional, com ara un aparcament 
en superfície.  

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ 

Enderrocs per fer lloc a la 
reconstrucció de la nau de 
Can Fàbregas   

L’obra l’haurà de pagar el 
Corte Inglés i ascendirà a tres 
milions de pressupost

Pel període d’estiu proposen 
la contractació de tres 
persones  

ALUART ALUART
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Ramon Cunillera ja és el nou gerent 
del Consorci Sanitari del Maresme  

SALUT
NOTÍCIA REDACCIÓ
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celona. Es va llicenciar en Medicina 
el 1998 i es va iniciar professional-
ment com a metge de família, tot i 
que ha desenvolupat la major part 
de la seva carrera en l’àmbit de la 
gestió sanitària.
Cunillera ha estat director d’atenció 
primària de la Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva durant sis 
anys i, posteriorment, va liderar 
la direcció assistencial d’aquesta 
entitat cinc anys més. El 2005 
va assumir la direcció-gerència 
de l’Hospital de Mollet i el 2008 
s’incorpora al Consorci Hospitalari 
de Catalunya com a Director gene-
ral de CHC S.A. Entre el 2010 i el 
2013 va assumir la Direcció gene-
ral del Consorci de Salut i Social de 
Catalunya. L’alcalde David Bote Paz 
i els regidors Joan Manel Vinzo Gil i 
Isabel Martínez Gil s’han incorporat 
al Consell Rector. 

El Consell Rector va nomenar di-
lluns Ramon Cunillera nou gerent 
del Consorci Sanitari del Maresme 

en substitució de Joaquim Esperal-
ba, que acaba de jubilar-se. Ramon 
Cunillera va néixer fa 51 anys a Bar-
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Un 8 per cent més d’estudiants 
preindiscris al Tecnocampus  

EDUCACIÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ
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8% respecte el curs anterior. En 
la preinscripció de juny, les dades 
referents als estudiants que trien el 
TecnoCampus com a primera opció 
són especialment rellevants, ja que 
indiquen el nivell de preferència pel 
centre. Un total de 544 estudiants 
del total de 838 assignats als es-
tudis del TecnoCampus han triat 
aquest centre com a primera opció 
en la preinscripció. 

Les notes de tall deixen fora pro-
visionalment, a l’espera del procés 
de reassignació, 164 estudiants que 
han triat el TecnoCampus en primera 
opció però no han entrat als estudis 
que volien per la nota de tall.

Més de 3.000
La xifra global de 838 alumnes 
podria arribar a la xifra dels 3.000 
estudiants el curs vinent amb les 
assignacions fi nals. 

Els centres universitaris del Tecno-
Campus tenen com a resultat del 
procés de preincripció de juny un 

total de 838 estudiants assignats 
per al curs 2015/2016. Aquesta 
xifra representa un augment del 
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  jpatuel@copc.cat

JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG - PSICOTERAPEUTA

apunts psicològicsapunts psicològics

Amor/Odi

Unes emocions viscudes per tothom 
són amor/odi, enveja/gratitud. Dues 
cares de la mateixa moneda. El 
contrari d’aquesta moneda és la 
indiferència, que és una altra mo-
neda. Són emocions bàsiques o 
primàries. Imprescindibles per a 
créixer i madurar.

Amor i odi indiquen que hi ha un 
lligam, una relació, encara que si-
gui desconeguda o profunda, però 
existeix.

He trobat uns verbs dedicats 
a l’amor i odi. Els vull compartir 
perquè ens poden ajudar a reflexio-
nar i “elaborar” les emocions 
perquè esdevinguin uns senti-
ments constructius i positius. 
Nodreixen al mateix temps una alta 
autoestimació. Forgen el caràcter, la 
personalitat. I, al fons, una vida més 
feliç, equilibrada i raonable. 

L’amor encoratja. L’odi desanima.
L’amor somriu. L’odi rondina. 
L’amor atrau. L’odi rebutja.
L’amor confia. L’odi sospita.
L’amor entendreix. L’odi enga-

llardeix.
L’amor canta. L’odi espanta. 
L’amor tranquil·litza. L’odi altera.
L’amor fa silenci. L’odi crida.
L’amor construeix. L’odi destrueix.
L’amor espera. L’odi desespera.
L’amor consola. L’odi exaspera. 
L’amor suavitza. L’odi irrita.
L’amor és dolç. L’odi és amarg.
L’amor és veraç. L’odi és men-

tider.
L’amor perdona. L’odi intriga.
L’amor és sublim. L’odi és trist.
L’amor és....... L’odi és....
I l’odi, l’enveja, la gelosia només 

se superen amb l’amor, generositat 
i gratitud.

 La vida i l’experiència de cadascú 
poden continuar posant més verbs.

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

El precariat

sèniors

  joarxa@gmail.com

La precarització és una estratègia 
dissenyada per dinamitar l’estat 
del benestar, la sanitat pública, els 
subsidis d’atur, els sistemes de ju-
bilació, creats per frenar la ideologia 
comunista soviètica. És un retorn 
a l’enriquiment ràpid d’una classe 
política depredadora, que vol ser cada 
vegada més rica, menyspreant la seva 
pròpia bogeria autodestructiva.

El precariat, que està a l’atur, 
o té un contracte a temps parcial 
involuntari, o un contracte temporal. 
s’ha convertit en una nova classe 
social que ni pertany a la classe 
obrera, ni a la classe mitjana, ni a 
l’economia submergida. Generalment, 
ha d’emprar molt més recursos, al 
marge del seu treball, en el «treball 
per buscar feina», a través de pape-
rassa burocràtica, fent cues, omplint 
impresos, reciclant, etcètera. Tot 
i percebre uns minvats ingressos 
econòmics, té menys drets civils, 
culturals, socials, polítics i econòmics 
que els dels clàssics assalariats. És 
la primera classe social de masses 
en la història, que ha anat perdent 
sistemàticament els drets socials 
conquerits pels ciutadans.

El seu major potencial està format 
per persones altament qualifi cades, 
que consideren que se’ls nega un 
futur, que se’ls denega la possibilitat 
de construir una vida i una carrera 
professional, que trenca la promesa 
de progrés individual basada en 
l’educació. Experimenten una sen-
sació de privació relativa o frustració 
d’estatus, en percebre que més de les 
tres quartes parts dels empleats en els 
llocs pitjor pagats tenen, almenys, el 
batxillerat.

La AFAM ha estat escollida per parti-
cipar en un estudi pioner en l’àmbit 
estatal basat en l’origen de la fotogra-
fi a: la Cianotípia. 6 usuaris del Centre 
de Dia Terapèutic de l’entitat seran la 
mostra representativa de Catalunya 
en un estudi en el què participen 13 
Comunitats Autònomes.

L’estudi durarà tres mesos i té com 
a objectiu observar si aquest senzill 
procediment fotogràfic, que crea 
imatges en tonalitats blaves mit-
jançant la fotosensibilitat, millora la 
qualitat de vida i l’estat emocional 
positiu de les persones diagnostica-
des amb demència, per implantar-la 
a tots els Centres de Dia estatals es-
pecialitzats.

El Centre de Dia de l’AFAM 
assaja els benefi cis de la 
Cianotípia en persones amb 
demència

SALUT

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

Centre de Dia 
Terapèutic de  

l’AFAM

www.afamaresme.org

  x

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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Cinemes Arenys
93 792 33 90 · Golfes:  dissabtes.

Inside out (Del revés) 

Viaje a Sils María

Terminator Genesis

Aprendiendo a conducir

Minions

Jurassic world

No molestar

Nuestro último verano en Escocia

La familia Bélier

Samba

Dios mío ¿pero...?

16:00   18:15   20:15   21:10
[dv.+dll.-dj.] 18:00   20:15   21:15 

16:00   18:15   20:30   22:45
[dv.+dll.-dj.] 18:00   20:15   22:30

16:00   22:30

16:00  18:00   20:15   22:30

17:50   19:30           [dv.+dll.-dj.] 18:00   19:35

22:55

16:00  18:00   20:15   22:30

16:00  18:00   20:15   22:30

16:00  18:00   20:15   22:30

20:10   22:30

16:00  18:00                [dv.+dll.-dj.] 20:15

Golfes: Les sessions a partir de les 00.00   Matinals: Les sessions abans de les 13.00 · Estrena  · En verd: sessió 3D · En vermell: Dis., diu. i festius

cinemescinemes www.totmataro.cat/cinema

Cinema Foment

Nuestro último verano en Escocia

La deuda

18:00 (18 juliol)
20:15 (19 i 20 juliol) 

20:00   22:00 (18 juliol)            18:00 (19 i 20 juliol) 

93 790 34 50 · Dill. 1a sessió preu reduït · C. Nou, 11

Cinesa Mataró Parc
902 333 231 · Golfes: div. i dissabtes · Matinals: dissabtes i festius

Eliminado 

Inside out (Del revés) 

Rey gitano 

Magic Mike XXL

Terminator Genesis

Aprendiendo a conducir

Los Minions

San Andrés

Espías

Ahora o nunca

Fast and Furious 7

Jurassic world

Don Giovanni (òpera)

Consulteu dies de projecció dels diferents horaris de Cinesa a la nostra web

12:15   16:00   18:30   20:30   22:45   00:55

12:00   12:30   16:20   17:00   18:00   18:35   
19:15   20:15   20:50   22:00   00:15

[En català] 12:15   16:00   18:15   20:30   22:45   01:00

12:10   16:00   18:2020:00   22:30   00:40

18:00   22:20   00:50

12:10   16:15   19:00   22:00   00:15

12:15   23:00

16:00   18:00   20:40   22:30   01:00
[excepte dm.] 12:10   19:30   21:30   00:05

             [Cat.] 12:30   17:00

[dv.-diu.+dmc.] 12:15   16:00   20:20

16:00   22:40   00:40

12:15   16:00   18:30   20:25   00:40         
[dv.-diu.+dmc.] 22:20

[dll.-dm.-dj.] 16:00   22:20

12:15   16:15   19:00   22:00   00:30

[dm.] 19:30

MATARÓ 
C/ Riera,66 - 93 173 43 07

*Ver condiciones en óptica
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De quin escriptor és la novel·la 
en què està inspirada Jurassic 
Park (1993)?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1682
‘Gru. Mi villano favorito’

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 
José García Giménez,
Raúl Fernández Jiménez.

Una tarda al zoo 

Vint-i-dos anys després, l’illa Nu-
blar s’ha transformat en un parc 
temàtic, Jurassic Wold, amb ver-
sions domesticades dels dinosaures 
més coneguts. Quan tot sembla anar 
a la perfecció, un nou dinosaure 
d’espècie desconeguda i molt més 
intel·ligent del que es pensava, co-
mença a causar estralls entre els 
visitants del parc. 

No s’esperava res de la quarta 
entrega de la saga i ben poca cosa 
s’obté després del seu visionat. El 
mateix argument vist i revist un cop i 
un altre, copiat i enganxat, sota una 
discreta direcció del director Colin 
Trevorrow, que busca emular el pare 
Spielberg. Un fi lm que regala un am-
pli desplegament tècnic per oferir 
un variat bestiari prehistòric digital 
que compleix la missió de distrac-
ció familiar. Hi ha acció assegurada, 

JURASSIC WORLD. COLIN TREVORROW. 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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amb escenes de manual com l’atac 
d’uns ocellots a l’estil Hitchcock. I 
tenim tot el repertori d’estereotips 
amb un militar dolent que amaga 
males intencions o l’heroi musculós 
assenyat i intel·ligent que enamorarà 
una dura executiva.

