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QUE SIGUIN UNES GRANS SANTES!
La Festa Major,  pendent del cel, de l’Any Bequetero i de la Nit Boja en dissabte
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Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat

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

Us desitja unes
Bones Santes

/m22,95€

GRES 1a
QUALITAT

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

PRECIO EXCEPCIONAL
REF. 12112 Z. ESCORXADOR-PALAU.  5º totalmente 
exterior, moderna edificación. Luz y muy soleado. 
100m2 sin pasillos apenas. 4 dor., Gran sala de es-
tar 24m2, balcón vistas despejadas. Cocina office de 
medidas amplias. Galería. 2 Baños completos. Exce-
lente ocasión por precio y por cualidades.

T

113.000€

Ref. 12043. Cerdanyola. R. Berenguer. Local 20m2., esqu, ideal almacén materiales.......P.V. 13.000€

Ref. 12159. Av. América. Local 38m2., 2 grandes ventanales/expositores a calle.......................P.V. 29.000€

Ref. 12144. Cerdanyola Norte.  Local  60m2. sin columnas. Actual. Pequeño negocio...........P.V. 44.500€

Ref. 12115. Z. Rocablanca.  Gran local 110m2. 2 persianas calle. Salida humos....................P.V. 55.000€

PARA VER LAS FOTOS DE ESTOS INMUEBLES ENTRA EN EL 
BUSCADOR DE NUESTRA WEB  WWW.SUCASA.ES Y SELECCIONA 

POR LA REFERENCIA DEL INMUEBLE QUE QUIERAS VISITAR!

DE CUALIDADES ÚNICAS
Ref. 12202 VIA EUROPA. Atención! Planta Baja 
con gran jardín de 160 m2 muy soleado. Edificio 
excelente imagen. Vivienda bien distribuida 85 
m2 en 3 dormitorios. Gran salón comedor 28 
m2.Cocina totalmente equipada, Galería anexa. 
Baño + Aseo. Parking + tratero incluido.

T

229.000€
OCASIÓN ESPECIAL

Ref. 12176 URB. LA CORNISA. Oportunidad.Bo-
nita casa unifamiliar, parcela 400m2. Excelente 
orientación, vistas, a un paso de Mataró. 5 dorm, 
Salón comedor con chimenea. Cocina office. 2 
baños compl+ Aseo. Terracita /Solarium. Garaje. 
Ascensor. Jardín perimetrando  la vivienda.

T

260.000€

REALMENTE ASEQUIBLE
REF. 12117 CENTRO. PLAZA DE LA BRISA.  En edificio con ascensor. 4ºpiso de altura en perfecto 
estado. De imagen muy cuidada .Destaca su luminosidad a la vez que su tranquilidad. 3 dormi-
torios .Salón comedor acogedor, cocina en óptimo estado. Galería. Baño reformado, calefacción. 
Buena compra pagando lo mismo que un alquiler. 

T86.000€

MUY BUENA COMPRA
REF. 12194 CENTRO. RDA. ALFONSO X.  Una de las mejores ofertas del momento. Alto y perfec-
tamente orientado a mar. Sin edificaciones cercanas. Vistas despejadas. Edificio con buena ima-
gen y ascensor, vivienda amplias medidas muy luminosa. Salón comedor 22m2.Balcón/terracita 
.Cocina con buenas posibilidades. Galería anexa. 3 dormitorios amplios. Armarios empotrados. 
Calefacción. Buen producto por sus características.

T117.000€

DÚPLEX
Ref. 12150 VIA EUROPA. Magnífica ocasión. Edificio 
impecable. Totalmente exterior en esquina ,muy 
alto bonitas vistas. Excelente estado. 3 dor., 2 dobles 
en planta superior. Salón comedor 2 amb. balcón 
amplio muy soleado. Cocina equip., Galería. Baño 
+aseo. Calefacción. Parking incluido.

T

189.000€

EXCELENTE OCASIÓN
Ref. 11826 CENTRE/Z. JUZGADOS. Excelente ubica-
ción!!!.Edificación muy reciente .Estupenda vivienda 
75 m2, sin pasillos. Prácticamente a estrenar. Salón 
comedor 26m2. cocina integrada salón. 2 dormito-
rios .Calefacción, suelos gres. Parking +trastero (op-
cionales).Excelente ocasión por precio.

T

133.000€

Bones 
Santes!
Bones 

SELECCION DE OPORTUNIDADES

Bones 
Santes!
Bones 
Santes!

EXCELENTE RELACIÓN PRECIO/CALIDAD
REF. 9822 JTO. RDA. O’DONNELL.  Excelente ocasión por características .Piso en 
edificio con ascensor. Vivienda bien ubicada 78 m2 ideal inversores. Distribuida en 3 
dormitorios. Salón comedor .Cocina en perfecto estado. C de baño completo. Cale-
facción. Suelos de gres.

T75.000€
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Bona Festa 
Major a tothom!
Ens retrobem el 

28 d’agost

El número especial de Les Santes, just al moment en 
què s’encén la metxa de la Festa Major, marca l’inici 
de vacances estivals pel Tot Mataró, que estarà un mes 
sense publicar-se. Serà fi ns al 28 d’agost, quan tornarà 
fi del a la cita dels divendres amb tota la ciutadania, 
ple de notícies sobre el que hagi passat a la ciutat i 
disposats a encarar un nou curs apassionant, ple de 
protagonistes, novetats i coses per descobrir i explicar.

Les Santes són la màxima expressió de la identitat de 
Mataró i la Festa Major és plural, diversa i participada. 
Precisament aquest any, que se celebra l’Any Bequete-
ro, és bona oportunitat per aprofi tar el nostre particular 
himne com a exemple. El Bequetero es canta al Des-
vetllament o a les escoles, a les victòries esportives o 
en els èxits dels Capgrossos. Sota el paraigua de la 
cançó hi ha, latent, la ciutat plural. La mateixa ciutat 
que pateix i tira endavant, que persevera i suma, que 
va superant difi cultats i que arriba, suada, a fi nals de 
juliol i s’autoregala una gran Festa Major

Que tinguem, tots, unes molt bones Santes!

sumari 1685.indd   1 22/7/15   18:03



Sin título-4   1 21/7/15   11:52



Pateixes per la Nit Boja 
en dissabte?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

Com a precandidats a les eleccions del Barça, es varen 
presentar dos mataronins, en Joan Majó i en Joan Batiste, 
el primer com a cap d’una llista formal a la presidència del 
club, el segon com a cap d’un grup de socis i simpatitzants 
que volien aprofi tar la campanya per cridar l’atenció sobre 
dos problemes històrics del club, la gestió dels viatges i 
les grades d’animació.

Cap dels dos va passar el tall de les signatures neces-
sàries, però estic segur que els dos varen dedicar molt 
temps i esforços a aconseguir-ho. En Joan Majó no el 
conec, però tothom que me n’ha parlat ho ha fet com a 
mínim amb respecte, i això no sempre és fàcil, a en Joan 
Batista sí que el conec, i quan vaig saber que es presenta-
va, la primera reacció va ser, “en quin merder s’ha fi cat!!!”.

Encapçalar qualsevol acte, organització o partit, és per 
a mi un acte de valentia. Ja sigui un sopar d’estiu amb 
els companys de feina, la festa de fi  de curs a l’escola o la 
presidència de la comunitat de veïns. Si es prepara quel-
com, un sempre ha d’estar preparat per a les crítiques, el 
“jo ho hauria fet diferent”, és un esport nacional. Si us hi 
fi xeu, sempre s’usa el temps passat, quan el que realment 

FIRMA
OPINIÓ FÍSIC

Quina nota poses a Les 
Santes 2015?

ORIOL RUIZ

Valents
www.totmataro.cat

NÚM. 1685
DEL 24 DE JULIOL AL 27 D’AGOST DE 2015

PREVISIÓ DE PLUGES
DURANT LES SANTES

DIABLES DE MATARÓ

interessant és la proposició en futur el “jo ho faria així”.
El passat és fàcil de formular, bàsicament perquè no 

permet comprovar-ne la validesa i per tant està cobert 
davant de qualsevol crítica. En canvi, el futur, s’ha de 
defensar, argumentar i a més està obert a la seva com-
provació experimental.

Liderar qualsevol iniciativa, té un altre element de 
valentia, acceptar que sempre hi ha gent que pensarà 
malament, “segur que s’aprofi ta d’alguna cosa” o que 
en el millor dels casos titllarà de vanitosos aquells que 
es presenten, “aquest només vol destacar”. És evident 
que quan un es presenta, és perquè creu que ho pot fer 
bé, i si, perquè no dir-ho, a vegades millor que els altres.