Tampoc no poden faltar les 
picades d’ullet a la primera i me-
ravellosa pel·lícula dirigida per 
Spielberg,“Parque Jurásico” 
(1993). Trobem comptades espur-
nes humorístiques com la petjada 
d’un colom redimensionada en una 
enganyosa petjada sàuria. I retro-
bem l’esperit aventurer, amb aire 
de conte marca Spielberg, gràcies 
al protagonisme dels menuts o la 
presència de problemes entre fi lls 
i pares que, aquest cop, mostren 
una tieta atrafegada que descuida 
els nebots que són amb ella al parc.  

cinemes critica 1684.indd   1 15/7/15   10:44
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Les estrenes
Inside out (Del revés) 

 

La Riley ha de deixar la seva vida quan 
el seu pare aconsegueix una feina a 
San Francisco. Guiada per les seves 
emocions: l’Alegria, la Por, la Ira , el 
Fàstic i la Tristesa, que viuen dins del 
seu cap, juntes intenten adaptar-se a 
la seva nova vida, però el caos s’hi 
instal·la quan les emocions xoquen 
per decidir com actuar.
Direcció: P.Docter, R.Del Carmen 
Animació 
94min

Una historia real 

En Michael Finkel, un desacreditat 
reporter del New York Times, coneix 
al presumpte assassí buscat per l’FBI 
Christian Longo,que s’ha apropiat de 
la seva identitat. Basada en fets re-
als, narra la incessant recerca de la 
veritable història de Longo.
Direcció: Rupert Goold 
Intèrprets: Jonah Hill, James Franco, 

Eternal

Un poderós milionari malalt de 
càncer se sotmet a un procediment 
mèdic pel qual transfereixen la seva 
consciència al cos d’un home més 
jove. L’home gaudeix de la seva nova 
joventut, però tot es complica quan 
descobreix els detalls de la proce-
dència del seu nou cos.
Direcció: Tarsem Singh 
Intèrprets: Ryan Reynolds, Ben 
Kingsley
116min

Eliminado

Sis amics xategen per Skype quan 
reben un missatge de Laura Barns, 
una estudiant que s’havia suïcidat 
un any abans per un vídeo sexual. 
Però el misteriós convidat comença 
a revelar secrets íntims dels altres 
membres del xat. 
Direcció: Levan Gabriadze. 
Intèrprets: Cal Barnes, M.Bohrerer

Rey Gitano 

 

Jose Mari i Primitiu són dos prede-
tectius a l’atur, que representen les 
dues Espanyes. Un amic, en Gaje, 
arriba amb la proposta d’una absur-
da missió “real” que els farà anar a 
pijor. Canviaran el rumb d’un país en 
ruïnes i una monarquia en hores bai-
xes. 
Direcció: Juanma Bajo Ulloa
Intèprets: Akarra Elejalde, Manuel 
Manquiña, Arturo Valls

Amy

Documental sobre la famosa cantant 
Amy Winehouse, que compta amb 
imatges inèdites d’arxiu i entrevis-
tes amb la malaguanyada estrella, 
que va morir el juliol de 2011 als 
27 anys d’edat.
Direcció: Asif Kapadia 
Documental 
127min

LA BANDERA 
SANTERA!

EDICIÓ LIMITADA
ENCARREGA-LA JA a www.ideala.cat

TALLES 
DE NEN 
I ADULT!

La trobaràs a la FIRETA DE SANTES (del 18 al 24 de Juliol A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT)
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diferent de la nit. De fet, comença 
amb una introducció que parla de 
la història de Mataró, des d’Iluro i 
acaba amb una balada després de 
La Ruixada. Són cançons molt des-
criptives que saben representar a la 
perfecció els diferents moments i 
espectacles que succeiran durant la 
nit. Un exemple d’això és la inclusió 
de sons de petards i crits a la cançó 
del Correfoc, el hit del disc. 

El grup ha trigat només tres se-
tmanes a gravar la maqueta i la 
vendran en una paradeta de la Fire-
ta de Santes i al Públic, on també 
oferiran samarretes i música en di-
recte. El grup tocarà el 23 de juliol al 
xiringuito Tarannà i estan preparant 
una actuació a l’aire lliure.

Interpretar Les Santes
La seva música no es pot emmarcar 
en cap estil musical, ja que comprèn 
un ventall molt variat de ritmes com 
ska, tecno, balades, tango, samba o 
fi ns i tot música dels Balcans. Sol i 
Menta vol remarcar que el seu disc 
no pretén ser la banda sonora ofi cial 
de Les Santes: “Cal deixar molt clar 
que no és un disc de Les Santes, 
sinó un disc que les interpreta”.

Els components del grup Jordi Ló-
pez, Pol Freire, Jonc Tarrés i Òscar 
López, van començar a l’Espai de 
Cronopis, amb la companyia de circ 
‘La Fibra’. A part de la maqueta ‘Nit 
Boja’, tenen un altre disc que no té 
res a veure amb la Festa Major. 

derar que aquest any 2015 era 
l’excusa perfecta per commemorar 
l’any Bequetero: “Abans ja teníem 
coses fetes, una cançó que parlava 
del Correfoc, una altra de la Ruixa-
da, i vam crear tota una cançó, 
més llarga, de Les Santes”, expli-
quen. Segons ells, aquesta cançó 
queda dividida en quatre parts i 
conjuntament formen aquest nou 
concepte.

Les parts de la nit, en música 
Els artistes expliquen que cada part 
del disc està dedicada a un moment 

Sol i Menta arriba per donar la nota 
a Les Santes de Mataró amb el seu 
nou disc: Nit Boja. L’àlbum inclou 
8 cançons que tot i ser diferents, 
juntes formen un nou concepte so-
bre la famosa nit. Després d’haver 
composat la lletra del Bequetero, Sol 
i Menta s’atreveix a crear tota una 
maqueta que acompanya la nit del 
25 de juliol, des del desvetllament 
fi ns que surt el sol, gràcies també a 
l’ajuda de diversos col·laboradors. 

Els membres del grup ja feia 
temps que pensaven en crear un 
disc sobre les festes i van consi-

LES SANTES
NOTÍCIA YAIZA TERRON

culturacultura www.totmataro.cat
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Sol i Menta resumeix la Nit 
Boja de Santes en un disc
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Llum, foc i dones. Segurament 
aquests tres conceptes són els que 
resumeixen la identitat dels diables 
institucionals de Mataró que, a la 
capital del Maresme, anomenem 
Diablesses. Només ensenyen les 
seves banyes vermelles enmig de 
foc i ritme a càrrec dels Tabalers do 
Maresme. Aquest any arriben als 30 

anys i, tot i que no preparen una gran 
festa, com ho van fer pels 25, tenen 
alguna sorpresa que descobrirem 
durant la Festa Major de Les Santes. 

“Al llarg d’aquests anys hi ha hagut 
una evolució considerable en molts 
sentits”, assegura la cap de colla de 
les Diablesses de Mataró, Concep 

LES SANTES
REPORTATGE FOTOS: CEDIDES I ANNA ALUART

TEXT: MARTA GÓMEZ

Són 36 dones vestides de vermell i protegides amb una capa 
de color negre pintada a mà amb motius de foc i infern. Tenen 
unes banyes molt vermelles i alcen les maces per cremar tota 
aquella pirotècnia que tinguin a prop. Les Diablesses de Mataró 
arriben al trentè aniversari amb la intenció de celebrar-ho, 
discretament, però a la seva manera. Reivindiquen la legislació 
entorn de la pirotècnia que no els deixa manipular els petards 
i preparen l’Escapada a Negra Nit amb nervis però amb molta 
il·lusió, sabent que és la seva gran recompensa. Descobrim 
com és la colla i quin és el seu funcionament. 

www.totmataro.cat/reportatge
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Rivera. Una evolució que passa pel 
vestuari, la manera de funcionar i 
la manera de treballar amb la piro-
tècnia. “Abans, quan una Diablessa 
era mare, desapareixia de la colla, 
ara s’agafa una excedència i torna al 
cap d’un temps”, exemplifi ca Rivera 
que repassa mentalment els més de 
20 anys que porta ella dins la colla. 
Són 30 anys que només s’expliquen 
entre les anècdotes de les més grans 
d’edat i les més joves o entre les 
més veteranes i les més novelles. 
En aquests moments, també són 30 
anys els que separen la Diablessa 
més gran, de la més jove. 

Dones de foc

Les Diablesses de Mataró van néixer 
el 1985. Actualment són una colla 
de 36 persones que només són do-
nes. De fet, ja van crear-se com  
una colla femenina i ja no han 

Les Diablesses de Mataró celebren les 3 dècades de trajectòria

  
30 anys de dones de foc

Tot repor 1684.indd   1 14/7/15   13:16
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acceptat mai més cap home. “Que 
siguem una colla només de dones 
és un tret diferencial que mai s’ha 
qüestionat”, explica la cap de co-
lla que afegeix: “no està vinculat a 
cap estereotip”. En el moment de la 
seva creació van ser la primera co-
lla de diables de tot Catalunya amb 
presència femenina. Creuen que 
aquesta decisió, presa fa 30 anys, 
s’ha anat respectant des de l’origen 
per part del consistori i com a colla 
institucional perquè també ha afavo-
rit la creació d’altres colles de foc a 
la ciutat. “El fet de no deixar entrar  
homes, ha incentivat la inquietud de 
crear noves colles que sí que ho per-
metessin”, destaca Concep Rivera. 

Vestits únics

Una particularitat de les Diablesses 
és la seva indumentària. Vestei-
xen sabates i pantalons vermells 
sota una capa negra pintada a mà. 
Aquest any per Santes hi haurà 5 
Diablesses que estrenaran capes 
que s’han pintat i acabat d’arreglar 
elles mateixes. Ho han estat pre-
parant moltes setmanes abans de 
la data assenyalada i ha estat un 

procés laboriós. El disseny origi-
nal però, és de l’artista mataronina 
Néfer, que va voler barrejar els co-
lors ataronjats del foc amb els més 
foscos de l’infern. Aquesta indu-
mentària tan única, també dóna 
cert prestigi a la colla de diables tot 
i que creuen que per aquest motiu, 
cada renovació de vestuari l’han de 
preveure amb un any d’antelació. 

A més a més de la capa, en la qual 
no hi falten les banyes vermelles del 
barret, totes les Diablesses també 
procuren pel manteniment de les 
maces que alcen per cremar la pi-
rotècnia. Aquestes maces de ratlles 
vermelles i negres també s’han de 
pintar pràcticament d’un any per 
l’altre. “En el fons, pintar ens aju-
da a fer colla, és la nostra cohesió 
social, l’única que tenim ara, per no 
poder muntar la pirotècnia”, explica 
la cap de colla. 

La llei de pirotècnia

Parlar de foc ens porta a parlar de 
les lleis que regulen les festes que 
inclouen pirotècnia. Aquestes lleis 
pretenen vetllar per la seguretat 
precisament d’aquestes festes però, 

La capa és pintada 
a mà i el disseny 
original és de l’artista 
mataronina Néfer

El ritme de les Diablesses  

Les Diablesses no ballen soles. De fet, ho fan sempre acompanyades dels 
ritmes dels Tabalers do Maresme que, com elles, aquest 2015 també 
celebren els seus 30 anys. Són la personifi cació del ritme engendrada 
en 20 músics que, a més, aconsegueixen fer vibrar, no només a les ma-
teixes Diablesses sinó també a totes les persones que els acompanyen. 
Tots els ritmes se’ls produeixen ells mateixos, sigui per pròpia inspiració 
o per reinterpretació d’altres ritmes que assagen tot l’any i perfeccionen 
amb un professor dos mesos abans de Les Santes. 