Sempre m’ha fet una mica de ràbia quan algú argu-
mentava la seva candidatura, dient “és que m’ho ha 
demanat tanta gent...”, “no podia dir que no”, “només 
ho he fet per responsabilitat”, hi ha una por terrible a dir 
“és que m’agrada”, “em fa il·lusió”, “és que crec que 
ho puc fer molt bé”.

El meu reconeixement als dos mataronins que s’han 
presentat a les eleccions del Barça, sou uns valents.

70%  Sí.

26%  No.

4%  Ns/Nc.

  DURANT ELS DIES DE FIRETA DE SANTES EL GRUP ‘SOL I MENTA’ VA APROFITAR   DURANT ELS DIES DE FIRETA DE SANTES EL GRUP ‘SOL I MENTA’ VA APROFITAR 
PER INTERPRETAR EN DIRECTE EL SEU NOU DISC ‘NIT BOJA’ 

CASTIGAT  Tot i que fa setmanes que 
no plou ni gota i ja convé, és ben 
desagradable aquest nou costum 
d’esguerrar actes de la Festa Major. 

APLAUDIT  L’Encesa va comptar 
aquest any amb la visita del Seguici 
de l’Arborç, un dels més històrics, amb 
comparses que van agradar i molt. 

ANNA ALUART
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La Festa Major de 
Les Santes tal com 
la coneixem avui no 
té res a veure amb 
la del anys 60. En 
ple franquisme, les 
festes populars eren 
senzilles i escuetes, 
almenys fins que 
el moviment reivin-
dicatiu en aquest 
sentit no es va fer 
notar. 

Un dels moments 
més protocolaris era 
la processó del dia 
de Les Santes, el 
que per horari avui 
ocupa La Passada i 
que passejava per la 
ciutat les relíquies 
de Les Santes Juliana i Sempro-
niana.

Aquesta fotografi a, cedida per la 
família Albi, mostra una de les ne-
nes que participava del seguici l’any 
1961. Vestides de romanes,  “porta-
ven les virtuts i els martiris de Les 
Santes”.  El vestit d’aquesta nena, 
fi lla de la família, era el “vestit de 
núvia de la mare reconvertit”. 

Una de les més populars 
La processó era molt popular i venia 
gent dels pobles propers i autoritats 
civils i militars, que recorrien els 
carrers del centre en una processó 
d’unes tres hores. 

La processó va durar fi ns a fi nals 
dels anys 60 i els elements i vestits 
que es feien servir estan guardats 
al Museu Arxiu de Santa Maria. 
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La processó 
històrica del 
dia de Les 
Santes
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Denuncien el “desmantellament” 
del centre sociosanitari de Mataró  

CCOO denuncia la política sanitària 
del Govern i adverteix que el Consor-
ci Sanitari del Maresme ha aprovat 
aquest dimecres un pla d’empresa 
que suposa el “desmantellament” 
del centre sociosanitari de l’antic 
hospital Sant Jaume i la “saturació” 
de les places d’aguts de l’Hospital 
de Mataró. 

El sindicat afirma que el pla 
s’executarà entre 2015 i 2017 i que 
l’Hospital de Mataró passarà dels 
280 llits actuals a una oferta dispo-
nible de 194 llits. Els 86 llits que es 
perden, segons CCOO, són fruit del 
trasllat dels serveis del sociosanitari 
a l’hospital d’aguts. 

La Coordinadora en defensa de la 
sanitat pública a Mataró es reunirà 
amb els responsables del Consorci 
Sanitari per intentar aturar aquest 
pla.

Reduir l’oferta pública
El sindicat assegura que els plans 
del Govern en relació a la política 
sanitària impliquen consagrar de 
forma defi nitiva la reducció d’oferta 
pública als centres i denuncia que 
en el cas de Mataró es consolidarà 
la reducció de llits disponibles per 
a aguts i afavorirà la desaparició de 
l’activitat sociosanitària de l’antic 
Hospital Sant Jaume.