Tot repor 1684.indd   2 14/7/15   13:16
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en algunes ocasions, restringeixen 
aquestes pràctiques. L’any 2007 
la directiva europea va limitar molt 
la celebració de correfocs i balls 
de diables, entre d’altres, pel ma-
terial pirotècnic que s’utilitzava i 
la manipulació d’aquest. Les mo-
bilitzacions, protestes i queixes de 
moltes colles de foc van fer adap-
tar la norma a Catalunya de forma 
menys restrictiva, tot i que, bo i així, 
moltes colles lamenten la situació 
en què es troben. 

“Bona part de qualsevol espectacle 
pirotècnic sortia de la manipulació 
d’aquella pirotècnia”, assegura Ri-
vera. “En no poder tocar res, s’ha de 
demanar directament a l’empresari 
pirotècnic que t’ho porti muntat de 
fàbrica, i això incrementa costos”, 
explica la mateixa font que lamenta, 
per exemple, no poder muntar els 
tridents –les forques grosses- per 
a les dormides de Les Santes da-
vant de l’Ajuntament. Aquest 2015 
però, serà el primer any que les 
Diablesses no faran el muntatge de 
tridents i se n’encarregarà l’empresa 
Pirotècnia Tomàs que també mun-
tarà tot l’espectacle pirotècnic de 
l’Escapada a Negra Nit, incloses 
les rodes de foc, que normalment 
eren muntades per la colla de la 
Momerota. 

Tot i que al llarg de l’any les Dia-
blesses també volten per diferents 
correfocs de Catalunya, el més es-
perat per elles és el de l’Escapada 
a Negra Nit. No és ni el que en gau-
deixen més ni el que en van més 
relaxades, tot el contrari, però es 
converteix amb la gran recompensa 
i colofó de tot un any esperant i tre-
ballant perquè tot surti rodó. “Ets 
la colla local i hi ha un sentit de 
responsabilitat molt gran” explica 
la Concep Rivera que assegura que 
cada 25 de juliol no pot sopar per-
què té l’estómac encongit. “Tothom 
vol que tot surti a la perfecció,... Què 

Al fi nal de l’Escapada 
s’encendrà la imatge 
de les Diablesses 
darrere l’Ajuntament

pot anar malament? Doncs que una 
cascada o una roda no s’encengui. 
Què pot anar pitjor? Que hi hagi un 
accident o una desgràcia”, puntua-
litza la cap de colla conscient que 
s’analitzen molts matisos i detalls en 
aquest gran acte de foc i que hi ha 
un gran dispositiu de seguretat que 
vetlla pel bon funcionament. 

Els 30 anys... i endavant

La colla de les Diablesses no pretén 
celebrar el seu trentè aniversari com 
ho van fer pels 25 anys. Diuen que 
aquesta vegada “serà més discret” 
però que encendran la seva imat-
ge de foc a una façana de darrere 

de l’Ajuntament en la cloenda de 
l’Escapada. “Serà la nostra manera 
de celebrar-ho” i, de fet, l’única re-
ferència al seu aniversari més que 
quatre anotacions als mitjans de 
premsa locals i al programa de la 
Festa Major. “Això no vol dir que no-
saltres no en siguem conscients i ho 
tinguem present”, assegura Concep 
Rivera amb un somriure. 

Aquestes Santes doncs, tornarem 
a veure a les Diablesses sota les 
capes negres engrescant a tots els 
qui, ben tapats amb roba de cotó, 
vulguin també cremar els seus 30 
anys i continuar el camí de pólvora 
i foc cap als 40.  

L’Escapada a Negra Nit  

És el gran correfoc de Les Santes que comença el dia 25 a la nit, des-
prés de la pujada de la Família Robafaves per la Riera al Desvetllament 
Bellugós. Aquest any els Diables de l’Alforja, els Diables de les Borges 
del Camp, els Diables de Santes, els Diables de la Salut de Sant Feliu 
de Llobregat, els Diables de Mataró, els Banyuts del Casal de Llavaneres 
i la Víbria de Reus, acompanyaran la Momerota, el Drac i les Diablesses 
en aquesta gran nit de llum, foc, pólvora i ritme.  

Tot repor 1684.indd   3 14/7/15   13:16



Els laboratoris Hartmann han re-
but la placa Francesc Macià que 
atorga la Generalitat de Catalunya 
amb la que reconeix la dedicació, 
constància i esperit de treball de la 
companyia alemanya amb seu a Ma-
taró. El guardó arriba el mateix any 
en què la multinacional ha invertit 
3 milions d’euros en la planta de 
Mataró i ha augmentat la presència 
catalana en els òrgans de direcció 
del mercat que engloba els països 
de la costa del Mediterrani.

www.totmataro.cat/empentaamb empenta 1

El president de la Generalitat, Artur 
Mas, va lliurar el premi al direc-
tor industrial de Hartmann, Jordi 
Mateu, en un acte al Palau de la 
Generalitat dimecres al vespre. La 
placa Francesc Macià reconeix la 
dedicació i constància d’aquesta 
multinacional alemanya que té a 
Mataró la seva seu corporativa i la 
planta de fabricació, des d’on fabri-
ca 600 milions de Tiritas anualment 
que s’exporten a tot el món. A més a 
més, l’empresa alemanya ha decidit 
invertir 3 milions d’euros en aquesta 

planta per ampliar la capacitat de 
producció d’apòsits.

Hartmann també ha apostat per 
augmentar la presència catalana en 
els seus òrgans de direcció, ja que 
el director general de la companyia, 
Marc Pérez Rey,  ha estat nomenat 
vicepresident mundial de la regió 5, 
que engloba els mercats d’Espanya, 
França, Portugal, Algèria i el nord-
oest d’Àfrica i que representa el 25 
per cent del mercat total en el qual 
actua la multinacional.

La Generalitat premia Hartmann 
amb la placa Francesc Macià

GESTORIA BELTRAN
Rda. Alfons Xè El savi 64
08301 - Mataró
Tel. 93 796 16 00
www.gestoriabeltran.com
info@gestoriabeltran.com

GRUP
D’HAVANERES
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amb empenta 2

El Tecnocampus va graduar la pro-
moció més nombrosa de l’Escola 
Superior de Ciències Socials i de 
l’Empresa, amb 125 alumnes. 
A l’acte hi van assistir unes 600 
persones entre graduats, profes-
sorat i acompanyants. L’antiga 
Escola Universitària del Maresme 
va graduar dijous passat la seva 
promoció més nombrosa dels graus 
d’Administració d’Empreses i Gestió 

de la Innovació i Gestió del Lleure i 
del Màster en Emprenedoria i Inno-
vació. En els 20 anys d’existència 
no havia graduat mai tanta gent el 
mateix any, aspecte que constata la 
bona integració al Tecnocampus i 
l’èxit dels graus impartits.

L’alcalde de Mataró, David Bote, 
va presidir l’acte, en el que va de-
manar als alumnes que mantinguin 

“la il·lusió d’avui perquè és la ben-
zina pel nou camí que inicieu”. Així 
mateix, el president del Tecnocam-
pus, Miquel Rey, va destacar que 
la graduació és el fi nal de l’etapa 
formativa i que “obre les portes al 
món laboral”. Montserrat Vilalta, di-
rectora de l’escola, i el rector de la 
UPF, Eladi Baños, van insistir en la 
necessitat de mantenir un compor-
tament ètic durant la tasca laboral.

La promoció més nombrosa de l’Escola 
Superior de Ciències Socials i de l’Empresa 
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En plena eclosió de productes re-
lacionats amb la Festa Major local 
i pocs dies abans que comencin els 
dies més especials pels mataronins, 
els Cellers de Mataró han creat el 
Cava de Les Santes amb motiu de 
l’any Bequetero, un cava “dolç, 
fresc i molt integrat”, segons Pere 
Monserrat. El cava de Les Santes 
per fi  arriba aquest any gràcies a 
la iniciativa de Cellers Monserrat, 
Can Monserrat, Vins Santi i Celler 
Castellví. El responsable de Cellers 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

S’estrena el cava de Les Santes

3

Monserrat, Pere Monserrat explica-
va que “és un producte amb el que 
havíem pensat des de temps enrere i 
que ara hem pogut produir”.  Monse-
rrat descriu el cava com un producte 
d’agricultura ecològica de Sant Pau 
d’Ordal i de les caves’Eudald Mas-
sana: “És un material amb el qual 
ja estan acostumats a treballar els 
cellers de Mataró i per tant en el que 
tenim total confi ança”, assenyala.

Els cellers han marcat la xifra de 

8.80€ per ampolla i han fet una 
tirada d’unes 300 ampolles, amb 
un marge de repetició de 100-150 
ampolles.

El Cava de Les Santes és, segons 
Monserrat “un cava macabeu justet 
i que gairebé més del 80 per cent és 
de raïm xarel·lo, gens àcid i bastant 
integrat”. També recalca que no està 
pensat per acompanyar cap àpat 
estructurat: “És el típic cava per 
prendre’l fresquet... amb un pica- 
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amb empenta 4

Els Cellers 
de Mataró 
comercialitzen unes 
300 ampolles a 
8,80 euros amb 
disseny de Jordi 
Santamaria

pica, un cava per Les Santes, fàcil 
de prendre i per a tots els públics”.
 
L’etiqueta, de Jordi Santamaria
Els quatre cellers s’han posat 
d’acord amb l’artista Jordi San-
tamaria per a crear la pintura del 
Vi Novell i l’etiqueta d’aquest nou 
cava, pel qual s’ha inspirat en la 
imatge del Robafaves al Desvetlla-
ment Bellugós, un dels actes més 
coneguts i directament relacionat 
amb l’Any Bequetero que se celebra 
aquest any. Precisament a l’etiqueta 
hi surt l’expressió “i 15!” també en 
referència al Desvetllament.

La idea del cava de Santes és que 
tingui continuïtat en el temps amb 
aquesta mateixa etiqueta i la placa 
que Santamaria ha dissenyat. La 
imatge, doncs, no canviaria anual-
ment com si es fa amb el Vi Novell 
d’aquests mateixos cellers.

L’objectiu dels quatre cellers és que 

Mataró pugui tenir el seu propi cava 
per a la Festa Major de forma con-
solidada i que la gent se’l faci seu, 
confi ant en el producte cada fi nal 
de juliol. Tots quatre establiments 
sumen forces amb el cava igual que 
fa anys que embotellen el Vi Novell. 
I en aquest cas fan pinya al voltant 
de la Festa Major amb aquest cava.

Del 18 al 24 
de juliol de les 

18 a les 21.30 h.
Plaça de 

l’Ajuntament.
Mataró

SantesdeFireta
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 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

  x

COMPRA  VENDA

VENDO LIBROS 4º.ESO. 696.774.709 
(a partir 19:30h. o fines de sema-
na). 
COMPRAMOS MAQUINARIA de hos-
telería de ocasión. Interesados/as 
654.311.506 /666.452.600 
VENDO MAMPARA BAÑO. color blan-
co, nueva, 1,45, para bañera, 75 
Euros, Tfno. 626.529.009 
VENC CADIRA SALVAESCALES nova 
ideal persones amb mobilitat reduï-
da. Ocasió! Tel. 660081979
VENDO LIBROS 1º bachillerato cien-
tífico segunda mano 651.009.544 
VENDEMOS TODO TIPO de maquina-
ria de hostelería. Interesados llamar 
692.097.826 

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
COMPRAMOS CASAS. Centro de Ma-
taró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edificable 
para promoción de viviendas. Tam-
bién Permutas, buscando la mejor 
rentabilidad para Ud. Máxima se-
riedad 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.
ARGENTONA-FONT PICANT. Terreno 
de 400m2. con casita edificada de 
65m2. para reformar, para vivir o 
negocio, tipo merendero, etc. Urge 
venta. Se vende muy barato, solo 
70.000€. 651.862.517

TRASPASSOS 
LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a diferents 
zones de Mataró, cases, naus in-
dustrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
MITJA GALTA. Piso segundo, 3h. 
balcón, cocina y baño, conservado, 
450€. 626.529.009

SE ALQUILA HABITACIÓN con derecho 
a cocina, nevera, lavadora, secado-
ra, etc. Zona Residencial. Precio 
económico. 639.703.037 
ALQUILO  HABITACIÓN señor . 
634.741.131 
C/DEL PARC. Local antes Pescadería 
de alquiler, dispone de mostrador, 
cámara frigorífica, dos escaparates, 
económico, 300€. 626.529.009
EL SORRALL. Primer piso todo amue-
blado y equipado, amplio salón 
comedor con cocina americana, 
balcón, baño, 2h. patio de 12m2. 
semi-nuevo, 500€. 651.862.517
CERDANYOLA. Bajo entrada indepen-
diente, 1h. amueblado y equipado, 
390€. 626.529.009
AV. PUIG I CADAFALCH. Piso prime-
ro con ascensor, 3h. baño, cocina 
office con salida a amplia galería, 
suelos de parket, balcón frente par-
que, reformado, impecable, 500€. 
626.529.009
ALQUILO BAR CALELLA sin traspaso. 
450€/mes. 659.871.820 
TRASPASO CENTRO ESTÉTICA. Mata-
ró. Económico. 660.988.900 
ALQUILO HABITACIÓN 687.665.743 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
TRASPASO BAR EN Avenida América. 
Telf. 606.691.894 Rubén 
LLOGUER PLACES MOTOS Cami Ral, 
335. 629.925.130 

TREBALL

URGEN INCORPORAR 13 personas 
jóvenes para trabajo de verano. Lla-
mar al 658.597.435 Sr. Bermúdez 
BUSCAMOS 10 JÓVENES que quie-
ran ganar 65€ diarios (promotores) 
615.228.740 gesbarna@hotmail.com 
YESEROS PARA MÁQUINA. Trabajo 
en Argelia. Empresa del Maresme 
620.806.285 
SE PRECISA TALLER  de con-
fección especializada en ropa 
deportiva. Faena todo el año. Tel. 
615.224.522 Jordi.
CHICA BUSCA TRABAJO cuida-
do personas mayores, niños. 
688.241.822
CHICA BUSCA TRABAJO camarera, 
limpieza. 631.663.475

TRASPASSOS 
LLOGUERS

 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:
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SEÑORA RESPONSABLE BUSCA 
trabajo interina, cuidado perso-
nas mayores, canguro, ayudante 
cocina, limpieza. Experiencia. 
631.387.954
CHICO BUSCA CUALQUIER trabajo. 
678.352.440
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpie-
za, plancha, ayudante cocina. 
632.608.607
B U S C O  T R A B A J O  L I M P I E Z A . 
602.115.660
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpie-
za, ayudante cocina. Experiencia. 
632.537.441 
SENYORA CATALANA CUIDA persones 
grans. 616.300.800 
CATALANA SE OFRECE para limpieza 
suplencias agosto 651.009.544 
SEÑORITA BACHILLER SE ofrece 
para el cuidado de personas ma-
yores, niños, interna o externa y 
limpieza. Con experiencia. Móvil: 
663.524.452
BUSCO FAENA cuidar mayores. 
722.324.274

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, priva-
des, aniversaris, etc. Info sense 
compromís 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 
SE HACEN OJALES y se ponen boto-
nes. Tel. 93.790.82.32 
PAVIDNET: Neteja, manteniment 
i abrillantats. Pressupost sen-
se compromís. 93.757.76.83 
/607.249.790 
MASAJE ORIENTAL 688.508.947 

TREBALL

LIQUIDACIÓ PER TANCAMENTLIQUIDACIÓ PER TANCAMENT
MERKA-CHOLLO

ÚLTIM
S

 DIES

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   NÚM. 1684
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TRUCA AL 93.796.16.42
T’HO POSEM FÀCIL!

 VIA EUROPA: 
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LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, ELEC-
TRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
MUDANZAS MUY ECONÓMICAS. 
632.734.890
RECOGEMOS TODO LO que no nece-
siten! 634.792.469
M A S A J E S  T E R A P É U T I C O S . 
695.859.536 
PEDICURA A DOMICILI 12€ . Tlf. 
693.620.891 
MASAJE CON PIES, particular. 
622.640.875 
ALBAÑIL MUCHA EXPERIENCIA. Muy 
económico. También pintura, lam-
pista. 653.796.506 
REPARACIO, D’ORDINADORS particu-
lars/empreses. Portàtils, tablets, 
xarxes. Garantia. 625.885.176 
ORDINADORS, TABLETS, SMARTPHO-
NES, reparem. 662.599.273 
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 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. Re-
para tu ordenador desde casa. 
607.665.679. Sergi. 
SERVICIO DE REFORMAS y construc-
ción. 631.483.289 
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fonta-
nero. Económico. 649.131.920 
SE ESTAMPAN TRANSFER para gran-
des y pequeñas producciones. 
Teléfono 607.203.180 
MASAJE ORIENTALES C/PROVENZA. 
688.009.323 

TAROT  VIDÈNCIA...

DHANNA. - ASTROLOGIA - TAROT. Car-
ta astral, sinastria (compatibilitat 
parelles), revolució solar (predicció 
anual), orientació sentimental... In-
grés o Paypal. 722.672.343
TAROT VIDENCIA MEDIUM. La verdad 
te ayudará. 806.405.653 VISA 
93.122.00.96 
TAROT MATARÓ 666.639.976 
ESTHER VIDENT, MEDIUM, amarres, 
rituales, 40 años experiencia. Atien-
do personalmente. 666.223.194 

VARIS

JOSÉ. BUSCO PAREJA. 674.471.893
HOMBRE BUSCA CHICA catalana, es-
tudiante de 18 a 25 años para sexo 
esporádico con ayuda económica. 
677.616.282

PROFESSIONALS

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

NECESSITEM PISOS DE LLOGUER PER SATISFER 
LA DEMANDA DELS NOSTRES CLIENTS. 

GARANTIM EL COBRAMENT DEL SEU LLOGUER* 

*C
on

su
lti

 c
on

di
ci

on
s

NO TANQUEM PER VACANCES
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CONTACTES

LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
MASAJES + SEXO. 632.673.621
JÉSSICA 24. 688.293.844
LATINAS 24H. 632.640.364
ÉRIKA 22 años. 632.191.588
MASAJES VALERIA. 664.127.558
DÚPLEX 60€. 632.640.376
MADURITA  SEXY.  C la ra  37 . 
616.405.358 
VERÓNICA ESPAÑOLA 30. Masaje-
sexo. 688.492.820 
BELLA RUSA PARTICULAR. Maresme. 
632.835.910 
MASAJISTA RUBIA GUAPÍSIMA 
667.955.000. Mataró 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas 
domicilio. 688.566.964

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-1436 Z. EIXAMPLE, Piso seminuevo 1 hab. cocina amer., muebles y electro., pk opc............ 505€ T.I.
REF. A-4236 CAMÍ DEL MIG, Planta baja refor, a.a., 2 hab. dobl, cocina indep., 1 baño.......................500€ 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-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.
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El PP veu prevaricació de l’Ajuntament 
per “l’incivisme durant el Ramadà”

   
 Aquesta setmana acaba el Ramadà, 
el mes sagrat de tots els musulmans 
i, segons el Partit Popular de Mataró 
“un mes sencer amb dies laborables 
en què els veïns dels centres de cul-
te no paren de patir molèsties”. No 
és el primer any que José Manuel Ló-
pez passa a l’acció per les molèsties 
que causen la presència d’infants i 
joves a altes hores de la matinada 
en places i carrers, sobretot de Ro-
cafonda i Cerdanyola. Aquest cop, 
però, els populars volen anar un pas 
més enllà i estan recopilant infor-
mació per denunciar l’Ajuntament 
de Mataró. López assegura que “les 
molèsties són insuportables, hi ha 
inacció i no s’ha fet cap esforç per 
part de l’Ajuntament per mitigar la 
situació”.

La denúncia, que estan estudiant 
els serveis jurídics del PP a nivell 
català, seria per prevaricació “per-
què l’Ajuntament té l’obligació de 
fer complir la llei i no ho està fent 
amb l’Ordenança de Civisme que 
prohibeix els sorolls a altes hores 
de la matinada”. López denuncia la 
tolerància amb les entitats musul-
manes i els seus centres de culte 
en contraposició amb les sancions 
en matèries de botellón o horaris de 
les guinguetes a baix a mar.

El PP no té cap dubte que “si 
qualsevol altre col·lectiu fes el que 
fan les entitats musulmanes no 
se’ls permetria, però com que hi ha 
interessos electorals i entre 2.000 i 
3.000 vots en joc, els partits no in-
tervenen”. Els populars denuncien, 
també, que el govern encara no els 
ha facilitat totes les queixes rebudes 
per molèsties durant el Ramadà i 
fi ns i tot que s’esborren comenta-
ris crítics al Facebook ofi cial de la 
institució. “Tenim la sensació que 
s’està tolerant tot el que passa, amb 
nens jugant a quarts de dues de la 
matinada i veïns que des de Vista 
Alegre senten l’imam de Rocafonda 
perquè els altaveus van a la màxima 
potència”. López critica que “hi ha 
partits que van a trencar el dejuni 
amb aquestes entitats i ells mateixos 
veuen els horaris i les molèsties que 
ocasionen” i ha assegurat que ell 
declina la invitació per “solidaritat 
amb els veïns”.

Inacció del govern
A l’inici del Ramadà l’Ajuntament 
va fer una roda de premsa conjun-
ta amb les entitats i va engegar un 
programa d’educadors per limitar les 
molèsties però pel PP “no s’ha fet 
res de res i s’ha mentit a la ciutada-
nia”. Per això apunten que validaran 
l’opció legal perquè “Fa anys que 
denunciem la situació i des del go-
vern d’abans i el d’ara no es passa 
d’una inacció fl agrant”. 

POLÍTICA
NOTÍCIA CUGAT COMAS

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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El grup municipal de la CUP denun-
cia la privatització d’una zona verda 
municipal a les Hortes del Camí Ral, 
per a construir-hi quatre pistes de 
pàdel i reclama explicacions al go-
vern municipal per la tala d’arbres 
d’aquest espai que incompleix els 
requisits del contracte signat. En el 
transcurs del ple del 5 de març, es 
va aprovar la cessió d’una zona ver-
da pública a una empresa privada 
per a fer-hi quatre pistes de pàdel, 
gràcies als vots a favor de PP i PxC. 
L’anterior govern de CiU va argu-
mentar que aquesta zona verda era 
un “espai infrautilitzat” i que calia 
donar-li un rendiment econòmic, 
però la CUP considera que “la con-
cessió s’ha fet a mida de l’empresa” 
i s’ha “privatitzat a baix cost un es-
pai públic”.