CCOO informa que dels 330 llits 
que es van programar quan es va 
inaugurar l’Hospital de Mataró, 
actualment en queden 280. Ara, 
d’aquests, el pla d’empresa presen-
tat, planteja la reducció fi ns a 194 
llits el 2016 com a conseqüència 
del trasllat de les places de serveis 
com convalescència, que fi ns ara es 
feia al centre sociosanitari.

Centre de dia a Sant Jaume
Per la seva banda, l’edifi ci de l’antic 
hospital Sant Jaume quedaria reduït 
a centre de dia i consultes. 

SALUT
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

CCOO alerta de les 
conseqüències que pot tenir 
el pla d’empresa 2015-2017    

Tornaran a ocupar el CAP 
de Rocafonda “si no es 
compleixen els mínims” 

Demanen replantejar la 
Taula Triangular perquè 
“no és una eina efectiva”

L’assemblea veïna de salut de Roca-
fona ha anunciat en un comunicat 
que “tornaran a ocupar el CAP si no 
es compleixen els mínims”. Segons 
expliquen, l’ICS va retirar una doc-
tora substituta al·legant que a l’estiu 
hi ha menys gent, “una situació falsa 
en aquest barri on poca gent marxa 
de vacances per la crisi econòmica”. 
Malgrat que aquesta doctora ha tor-
nat, l’assemblea considera que només 
s’ha posat “un pegot d’estiu” per pas-
sar juliol i agost i per això afi rmen que 
emprendran noves accions, si cal, per 
“aconseguir un CAP sense retallades 
i amb estabilitat laboral pels treba-
lladors”. A més a més, l’assemblea 
també reclama que es replantegi la 
Taula Triangular perquè “no és una 
eina democràtica ni efectiva” i només 
serveix “perquè  l’ICS ho vengui com 
un procediment molt positiu. 

SALUT
NOTÍCIA REDACCIÓ
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Front d’esquerres contra la 
Festa al Cel 

 
Primera mostra de força i unitat de 
les esquerres de l’oposició. ERC, 
Volem, CUP i ICV-EUiA demanen 
al nou govern municipal que pari 
immediatament la Festa al Cel “per 
aturar la despesa econòmica des-
proporcionada que suposa”. Els 
portaveus dels quatre grups muni-
cipals demanaran ofi cialment una 
reunió amb el govern per aconseguir 
aturar aquest esdeveniment, que en 

l’edició passada va costar prop de 
600.000 euros.

En el comunicat dels partits 
s’afi rma que “en l’actual moment 
de crisi econòmica i retallades en 
els serveis bàsics, considerem un 
despropòsit destinar centenars de 
milers d’euros a aquest espectacle 
aeri”. Els partits proposen destinar 
aquesta partida a benestar social.

Els quatre partits, que sumen 10 
regidors al Ple, igual que el govern, 
creuen que “un espectacle amb 
presència i protagonisme militar no 
és el model de promoció més ade-
quat per a la nostra ciutat. 

FESTA AL CEL
NOTÍCIA

ERC, Volem, CUP i ICV-EUiA 
demanen aturar la despesa 
desproporcionada que suposa 

Graduats 121 estudiants 
d’enginyeries i 
audiovisuals

És una de les darreres 
promocions de la UPC al 
Tecnocampus

 Graduats 121 estudiants 
d’enginyeries i audiovisuals a l’Escola 
Superior Politècnica del Tecno-
campus. Aquesta promoció integra 
enginyers telemàtics, mecànics, 
informàtics i industrials, així com 
alumnes del grau de Mitjans Au-
diovisuals. 

L’alcalde de Mataró, David Bote, va 
desitjar sort als graduats en aquesta 
nova etapa i el president del Tecno-
campus, Miquel Rey, va destacar que 
inicien una etapa plena de reptes. 

Aquesta és una de les darreres pro-
mocions dels graus que formen part 
de la UPC, ja que actualment tots 
els estudis estan adscrits a la UPF. 
Per això, Dolors Ayala, delegada del 
rector de la UPC al Tecnocampus, 
va agrair l’estreta col·laboració amb 
el centre universitari des de la seva 
creació. 

EDUCACIÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ

  CiU considera que “posiciona Mataró al mapa””

El grup municipal de CiU a Mataró considera que la Festa al Cel és 
l’esdeveniment més important que s’ha fet mai per promocionar la ciutat i 
manté ferma la seva aposta perquè es continuï celebrant. Des de CiU justifi -
quen la celebració amb les bones xifres malgrat el mal temps. “Va aglutinar 
67.000 visitants i va tenir un impacte econòmic directe d’1,6 milions d’euros, 
davant els costos de 570.000 euros”, conclouen. 

J.MASSA

93 753 22 37
www.jmassa.com

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

has vist aquest anunci

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

DESEMBUSSOS DE TOTA CLASSE
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Anna Solà va rebre el premi que l’acredita com 
a guanyadora del concurs del Cartell Alternatiu 
de Les Santes de mans ded Simó Roig i de Jordi 
Font. SimóMac i el Grup Informàtica 360, van 
entregar a Solà un Ipad Mini, el primer premi del 

Entrega de premis del Concurs del
Cartell Alternatiu de Santes 2015 

concurs. Va rebre el premi pels seus ‘Tambors de 
foc’, el so dels tabals del Drac o de les Diablesses. 
Uns tambors que, encesos, espurnegen sobre 
una gran fi gura d’en Robafaves que sobresurt 
per davant de la silueta del Drac i la Momerota. 

c18 mataro noticies Cartell Alternatiu.indd   2 22/7/15   12:06



 EN BUSCA DE LES SANTES, SEGON

Marc Godoy va rebre un lot de productes de dibuix i 
pintures, gentilesa d’Abacus, de mans de l’Albert Gil, 
per haver quedat segon en el Concurs del Cartell Al-
ternatiu. El seu original disseny sobre en Robafaves i 
la Geganta, simulant els personatges de Bola de Drac, 
li va permetre assolir la segona posició.

 VITRALL DE SANTES, EL TERCER

El sopar del Bocca Restaurant que va guanyar Helios 
Jiménez és el premi que va rebre de Manel Montero, 
per al seu Vitrall de Santes, tercer classifi cat en el Con-
curs del Cartell Alternatiu. Com si es tractés d’un vitrall 
d’església, en Robafaves i la Geganta, les momerotes i 
l’Àliga posen en aquest disseny colorista de Jiménez. 

c18 mataro noticies Cartell Alternatiu.indd   3 22/7/15   12:06
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Gegants de tota la ciutat

La Gegantada, la trobada més 
multitudinària de gegants 

Hi ha pocs dies en què es puguin 
observar, d’una sola vegada, la mul-
titud de gegants de Mataró, una de 
les ciutats catalanes que pot presu-
mir de tenir més figures. Gegants 
d’escoles, d’associacions i de barris 
es passegen per la ciutat al ritme de 
la música. 

Vinguts de tres punts diferents 
de Mataró -la Plaça de l’Havana, 
la Plaça de la Música i la Plaça 
Occitània-, els gegants faran una 
primera parada a l’Ajuntament per 

Gegantada
Des de diversos indrets, 18:30h

a recollir la família Robafaves i els 
nans, que els acompanyaran fins 
a la Plaça de Santa Anna. Més de 
seixanta gegants quedaran plantats 
en aquest acte multitudinari, durant 
el qual se’ls podrà veure ballar junts 
i per separat. 

La Coordinadora de Colles Ge-
ganteres de Mataró ja fa anys que 
organitza aquesta nombrosa trobada 
de gegants de la ciutat, que només 
es repeteix, en menor mesura, per 
Sant Jordi.  

Més de 60 gegants 
participaran a la 

Gegantada, que acabarà a 
la Plaça Santa Anna

24
jul
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Cantar i ballar a ritme de gòspel

Gospelsons, el concert més 
mogut

El Pati del Cafè Nou els va quedar 
petit l’any passat. Per això aquest 
any tornen a l’emplaçament origi-
nal dels seus concerts de Santes, 
al Passeig del Callao. 

Amb il·lusió i moltes ganes, se-
gons expliquen, perquè el  passeig 
marítim, a la vora del mar i hores 
abans del concert d’Havaneres, és 
el lloc ideal.

Lluny queden ja els temes del 
disc que van enregistar, ‘U+u’ i els 
Gospelsons pujaran a l’escenari amb 

Gospelsons en concert
Passeig del Callao, 19h

els clàssics de sempre, però també 
amb un repertori renovat per apro-
par nous sons del gòspel a Mataró.