A més a més, la CUP afi rma que 
darrerament s’han talat els arbres 
ubicats en aquesta zona, una ac-
ció que incompleix les condicions 
de l’informe urbanístic que, segons 
afi rmen, reclama que “es trasplan-
ti l’arbrat i es ressituï el mobiliari 
urbà”. Per tot això, el grup liderat per 
Juli Cuéllar demana al govern actual 
que aclareixi què ha passat i que si-
gui coherent “amb el vot en contra” 
pel que van optar fa uns mesos.  

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ 

La CUP denuncia la 
privatització d’una zona 
verda municipal   

Demanen al nou govern que 
doni explicacions sobre una 
tala d’arbres il·legal

José Manuel López vol 
presentar una denúncia i hi 
veu “interessos electorals”  

CUGAT CEDIDA
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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)

Abans d’expressar les teves emo-
cions, compta fi ns a deu, doncs 
pots fer-ho de manera explosiva 
i te n’hauries de penedir. Si fa 
temps que no lligues, ara es donen 
algunes oportunitats.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Hi ha una relació que has de 
revisar. No donis les coses per 
fetes, a vegades cal preguntar. 
Mira de no caure en obsessions. 
Controla el pensament reiteratiu 
i fl ueix amb l’univers.

Bessons (21/5 al 21/6)

No tot són diners en aquesta 
vida, a vegades cal valorar altres 
aspectes de l’existència com ara 
els afectes, els talents... Deixa 
les coses clares amb un amic. 
Tendència als oblits.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Et sents satisfet amb tu mateix, 
fi ns i tot una mica orgullós. Comp-
te, tampoc és per fer-ne un gra 
massa. Abans de fer vacances, 
deixaràs algunes qüestions pro-
fessionals enllestides.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Si hi ha problemes familiars, 
potser et tocarà intervenir per po-
sar ordre. Però deixa que els altres 
també decideixin. Aviat arribarà 
el teu període de renovació anual 
i restauraràs energia.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Projectes de futur en parella. Tot 
i que els temps actuals no són 
els millors, materialment parlant, 
possibilitat d’assegurar la relació i 
assolir més compromís. Il·lusions 
renovades.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

No t’emportis els problemes de 
la feina a casa, perquè la relació 
de parella pot acabar afectada. 
Entres en un nou període, una 
mica més refl exiu. T’agradaria 
posar ordre a la teva vida.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sents certa nostàlgia i ganes de 
trobar-te amb amics que fa molt 
que no veus. Darrerament estàs 
una mica més desconfi at del que 
és habitual en tu, especialment 
en el teu sector laboral.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Saps que no tens més remei que 
ser fort i aprendre la lliçó del que 
has viscut. Aviat seràs més savi, 
assenyat i estructurat. L’amor et 
porta algun maldecap, però no et 
deixis envair.

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

Possible viatge amb amics o per 
anar a veure a una persona amiga. 
Algú més jove que tu, mostra in-
terès en la teva persona. Compte, 
abans de dir que sí, assegura’t de 
saber on poses els peus.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Et decideixes a fer el pas 
d’apropar-te a la persona que 
t’agrada. No tinguis tanta por, no 
tothom et vol complicar la vida. 
Cada relació és diferent. Bones 
notícies en el sector laboral.

Peixos (Del 20/2al 20/3)

L’amor somriu i les vacances 
poden portar-te alguna sorpresa 
romàntica. L’economia està 
feta un embolic. Si poses ordre, 
tot fl uirà millor, i les coses es 
col·locaran al seu lloc.

Sagitari 
Saps que no tens més remei que 
ser fort i aprendre la lliçó del que 

Lleó 
Si hi ha problemes familiars, 
potser et tocarà intervenir per po-

Li ofereix els serveis de carta astral, revolució solar, sinastria
(comparativa de temes natals per a parelles) i orientació sentimental. 
Ara també TAROT (ingrés o Paypal).

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

Gabinet d’estètica
científica i osteopatia

Posa el teu cos
a punt per a l’estiu! 

6 sessions de velasmooth
+ 

6 sessions de pressoteràpia

Informa-te’n!

Tractament 
corporal 

express

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

Horaris d’estiu I De l’1 al 9 d’agost: Tancat per vacances.
Del 10 al 21 d’agost: obert de 16 a 20h. A partir del 24 d’agost: horari habitual.

 Horòscop 1684.indd   1 15/7/15   11:56



L’alcalde d’Argentona, Eudald Calvo 
(CUP), cobrarà 1.460 euros nets al 
mes en catorze pagues. Segurament 
serà un dels sous més baixos de la 
comarca tenint en compte que la llei 
i les recomanacions de la Federació 
de Municipis marquen una retri-
bució que dobla aquesta xifra per 
a alcaldes de municipis superiors 
als deu mil habitants. Tot i així, la 
massa salarial global augmentarà 
en 90 mil euros perquè la resta de 
regidors de govern, exceptuant-ne 

dos, cobraran exactament el mateix.
La discussió política sobre els 

sous va derivar en un agre enfron-
tament entre l’alcalde i el grup de 
Tots per Argentona. Des d’aquesta 
formació Eusebi Traby que va exhibir 
un cartell on es denunciava que els 
sous proposats no respecten el codi 
ètic de la CUP.

Calvo, contrariat
L’alcalde d’Argentona, Eudald Calvo, 
va mostrar-se molt contrariat per les 
acusacions i va contestar qualifi cant 
als regidors de Tots per Argentona de 
trilers, els va retreure que exposessin 
arguments que ocultaven part de la 

AJUNTAMENT
NOTÍCIA ARGENTONA COMUNICACIÓ

Els sous del nou govern 
encenen les crítiques de Tots 
per Argentona

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

L’alcalde d’Argentona cobrarà 1.460 
euros nets al mes en catorze pagues

informació i que barrejaven les re-
tribucions en net o en brut segons 
els convenia. També va assegurar 
que els sous aprovats compleixen el 
codi ètic de la CUP tot recordant que 
els sous que va cobrar Tots per Ar-
gentona des del govern no passarien 
aquest fi ltre. Des d’Esquerra, Pere 
Móra, va recordar que l’aprovació 
de sous d’alcalde i regidors sempre 
és polèmica i comporta debats “in-
teressats”. En aquest sentit, Móra 
va retreure tant a la CUP com al 
Partit Popular, haver utilitzat aquest 
tema en campanya escenifi cant una 
subhasta per veure qui proposava un 
sou més baix. 

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: GUILLERMO POQUET SANESTEBAN

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:

maxidecor.es/es/

+

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

35€ * 35€ *
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La recollida de la brossa porta a 
porta s’ampliarà a tot el municipi

L’Ajuntament d’Argentona impul-
sarà en la primera part del present 
mandat l’ampliació del sistema de 
recollida de la brossa porta a porta al 
barri del Cros i a les urbanitzacions 
de Les Ginesteres, Can Raimí, Can 
Cabot i Can Ribosa. Aquest model 
actualment es porta a terme al nucli 
urbà i al veïnat de Madà – que re-
presenten aproximadament un 75% 
de la població-, i que ha situat Ar-
gentona com un dels municipis del 
Maresme amb millors resultats en 

la recollida selectiva dels residus. 
La recollida selectiva a Argentona 
supera el 60%, molt per sobre de 
la mitjana catalana i de la comarca, 
que se situa al voltant del 37 i 40% 
respectivament.

Aquesta ampliació del model a 
la resta del municipi, que afecta 
al voltant d’un miler d’habitatges, 
permetrà a Argentona augmentar 
el volum de residus recollits se-
lectivament. D’aquesta manera 
s’aconseguirà rebaixar els costos 
d’incineració de la fracció rebuig i 
en paral·lel millorar també els in-
gressos en el retorn obtingut pels 
residus separats correctament. 

Fins ara hi havia un miler 
d’habitatges que en quedaven 
exclosos

La rehabilitació de la 
Casa Puig i Cadafalch 
arrencarà aquest 2015 

Dues subvencions, de 
La Caixa i la Diputació 
sufragaran gran part de l’obra

La setmana passada es va aprovar en 
ple municipal el projecte executiu 
per a la primera fase de la rehabi-
litació de la casa Puig i Cadafalch. 

Aquesta actuació, que compta 
amb un pressupost de 260.330 
euros més IVA i unes millores del 
projecte que pugen a 13.753 euros, 
seran sufragats en gran part amb 
una subvenció de 250 mil euros 
de la Fundació La Caixa i una de 
52.340 euros de la Diputació de 
Barcelona.  

PATRIMONI
NOTÍCIA A.C.

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

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

Volem desitjar molt Bones Santes a tots els nostres clientes i amics!
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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€ 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. 

78.000€

CB9812- CERDANYOLA-SUD Pis 

1/2 alçada, 92m2 de 4 habitacions, 

estat impecable, exterior molt de sol, 

saló amb sortida a balcó.

75.000€

PCB9836-CERDANYOLA NORD. Àtic 

amb ascensor de 65m2 i dos habitacions, 

reformat , terrasseta a peu de menjador. 

Únic!!  

109.000€

CB11957 - Z.HOTEL NH Pis gran de 

100m2 de 4 habs (3 dobles), bany i lavabo 

, saló gran amb sortida a balcó. cuina office, 

per deixa a gust . Ascensor.  

75.000€

CB11869-CENTRE. Ocasió de 

mercat , Pis de 60m2 , fi nca amb 

ascensor, per entrar a viure, 2 ha-

bitacions + despatx. 

89.000€

CB12056-RDA O’DONNELL Pis alt 

amb ascensor, 3 habitacions,saló 

amb sortida a balcó, cuina funcional 

i bany reformat. Únic a la zona!!
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guarir-la, ni de bon tros. La torre 
va arribar en tercera ronda. Era el 
segon intent d’aquest any després 
que a Gràcia el castell morís poc 
després de l’aleta en la primera de 
tres llenyes de la colla. També per 
això era important completar-la, per-
què no tornar a caure s’ha convertit 
en el mandat absolut pels blaus i 
una necessitat imperativa per guan-
yar moral i confi ança. Precisament 
aquestes dues virtuts són les que 
omplen el botí del cap de setma-
na i, a poc a poc, els maresmencs 
van retrobant-se amb ells mateixos. 
Recuperar sensacions és, a dues set-
manes de Les Santes, encoratjador..

Dissabte els Capgrossos ja havien 
actuat a Sants, ocasió propícia per 
seguir sumant bagatge descarre-
gant de forma molt solvent la dita 
clàssica de 8 que conformen el 3 i 
el 4 de 8 i la torre de 7, a més del 
pilar de 6. 

més eufòrics, res signifi catiu però 
en el marc d’aquest difícil 2015 la 
torre en si i tot el cap de setmana té 
un efecte pal·liatiu, perquè atenua 
la crisi castellera dels blaus sense 

La Festa Major de Premià de Mar 
va veure, diumenge, la primera to-
rre de 8 dels Capgrossos aquesta 
temporada. El registre en un altre 
any no hauria suposat, ni entre els 

CASTELLS
CRÒNICA CUGAT COMAS

culturacultura www.totmataro.cat
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Torre de 8 pal·liativa pels Capgrossos a Premià
La colla guanya confi ança a tots els nivells 

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

106.000€
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

148.000€
EXCELENTE COMPRA

REF. 12072 AVDA. ROCABLANCA. Magnífi ca 
oportunidad!!.Orientado a mar. Muchas horas 
de sol. Vivienda 80m2  con presencia y moder-
na edifi cación. Estado impecable.  3 dorm.. 
Salón comedor 20m2 indep .Cocina equipada 
mob. roble. Baño completo +aseo con ducha.
Calefacción. Suelos gres.