Un concert que convidarà el pú-
blic a participar, a emocionar-se, a 
ballar i a cantar. El moviment serà 
un dels eixos que vertebrarà un con-
cert que ensenyarà el bo i millor d’un 
grup consolidat que aquest any ha 
carregat les piles amb noves incor-
poracions que han aportat aire fresc 
a la formació dirigida per Georgina 
Blanch.  

Gospelsons cantarà els 
clàssics de sempre, però 

també oferirà un repertori 
renovat

24
jul
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En Santi, protagonista

La flashmob i la Pegatina, plats 
forts de les Dissantes

Les Dissantes són ja un clàssic de 
Les Santes. El 24, el ‘Jo sóc com 
tu’ i el color groc són elements in-
dispensables d’un dia marcat per 
la música i la solidaritat. I enguany, 
encara amb més força. Des de la 
Fundació Maresme destaquen les 
nombroses activitats pensades per 
a nens i nenes que durant la tarda 
se succeiran al Parc Central. Tallers 
i jocs infantils amb en Santi, el pro-
tagonista de la festa, per promoure 

Activitats infantils
Parc Nou, 17h

Flashmob amb El Niño de 
la Hipoteca i Búhos

Parc Nou, 20:30h

Jarps
Parc Central, 21:15h

La Pegatina + Buhos
Parc Central, 1h

la integració social i la millora de la 
qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat intel·lectual. 

La flashmob al vespre amb El 
Niño de la Hipoteca i Búhos posarà 
ritme i moviment en directe al ‘Jo 
sóc com tu’ del 2015, la coreo-
grafia de la qual es pot consultar 
a Youtube i inclou moviments que 
representen la igualtat, l’ajuda, la 
cooperació o l’amor. Igual que l’any 

24
jul
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L’organització preveu que més de 10.000 persones participin de 
la flashmob, un dels moments àlgids de cada any en totes les 

activitats al voltant del Projecte Santi 
 

La Fundació El Maresme, juntament amb l’Ajuntament de 
Mataró, organitzen per tercer any consecutiu les Dissantes, un 
conjunt d’activitats pensades per a trencar les barreres de la 

discapacitat i promoure la integració social d’aquest col·lectiu. 

passat, l’organització preveu que 
més de 10.000 persones inundin el 
Parc Central de samarretes grogues i 
blaves per ballar el ‘Jo sóc com tu’, 
en un dels actes per a la solidaritat 
més multitudinaris de Catalunya.  

Es tracta, doncs, d’un preludi per-
fecte per encarar els concerts de la 
nit, amb ‘La Pegatina’ com a cap de 
cartell, un dels grups amb un directe 
més potent del país i que vénen a 
treure’s l’espineta de l’any passat, 
quan malgrat ser els autors de la 
cançó, no van poder ser a Mataró. 

I això significa que hi haurà doble 
flashmob, sobretot per a aquells que 
tinguin bona memòria i que recordin 
els passos de l’edició del 2014. La 
Pegatina ve a presentar ‘Revulsiu’, 
el nou àlbum d’aquest any, que 
amb una dosi explosiva de música i 
energia vol repetir l’èxit de la nit de 
l’any passat amb Txarango, quan es 
comptaven els assistents per milers. 

Però ja farà hores que sonarà 
la música. El jove grup mataro-
ní JARPS encetarà el vespre amb 
cançons fresques i plenes d’energia 
per carregar piles per a la nit. Els 
seguiran Búhos, un grup de Calafell  
que pujarà a l’escenari amb el seu 
particular rock tropical que combina 
ska i ritmes de reggae sempre amb 
l’humor per davant. Els Búhos, que 
també han participat en el videoclip 
del ‘Jo sóc com tu 2015’, presenten 
el seu ‘Natura Salvatge’. Els Dj Redo 
i Dj Paxitu tancaran la nit. 
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Els clàssics de sempre

Sopa de Cabra: 
el retorn més esperat

Sopa de Cabra ha preparat el bo 
i millor per aquesta nit. El retorn 
d’un dels grups més esperats del 
rock català fa parada a Mataró amb 
la gira “3,2,1... Comença el comp-
te enrere”, en un espectacle de 
grans dimensions i amb “la posada 
en escena més ambiciosa”, segons 
els mateixos integrants del grup 
han explicat. Una pantalla apaïsa-
da de 10 metres d’amplada i una 
il·luminació innovadora embolca-
llaran l’espectacle dels gironins. El 