T

199.000€
EN ZONA RESIDENCIAL

REF. 11997 CAMÍ DE LA SERRA. Atención 
oportunidad!!.Entorno agradable y ajardina-
do Vivienda de 100 m2 en fi nca a los cuatro 
vientos. Vistas despejadas. Reformado .Salón 
comedor 26m2,cocina offi ce de diseño único. 
3 dormitorios.(antes 4).Baño + aseo. Parking + 
tratero incluido.

T

71.000€
ÁTICO PARA ACABAR DE REFORMAR

REF. 12193 MOLINOS. Situado en calle tran-
quila junto zona verde. Ático 2 terrazas (ante-
rior y posterior) en pequeña comunidad de ve-
cinos.70 M2 distribuidos sin pasillos apenas.3 
dormitorios. 2 dobles. Salón comedor cuadra-
do. Cocina de origen. Baño completo. Presen-
ta buenas cualidades. Necesita reformas. 

T

118.000€
CASA CON PATIO DE 70M2

REF. 10725 Z. CABANELLES/ESPERANÇA.
Ocasión especial de mercado. Bonita Casita 
zona poca densidad, agradable y tranquila. 
Muy soleada. Para acabar de reformar. Lumi-
nosidad. Patio de 70m2 orientado mar. 3 dor-
mitorios. Salón comedor. Cocina, baño. Varias 
terrazas y 2 cobertizos, sala diáfana.

T

315.000€
ÁTICO + TERRAZA

REF. 11898 SEMI CENTRE. PERAMÀS. Aten-
ción a esta ocasión!! Pieza realmente única de 
mercado. Excepcional ático de 110 m2+ terra-
za a nivel del salón de 285m2 perfectamente 
orientado. 4 dormitorios. Salón comedor + 
velador. Gran cocina offi ce .2 baños + 1 aseo. 
Cuarto lavandería. 2 plazas parking incluidas.

T
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GL11257 SALESIANOS: Ático con 
terraza a nivel, ascensor, 2 habit. dobles, 
cocina indep., baño completo y salón con 
terraza 25m². A/A y calefacción. 100% 
exterior y orientado a marGran ocasión 
por traslado. PRECIO: 75.000€

GL5296 CENTRO: Piso de 68 m² con 
patio a nivel de 25 m², salón comedor, 3 
habitaciones y baño completo. Ventanas 
aluminio. Listo para entrar a vivir. Ocasión 
por precio y características. Inmejorable 
situación. PRECIO: 81.000€

GL12703 CENTRE: A min. estación 
y playa y 2 min. Pl. Sta. Anna. Piso con 
ascensor de 3 habit., cocina indep. con 
galería, amplio salón con terraza a nivel 
y baño completo. Muy bien conservado. 
¡Ocasión! PRECIO: 99.000€

GL13378 PLA D’EN BOET: Piso alto 
con ascensor. 100 m², 4 habit., salón-
comedor muy luminoso, cocina , galería, 
baño completo y aseo. Situación inmejo-
rable, bien comunicado, autopistas y renfe. 
Entrega inmediata.  PRECIO: 109.000€

GL4356 CENTRO: Ático dúplex seminue-
vo de 80m² con gran terraza de 50 m², 
3 habitaciones, salón comedor, cocina y  
baño completo. Chimenea, suelos parket, 
aire acondicionado y ascensor. Impecable. 
¡Le encantará! PRECIO: 190.000€

GL13385 ZONA LA CORNISA:
Excepcional torre a 4 vientos ubicada
en la parte baja de la urbanización. 
Edifi cada sobre parcela doble con un 
total de 2.000 m². Vivienda de 4 
habitaciones, salón, cocina y baño con 
un total de 130 m². Trastero y cuarto 
de máquinas. Vistas panorámicas. 
PRECIO: 382.000€

T

T

T

E

T

T

GL13446 ROCAFONDA: Piso1/2 
altura de 60 m² exterior en esquina, 3 
habit., salón comedor, cocina, galería, 
balcón y baño completo. Para reformar 
Procedente de entidad bancaria. Posibili-
dad fi nanc.100 %. PRECIO: 45.000€

E
GL3658 CIRERA: Piso de 65 m² muy 
bien distribuido, muy soleado y con vistas 
despejadas. Dispone de 3 habitaciones, 
salón comedor, cocina y baño completo. 
Bien ubicado y cómodo. Muy interesante. 
PRECIO: 50.000€

T

GL7468 CENTRO/PZA. FIVALLER: 
De las zonas más tranquilas. Buen piso 
de 75 m² en pequeña comunidad. Perf. 
actualizado. 2 habit., cocina equip.+ gale-
ría, sala estar bien orientada y terracita a 
nivel. Oportunidad!  PRECIO: 86.000€

T

GL6453 MOLINS: Piso muy bonito, con 
perfectos acabados de 97m², 2 habit. dob, 
gran salón, cocina tipo americana y baño 
completo. Calef., puertas haya, suelos gres, 
ventanas aluminio y bañera hidromasaje. 
Buena zona. Procedente de entidad 
bancaria. PRECIO: 111.510€

E
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Un jutjat de Mataró ha obert una 
investigació contra el president de 
CDC a Sant Andreu de Llavaneres 
Lluís Nogueras, per un presumpte 
cas d’apropiació indeguda, malversa-
ció de fons i administració deslleial, 
segons han informat l’ACN fonts 
properes al cas. La denúncia l’han 
presentat un conjunt de regidors, 
militants i exmilitants de CiU, entre 
els quals hi ha l’exalcalde Bernat 
Graupera. Els denunciants conside-
ren que Noguera s’hauria apropiat 
de fi ns a 17.000 euros dels 23.000 
que el grup municipal hauria rebut 
entre 2011 i 2015. Aquest procés 
judicial és un episodi més en la tren-
cadissa que ha viscut el partit en els 
darrers anys i que manté enfrontats 
l’exalcalde i el president de CDC.

Els regidors, militants i exmi-
litants van presentar la denúncia 
després de les eleccions municipals 
del passat mes de maig. En aques-
ta expliquen que han detectat que 
faltaven diners en el compte co-
rrent del grup municipal de CiU a 
Llavaneres. Asseguren que el grup 
municipal ha rebut 23.000 euros 
entre el 2011 i el 2015 per part de 
l’Ajuntament i que en canvi només 
hi fi guraven uns 6.000 euros en el 
compte corrent. 

LLAVANERES
POLÍTICA REDACCIÓ - ACN

Investiguen el president 
de CDC a Llavaneres per 
malversació de fons

La denúncia la presenten 
regidors i militants entre els 
que hi ha Bernat Graupera 

‘Joc de Trons’ es gravarà al Castell de 
Santa Florentina de Canet

El Castell de Santa Florentina de Ca-
net de Mar acollirà part del rodatge 
de la sisena temporada de ‘Joc de 
Trons’, segons ha anunciat Canal+, 
que té els drets d’emissió de la sèrie 
a l’Estat, a la seva web. D’aquesta 
manera, la localitat maresmenca 
s’afegeix a Girona com a localització 
del rodatge de la sèrie a Catalunya. 
De fet, la capital gironina va acollir 
a fi nals de juny el càsting, que no-
més el primer dia va reunir 5.000 
candidats. L’alcaldessa de Canet de 
Mar, Blanca Arbell, va celebrar que 
el municipi sigui escenari d’aquesta 
sèrie i ha ofert la col·laboració del 
municipi. “És un esdeveniment po-
sitiu pel poble”, va dir.

Arbell assegura que no té més 
detalls sobre el rodatge de la sisena 

CANET DE MAR
SOCIETAT REDACCIÓ - ACN

temporada de ‘Joc de Trons’ al muni-
cipi i ha afegit que fa dues setmanes 
li van notifi car aquesta decisió, tot i 
que encara no té la petició concreta 
de la productora per poder gravar.

També a Girona
La productora HBO rodarà la sisena 
temporada de ‘Joc de Trons’ durant 
almenys tres setmanes al setembre 
al Barri Vell de Girona, segons va 
confi rmar amb un comunicat a tra-
vés de Canal+ a principis de juny. 
‘Game of Thrones’ està basada en 
la sèrie de novel·les ‘Cançó de gel 
i foc’, de l’escriptor nord-americà 
George R. R. Martin. La sèrie ha 
estat reconeguda per la crítica i ha 
estat guardonada amb Globus d’Or 
i catorze Premis Emmy. 

  UNA TINTORERA DE DOS METRES I 20 CENTÍMETRES DE LLARGADA VA UNA TINTORERA DE DOS METRES I 20 CENTÍMETRES DE LLARGADA VA 
APARÈIXER MORTA A LA PLATJA DE CANET DE MAR EL DIJOUS 9 PER A APARÈIXER MORTA A LA PLATJA DE CANET DE MAR EL DIJOUS 9 PER A 
SORPRESA DELS BANYISTESSORPRESA DELS BANYISTES
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130.000€

Ref. 2139: ZONA LA ESPERANZA:  

Planta baja reformada mejor que 

nueva. 3 hab., cocina indep., salón 

comedor, distribución cuadrada todo 

exterior. Puertas de xapelly, ventanas 

de aluminio, suelos de parket y terraza 

a nivel con trastero. Zona tranquila y 

con todos los servicios.

T

144.000€

T

Ref. 2132: ZONA SORRALL: 2º y úl-

timo piso todo reformado y en co-

munidad de sólo 1 vecino. 3 hab. (2 

dobles), baño completo, amplio sa-

lón comedor balcón terracita, cocina 

americana, puertas roble, ventanas 

alum., suelos gres. Vistas despejadas 

y con 3 terrazas.

156.000€

Ref. 2127: ZONA VIA EUROPA: Piso 

de 2 hab. dobles, gran salón comedor 

de 2 hab. dobles, gran salón comedor 

de 2 hab. dobles

con balcón tipo terracita, cocina o�  ce 

indep., calef., suelos parket. Cuadrado 

y bien distribuido, ascensor, zona co-

munitaria, piscina y parque infantil. 

Posibilidad de parking y trastero.

T

134.000€

Ref. 2128: ZONA ROCABLANCA: 

Espectacular piso con ascensor, to-

do reformado. 3 hab, amplio salón 

comedor con balcón terracita, 2 ba-

ños, cocina independiente con galería. 

Suelos parket. Todo exterior, soleado 

y con vistas despejadas.

T

155.000€

Ref. 2145: ZONA L’HAVANA: A 5 mi-

nutos de la playa y centro. Piso semi 

nuevo con ascensor. 2 hab. (1 triple), 

salón comedor 32m2, balcón. Cocina 

o�  ce indep. galería, baño completo, 

suelos gres, puertas de roble, calefac-

ción. Atención al precio!!

T

158.000€

Ref. 2131: ZONA CIUDAD JARDIN: 

Piso todo reformado de grandes di-

mensiones y con 2 terrazas. Amplio 

salón comedor, cocina o�  ce indep. 

con galería y despensa, 3 hab., 2 ba-

ños, suelos gres, ventanas alum. con 

mosquiteras. Mejor que nuevo, no le 

falta ni un detalle!!

T

200.000€

Ref. 2130: ZONA CENTRO: Piso con 

ascensor delante del “Nou Parc 

Central”, 120m2, 4 hab. (2 dobles), 

gran salón comedor con balcón tipo 

terracita, cocina o�  ce indep. y gale-

ría, 2 baños completos, calefacción y 

trastero. Exterior, con vistas al par-

que y comunidad reducida.

T

Ref. 2141: ZONA MOLINOS: Zona 

Carlos Padrós, en comunidad re-

ducida, todo reformado. 3 hab., 

cocina o�  ce indep. con galería, salón 

comedor con balcón. Vistas despe-

jadas a paseo. Exterior y soleado. 

Buen piso por características y zona.

123.000€

T

Ref. 2143: ZONA VIA EUROPA: Al la-

do Parque Central, piso de reciente 

construcción con ascensor y en co-

munidad con piscina. 2 hab., 1 baño 

completo, cocina indep. con galería, 

salón comedor con balcón tipo te-

rracita. Parking y trastero incluido.

156.000€

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!!

NOVANOVA
T 93 536 33 74 · info@immo-nova.
T 93 536 33 74 · info@immo-nova.es

Molt 
Bones Santes

a tots!!
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Alegre, rialler i, sobretot, molt 
enfeinat. En Santi treballa de va-
lent aquests dies per enllestir Les 
Dissantes del 2015, la tercera edi-
ció d’una festa que reivindica la 
igualtat i que dóna visibilitat a un 
col·lectiu com és el dels discapaci-
tats intel·lectuals. En Santi té clar 
que encara queda molt camí per re-
córrer, però està orgullós del trajecte 
fet i no pot deixar de taral·lejar el ‘Jo 
sóc com tu’. 

“Sóc una persona més d’aquesta 
societat, alhora que també sóc un 
personatge que visualitza el dia a 
dia, qui són, què fan i com viuen 
les persones amb discapacitat 
intel·lectual”, explica en Santi, que 
sap que la societat en què vivim 
“encara ha de trencar molts preju-
dicis”. Per a ell, és imprescindible 
“canviar la mirada envers la disca-
pacitat” ja que venim “d’un silenci 
molt amagat”. 

De fet, darrere de les samarre-
tes, els pins i els ninots d’en Santi, 
convertits ja en una peça més del 
marxandatge de la Festa Major, s’hi 

amaga aquesta reflexió profunda 
que busca generar una espurna per 
començar a transformar l’entorn: 
“Estic convençut que el millor que 
he fet mai és no deixar de fer coses, 
no parar”. 

Les Dissantes són, en aquest 
sentit, una d’aquestes accions per 
no parar. “La festassa que vam or-
ganitzar el 2013 va fer aparèixer el 
col·lectiu de les persones amb dis-
capacitat intel·lectual de la comarca 
del Maresme”, recorda en Santi, que 
va quedar sorprès per com “de la nit 
al dia”, molta gent els va conèixer i 
va començar a col·laborar amb ells. 
“El millor de tot plegat és que mi-
lers de persones gaudeixen cada any 
d’activitats generades per persones 
d’aquest col·lectiu i en el marc de 
Les Santes”. 

Enmig del tragit de samarretes i 
trucades perquè la fl ashmob sigui 
l’èxit més gran de la Festa Major, 
en Santi refl exiona, cansat: “Algú 
imaginava que 12.000 persones ba-
llessin a la vegada una fl ashmob per 
uns valors? És impressionant”. 
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Defi neix-te
Un més entre tots nosaltres 

Una cançó
‘Jo sóc com tu’

Un concert
Les Dissantes 

Un color
El groc

Un company de viatge
Qui vulgui treballar pels discapacitats

Un somni
Que el videoclip es faci realitat 

un més com tu 
En Santi, 

PORTAVEU DE LES DISSANTES 

Ballant Dissantes

“Ara sí que podem dir que la 
festa major de Les Santes ja són 
de tots i per a tots”, conclou en 
Santi 
 
L’any passat, Les Santes van organitzar 
el concert gratuït més multitudinari de 
Les Santes i, per darrere de la Nit Boja, 
van ser l’acte amb més afl uència. “Cada 
any anem millorant i ens anem rein-
ventant”, afi rma. Aquesta vegada, per 
exemple, han preparat molts jocs per a 
nens i nens i “per primera vegada oferi-
rem la cançó de la Flashmob en directe 
amb els Búhos a les 20:30h del dia 24”. 
Però les sorpreses no acaben aquí i en 
Santi comenta, orgullós, que “aquest 
any tocarà ballar el ‘Jo sóc com tu’ un 
parell de vegades perquè La Pegatina 
pujarà dalt de l’escenari”, també amb 
els JARPS. A estones, ell mateix se sent 
fascinat: “Ara sí que Les Santes ja són 
una festa de tots i per a tots”. 
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70.000€

132.000€
    ROCABLANCA.EXTERIOR. 
Piso muy luminoso, con as-
censor, dispone de 3 habita-
ciones (2 dobles), la cocina 
y el baño totalmente reforma-
dos, suelos de parquet, aire 
acondicionado.

REF. 4376

ESTA SEMANA

¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

110.000€

C.E. en trámite

169.000€

REF. 2389 ZONA JUZGADOS. EN 
EXCLUSIVA. Piso totalmente 
reformado, tiene la cocina de 
haya y una galería anexa, 3 
hab. 2 dobles, baño completo 
con ducha, ascensor.

C.E. en trámite

174.000€

REF. 1326 Z. CENTRO. Excelente 
ubicación y totalm. reformado, 4 
hab., cocina de diseño, galeria, 
baño completo con ducha, a.a. 
con bomba de calor, persianas 
electricas, comunidad reducida.

229.000€

REF. 7053 LA LLANTIA. Excelente planta baja con parking incluido 
de 114m2 de superfi cie, dispone de 4 habitaciones (1 tipo suitte), 
tiene 2 baños completos, la cocina tipo offi ce, tiene 2 patios de 
12m2, con calefacción. En comunidad reducida.

C.E. en trámite

210.000€

REF. 1353 ZONA CENTRO-ESTA-
CIÓN. Ático  con terraza a nivel 
de 40m2 en 1ª linea de mar,  
vistas panorámicas, dispone de 
4 hab., 2 baños. ascensor.

C.E. en trámite

229.000€

REF. 2401 VIA EUROPA. Planta 
baja con jardín de 160m2 de 
superfi cie, con barbacoa, pk y 
trastero, tiene 3 habitaciones, 
2 baños, y cocina offi ce.

C.E. en trámite

199.000€

REF. 6173 CAMÍ DE LA SERRA. Alto 
con ascensor, pk y trastero inclui-
do, 3 hab. antes 4, 2 baños com-
pletos, cocina offi ce, calefacción. 
TOTALMENTE REFORMADO.

C.E. en trámite

117.000€

REF. 1343 ZONA CENTRO.OCA-
SIÓN ZONA PRECIO. Totalmente 
reformado, de 3 hab., un baño 
con ducha, cocina lacada blan-
ca, galería, suelos de parquet, 
comunidad reducida.

HA LLEGADO 
EL VERANO!!

REBAJAMOS 
TODOS 
LOS PISOS:

3.000
menos

€

C.E. en trámite

72.000€

REF. 4370 Z. CERDANYOLA.OPOR-
TUNIDAD. Piso reformado   exte-
rior con mucha luz, 2 hab.,  baño 
completo con ducha y aseo, ex-
teriores de aluminio, semiamue-
blado zona bien comunicada.

C.E. en trámite

102.000€

REF. 3105 Z. CABANELLAS.OCA-
SIÓN. Piso seminuevo, ascen-
sor, a.a y calefacción,  2 hab., 
salón com., cocina americ. 
wengue, baño compl. bañera, 
trastero. mejor que nuevo

C.E. en trámite

128.000€

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

C.E. en trámite

125.000€

REF. 2375 PLA D’EN BOET. Total-
mente exterior y grandes dimen-
siones, 4 hab. 3 dobles, baño 
completo y aseo, cocina offi ce 
y galería anexa, balcón tipo te-
rraza, a.a. con bomba de calor.

C.E. en trámite

132.000€
C.E. en trámite
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Més immobles a la nostra web
www.fi nquescastella.com

Lloguers

T1.03648 - Mataró. Centre. Piso de 75m² de 
superfície dispone de  3 habitaciones, baño 
completo, cocina offi ce, galeria, calefacción, 
salón con ventanales. Todo eléctrico. Piso muy 
lumionoso!!!                                      500€/mes

T1.10087 - Mataró. Cirera. Piso de 60 m² 
consta de 3 habitaciones, 1 baño, cocina 
office, cierres de aluminio y galeria. Muy 
soleado i reformado!!!!              400€/mes

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.07850 Mataró. Rocafonda. Apartamento de 
50 m² de superfi cie, cocina americana, 1 baño, 
plaza de parking opcional!!                   450€/Mes

T1.10128 Mataró. Centro. Excelente ubicación 
piso 65m², 2 hab, 1 baño, cocina off, parquet, 
balcón, refor. y  soleado!!!!                     425€/Mes

T1.02273 Arenys de Munt. Centro.  Loft de 25m² 
de superfície, cocina americana, baño, aa/cc, 
paquing incluido en el precio!!!              500€/Mes

T1.08709 Arenys de Mar. Pisos de 1 y 2 habita-
ciones, tienen baño, cocina americana, con ca-
lefacción, a/a, amueblados y con parking - to-
dos los gastos incluidos !!!    Des de 450€/Mes

1.07853 Mataró. Cami de la Serra. Piso de 60 
m² de superfi cie, consta de 2 habitaciones, cocina 
offi ce, baño, aa/cc. Y balcón. Tiene parking y tras-
tero incluido en el precio!!!                        550€/Mes

T1.10138 Mataró. Centro. Magnífi co apar-
tamento de 45m² de superfi cie, dispone de 1 
Habitación, 1 baño, cocina americana, cale-
facción, carpint. aluminio, ascensor, parking, 2 
tzas de 15 y 20m² muy soleado !!       550€/Mes

T1.10148 Mataró. Cerdanyola. Piso de 85m², 3 
habitaciones (2 dobles), 1 baños, cocina equi-
pada, galería, balcón, AA / CC, suelos de par-
quet, carpintería de aluminio, ascensor, arma-
rios, piso muy soleado !!                      590€/Mes

T1.09575 Mataró. Centro. Fantástico atico du-
plexbra nueva, 55 m² , terraza de 20 m², consta 
de 2 habitaciones, 2 baños, aa/cc y ascensor. 
Tocando plaza sta. Anna!!                  600€/Mes 

T1.10126 Mataró. Cerdanyola. Excelente piso, 
entrar a vivir, 80 m², 2 habit, 1 baño con sauna y 
ducha hidromasaje, cocina offi ce, galería, cale-
fació,  parquet, cerr. aluminio, ascensor, balcón, 
amueblado, reformado y soleado!!     600€/Mes

T1.10007 St Andreu Llavaneres. Precioso piso 
amueblado de 135m² 4 habs., 2 Baños, 1 aseo, 
cocina refor. y equipada, aa/cc, gres, balcon de 
20 m², ascensor. 2 Pl de parquing y piscina co-
munitaria!! Muy soleado!!                  850€/Mes

T1.10160 Mataró. Parc Central. Piso alto,100 
m, 3 habit, 1 baño, cocina offi ce, salón com. con 
balcón, calefacción, suelos de parquet, carpin-
tería de aluminio, ascensor, trastero, amuebla-
do y muy soleado !! !                          850€/Mes