Concert de la gira “3, 2, 1... 
Comença el compte enrere”

Parc Central, 22h mateix Gerard Quintana explica que 
busquen fer un concert “on la gent 
pugui participar perquè les cançons 
són tant seves com nostres i senti-
ran el repertori de sempre”. No hi 
faltaran doncs ‘Camins’ ni ‘El Far 
del Sud’ ni ‘El boig de la ciutat’, 
que acompanyaran alguns dels te-
mes per al nou al disc. Els Sopa de 
Cabra arriben amb “un espectacle 
en majúscules” i amb el record ben 
viu del concert del 1991, “just als 
nostres inicis i al costat de Sau”. 

”Hem muntat un concert 
en el qual la gent pugui 

participar i cantar el 
repertori de sempre”

24
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Rom cremat

Havaneres, el millor preludi 
d’unes Santes molt musicals 

El rom cremat i la tradicional canta-
da d’Havaneres són el millor preludi 
dels dies de Santes. Després de 36 
anys, són molts els grups que hi han 
tocat i enguany és el torn de Cavall 
Bernat i Boira, que s’alternaran per 
a interpretar les cançons més em-
blemàtiques a prop del mar. 

Cavall Bernat ja coneix bé 
l’ambient d’aquesta nit perquè van 
visitar Les Santes el 1998. Enguany 
celebren el 50è aniversari del grup, 
que va fundar ni més ni menys que 

Havaneres
Passeig del Callao, 21:30h

Josep Lluís Ortega Monasterio, au-
tor, entre altres, de l’havanera ‘El 
meu avi’. Vinguts de Platja d’Aro, 
aproparan les havaneres incloses al 
seu darrer disc, ‘Ull de Tramuntana’.

Els acompanyaran un grup més 
jove, els Boira, format el 1998 i no-
vells a Les Santes. Aquesta formació 
provinent de Lleida ha publicat fins 
a tres discos i han tocat arreu del 
món, inclosa la cantada d’havaneres 
de Calella de Palafrugell l’any 2000 
i 2011. 

Cavall Bernat i Boira 
interpretaran les 

havaneres més populars 
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El retorn d’un clàssic

L’estimada Banda de Gaianes 
torna a Mataró 

La celebració de l’Any Bequetero 
durant aquest 2000 i 15, i espe-
cialment en la Festa Major de Les 
Santes, ha propiciat el retorn a 
Mataró de la recordada Banda de 
Gaianes que durant més de 20 anys 
va posar la música als actes i cerca-
viles de la Festa Major, va introduir 
El Bequetero i va ser un element 
essencial pel naixement de rituals 
com els de la Nit Boja.

La Societat Musical Mestre d’Orts 
torna a Mataró i ho farà amb una 

Concert Societat Musical 
Mestre d’Orts

Teatre Monumental, 11h participació triple en el programa 
d’actes, totes el dia 25. Serà a la 
Crida a la Festa Major, també al 
Desvetllament però de forma es-
pecial obrirà el dia de Sant Jaume 
amb un concert de banda al Teatre 
Monumental.

Allà, retransmès per m1tv, la 
Banda podrà fer sonar el reperto-
ri de música festera i altres peces 
provinents de la seva terra. La banda 
valenciana delectarà uns mataronins 
que els tenen ben presents. 

La música de banda 
valenciana, de les festes 

de Moros i Cristians, 
centrarà el repertori

25
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Els “Moros” que donen nom a l’himne

La Filà Bequeteros 
directes de Cocentaina

El Bequetero es diu així perquè els 
membres d’aquesta Filà Mora se’l 
van fer seu, poc després que el com-
pongués amb un altre nom original 
Gustavo Pascual Falcó. El Bequete-
ro és la cançó amb què evoluciona 
aquest grup en la Diana de les festes 
de Moros i Cristians de Cocentaina. 
La Diana és un acte solemne en la 
que la resta de Moros i Cristians 
evolucionen a pas lent i cerimoniós 
però Els Bequeteros ho fan de forma 
més alegre. Aquesta alegria encoma-

La Filà Bequeteros
Des del Monumental,  

després del concert de banda
nadissa és amb la que baixaran La 
Riera després del concert de Gaia-
nes, perquè tothom vegi el context 
originari d’El Bequetero.