T1.10157 Mataró. Centro. Juzgados. Ático dú-
plex 90m², 2 habit. y estudio, 2 baños, cocina 
americana, aa/cc, parquet, cierres de aluminio, 
balcón, balcón, trastero, ascensor y parking 
opc!!! Preciosa terraza 50m²!!!        900€/Mes

T1.10147 Mataró. Via Europa. Preciosa pl. baja  
95m², 3 habit., 2 baños, cocina offi ce, aa/cc, ar-
marios empotr galeria, parquet, balcon, parking 
y trastero. Jardin 150 m² y piscina priv.!! Muy 
soleada!!!!                                              990€/Mes

T1.10129 - Mataró. Cirera Precioso loft de 45m², 
armarios empotrados, cocina americana, aa/cc, 
cierres de aluminio, ascensor, balcon, muy luminoso, 
para entrar a vivir !                                          390€/mes

T1.10129 - Mataró. Cirera Precioso loft de 45m², 

T1.09610 -Mataró. Sant Gugat. Piso de 85m² de 
superficie, con 4 habitaciones, un baño completo, 
salon con salida al balcon, tiene cocina con salida 
a galeria.... Oportunidad!!!!!               490€/mes

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

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

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

  

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

T1.10157 - Mataró. Centro. Zona juzgados. 
Atico dúplex de 90 m² con 2 habitaciones y 
estudio, 2 baños, cocina americana, aa/cc, 
parquet, cierres de aluminio, balcón, traste-
ro, ascensor y parking opcional!!! Preciosa 
terraza de 50 m²!!!                         900€/mes
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T1.50413 - Mataró. Peramàs. 1er pis de 70m², 2 
habitacions, bany complet, cuina totalment equipada, 
galeria, calefacció, aire acondicionat, tancaments d’ 
alumini, ¡¡Molt acollidor i reformat!!                   87.300€

T2.02588 - Mataró. Cerdanyola. Casa de 130 
m² de superfície, amb menjador amb terrassa 
de 15 m², 1 hab. Amb bany complet, lavabo i 
balcó + estudi de 30 m² amb terrassa de 12 m ² 
¡¡És una ocasió!!                                                    110.000€

T1.50226 - Mataró. Cirera. Només 2 veïns. Primer 
pis de 50 m ² de superfície, amb 1 habitació, 1 bany 
complet, cuina totalment equipada, terrat de 47m ², 
totalment reformat!!                                     88.000€

Vendes

T1.03648 - Mataró. Centre. Piso de 75m² de 
superfície dispone de  3 habitaciones, baño 
completo, cocina offi ce, galeria, calefacción, 
salón con ventanales. Todo eléctrico. Piso muy 
lumionoso!!!                                      500€/mes

T1.10087 - Mataró. Cirera. Piso de 60 m² 
consta de 3 habitaciones, 1 baño, cocina 
office, cierres de aluminio y galeria. Muy 
soleado i reformado!!!!              400€/mes

Un equip de professionals al seu servei

T1.09575 Mataró. Centro. Fantástico atico du-
plexbra nueva, 55 m² , terraza de 20 m², consta 
de 2 habitaciones, 2 baños, aa/cc y ascensor. 
Tocando plaza sta. Anna!!                  600€/Mes 

T1.10126 Mataró. Cerdanyola. Excelente piso, 
entrar a vivir, 80 m², 2 habit, 1 baño con sauna y 
ducha hidromasaje, cocina offi ce, galería, cale-
fació,  parquet, cerr. aluminio, ascensor, balcón, 
amueblado, reformado y soleado!!     600€/Mes

T1.10007 St Andreu Llavaneres. Precioso piso 
amueblado de 135m² 4 habs., 2 Baños, 1 aseo, 
cocina refor. y equipada, aa/cc, gres, balcon de 
20 m², ascensor. 2 Pl de parquing y piscina co-
munitaria!! Muy soleado!!                  850€/Mes

T1.10160 Mataró. Parc Central. Piso alto,100 
m, 3 habit, 1 baño, cocina offi ce, salón com. con 
balcón, calefacción, suelos de parquet, carpin-
tería de aluminio, ascensor, trastero, amuebla-
do y muy soleado !! !                          850€/Mes

T1.10157 Mataró. Centro. Juzgados. Ático dú-
plex 90m², 2 habit. y estudio, 2 baños, cocina 
americana, aa/cc, parquet, cierres de aluminio, 
balcón, balcón, trastero, ascensor y parking 
opc!!! Preciosa terraza 50m²!!!        900€/Mes

T1.10147 Mataró. Via Europa. Preciosa pl. baja  
95m², 3 habit., 2 baños, cocina offi ce, aa/cc, ar-
marios empotr galeria, parquet, balcon, parking 
y trastero. Jardin 150 m² y piscina priv.!! Muy 
soleada!!!!                                              990€/Mes

T2.50043 - Mataró. Can Vilardell. Torre 150 m², 3 
hab., Bany complet, aseo, cuina 30 m², llar de foc, 
galeria, balco, salo-menj. 40 m², llar de foc, terras-
ses, calefaccio, gtge  2 cotxes, traster,Jardi 500m². 
Vistes espectaculars!!                              357.000€

T1.50436 - Mataró. Peramàs.  Pis per entrar a viu-
re de 75m², de 3 habitacions, 1 bany, cuina offi ce, 
galeria, balcó, tancaments d’alumini, pis moblat i 
molt assolellat!!                                                    122.260€

T1.50436 - Mataró. Peramàs.  Pis per entrar a viu-
re de 75m², de 3 habitacions, 1 bany, cuina offi ce, 

T1.50710 - Mataró. Centre. Costat Riera. Especta-
cular pis de disseny tot reformat. 65m², 2 habit. + 
vestidor, terrassa, 1 bany complet, cuina americ., bal-
có, calefacció, terres parquet i gres, fust. alumini, mo-
bles opc. Lluminós i assolellat !!                   143.000€

T2.50138 - Mataró Centre. Casa de poble al 
costat plaça de cuba de 210 m², 6 habitacions + 
estudi, bany complet, lavabo, cuina, galeria, balcó 
terrassa de 20 m², amb dret a vol, jardí de 80 m² 
¡¡per reformar al seu gust!!!                   367.500€

T1.50243 - Mataró. Centre. Costat Pl. Tereses.  
Apartament tot nou de 60 m² de superfi cie, amb 
1 habitacio doble, bany complert amb dutxa, 
cuina independent totalment equipada, aa/cc, 
ascensor, garatge inclòs!!!                     140.000€

T1.50669 - Mataró.  Els Molins. Pis de 85m² de su-
perfi cie, disposa de 3 habitacions (2 dobles), 1 
bany, saló de 23m², cuina offi ce amb sortida a 
terrassa de 30m², galeria, fusteria d’alumini, Pis 
molt ben situat!!!                                                  117.260€

T1.50669 - Mataró.  Els Molins. Pis de 85m² de su-T1.50669 - Mataró.  Els Molins. Pis de 85m² de su-T1.50669 - Mataró.  Els Molins.
perfi cie, disposa de 3 habitacions (2 dobles), 1 

T250078 - Mataró. La Cornisa. Casa de 150 
m² de superfície aproximadament, disposa 
de salo-menjador, amb 2 habitacions + Al-
tell, té un bany ¡¡Disposa d’un bon jardi de 
800 m²!!!                                                            191.000€

T1.50396 - Mataró. Cirera. Pis de 55m² de 
superfície, disposa de 2 habitacions, Bany com-
plet, cuina offi ce, balco, aa/cc, garatge opcional 
¡¡Molt assolellat!!                                  127.300€

T1.50396 - Mataró. Cirera. Pis de 55m² de 
superfície, disposa de 2 habitacions, Bany com-

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

MATARÓ - Ctra. Mata. R 15716

Planta baixa amb entrada independent 
seminova, 3 habs i pati de 30m2.

120.000 €

MATARÓ - Z. Marítima R 15736

Dúplex 2 hab + estudi i traster, bigues 
de fusta, calefacció. Gran ocasió! 

120.000 €

MATARÓ - Zona Biada R 30877

Últim pis d’alçada amb ascensor i vis-
tes. Molt lluminós de 3 habitacions.

121.400 €

MATARÓ - Eixample R 14952

Pis ampli i lluminós de 4 habs, gran 
saló, tot exterior amb balcó i galeria. 
150.000 €

MATARÓ - Havana R 15761

Pis seminou de 2 habs, ascensor, 
gran saló, balcó, cuina independent.
106.000 €

MATARÓ - Cerdanyola R 40631

Gran casa 220m2, 3 pl, 4 habs, estudi, 
2 banys, pati 25m2+ tssa 16m2.

178.500 €

MATARÓ - Havana R 15778

Gran pis reformat, 4 habs 2 banys, 
exterior i orientat a mar. Molt lluminós.
230.000 €

MATARÓ - Via Europa R 15733

Planta baixa amb entrada indep., jardí 
160m2, 3 habs, pàrquing i traster.
229.000 €

MATARÓ - Eixample R 60071

Casa cèntrica de 270m2, 8 habitac.,  
3 banys, pati, terrassa de 25m2. 
420.000 €

MATARÓ - Camí Serra

Pis de 4 habs, gran saló, sortida a 
terrasseta, 2 banys, parking i traster. 
187.500 €

R 15732

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

MATARÓ - Cerdanyola

Pis obra nova, pati a nivell 150m2. 
Llum. Excel·lents acabats i ascensor.
150.000 €

R 15575

93 798 01 11

+ 1000 immobles a la nostra pàgina web: www.urbenia.es

MATARÓ - Centre R 15731

Exclusiva el pis més gran de la ciutat, 
de 460m2, 2 terrasses i 10 habs.
368.000 €
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Mataró
C/Unió, 59 bis
Plaça Illa Cristina, 4 

93 798 01 11

Premià de Mar
C/De la Mercè, 74

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Barcelona
C/Còrsega, 603

 ·  info@urbenia.es  · www.urbenia.es

R 15172MATARÓ - Via Europa

93 798 01 11  ·  info@urbenia.es  · www.urbenia.es

MATARÓ - Cerdanyola R 14689

49.000 €

Pis de 65m2, ben distribuït, sol i vistes, 
ben ubicat i còmode. Molt interessant. 

MATARÓ - Cirera R 11023

50.000 €

Pis de 2 habitacions, un bany complet 
reformat, cuina independent. Ocasió! 

MATARÓ - Cerdanyola R 15585

58.000 €

Pis de 3 habitacions, un bany complet, 
totalment exterior i vistes impressio-
nants. 

MATARÓ - Cirera R 12701

59.000 €

Pis amb ascensor de 3 habitacions, 
cuina independent, portes roure, 
fi nestres d’alumini.

MATARÓ - Centre R 14756

69.000 €

Ampli pis de 4 habitacions, cuina 
independent, totalment reformat, 
terrassa.

MATARÓ - Rocafonda R 15256

70.000 €

Pis de 3 habs, totalment reformat, 
saló amb sortida a balcó. Ocasió. 

214.500 €PREU 
Àtic amb terrassa de 75m2, 3 habitacions + estudi, amb 2 places de 
pàrquing i traster a la mateixa fi nca. Vistes espectaculars.

E
C
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N
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M
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S Pis de 4 habitacions, cuina i banys 

reformat, saló amb balcó, lluminós. 

66.000 €

Planta baixa de 3 habiaycions, cuina 
independent i saló amb sortida a pati. 

50.000 €

Pis de mitja alçada de 60m² de 
superfície, exterior, 3 habs, balcó 
i bany complet.  

45.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 14406R 15307MATARÓ - CireraR 30905MATARÓ - Rocafonda
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