Es tracta d’una oportunitat única 
de veure una mostra de les festes 
contestanes i, encara més, de por-
tar a Mataró tot el context i l’entorn 
pel qual es va compondre una cançó 
que s’ha convertit en himne oficiós. 

Els Bequeteros baixaran La Rie-
ra, des del Monumental fins a 
l’Ajuntament, on acabarà l’acte. 

És una oportunitat única 
de veure amb detall el 

context festiu del qual és 
originària la cançó

25
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Tot a punt per començar

La primera Crida de Festa 
Major de l’alcalde David Bote

Arriba el moment de màxima eu-
fòria. Tot s’atura per donar el tret de 
sortida a la Festa Major de la ciutat, 
aquella festa tan especial per a tots 
els mataronins i aquell moment de 
neguit per iniciar quatre dies de dis-
bauxa, de dormir poc, d’anar a tot i 
no perdre’s ni un sol acte, de seguir 
gegants, figures de foc, de ballar a 
ritmes frenètics i enèrgics i d’assistir 
a concerts i espectacles. Dies de no 
tenir horaris, de menjar malament 

Crida de Festa Major
Ajuntament de Mataró, 20h

i ràpid, de quedar i trobar-te amb 
aquells que només veus durant 
aquesta època de l’any i de desitjar 
que no s’acabi. Però tots aquests 
dies només arriben quan a la Cri-
da i des del balcó de l’Ajuntament 
l’alcalde proclama la festa a la ciutat 
des del balcó central de la casa gran. 

Aquest any veurem noves cares al 
balcó de l’Ajuntament. Amb les 
eleccions municipals, i el canvi de 

David Bote serà el centre 
de totes les mirades en 
el seu primer discurs de 

Festa Major
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L’Agrupació Musical del Maresme anirà a la Crida de Festa 
Major acompanyada excepcionalment de la Societat Musical 
Mestre Orts de Gaianes que haurà fet un concert el mateix 

dissabte al matí al Monumental. 
 

Una pantalla gegant darrere l’Ajuntament o l’emissió de m1tv 
són les altres opcions per seguir en directe un dels actes que 

provoca més aglomeració de públic.

cartipàs, fins a nou formacions polí-
tiques es repartiran el balcó central 
de la façana del consistori. Són el 
mateix nombre de regidors però 
aquesta vegada de molts colors dife-
rents els que escoltaran al qui també 
s’estrenarà: l’alcalde David Bote. Ell 
ja fa dies que assaja el discurs, sap 
que tots els mataronins i mataroni-
nes estaran molt pendents de les 
seves paraules. Bote segur que par-
larà de la rauxa dels dies posteriors, 
però també de la serenitat i el seny 
de tots els participants a la festa. 
Són temes  que des de l’Ajuntament 
també fa anys que vetllen, per tal de 
mantenir la seguretat, sobretot, en 
els actes més multitudinaris.

Aquest any també hi haurà una 
pantalla gegant a la Plaça de 
l’Ajuntament per la qual es podrà 
seguir la Crida en directe per evitar 
aglomeracions. A la mateixa plaça, a 
més, hi haurà un espai reservat per 
a persones amb mobilitat reduïda. 

Amb el discurs de l’alcalde i 
l’espetec de la traca tot seguit, la 
festa de Les Santes 2015 es donarà 
per començada. Els mataronins i 
mataronines, amb els programes de 
festa major a la mà, ja només hauran 
d’escollir quins són els actes que 
més els agraden per compartir amb 
amics i família. Ja només quedar po-
der reprendre el compte enrere dels 
365 dies de l’any per tornar a cridar: 
Glòria a Les Santes!   

a
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Disbauxa assegurada

La Nit Boja:  
la més esperada de l’any

Segurament és la nit més esperada 
de l’any. Alguns l’anhelen per can-
tar, ballar i comptar fins a quinze a 
ritme del bequetero, altres per posar-
se entre les guspires i sota el foc de 
l’Escapada o per mullar-se sota la 
pluja d’aigua de la ruixada. Alguns 
fins i tot, esperen tant aquesta nit 
que ho volen tot i, un darrere l’altre, 
acudeixen a tots els actes de la nit 
més llarga de l’any pels mataronins 
més santeros.

Desvetllament Bellugós
Des de l’Ajuntament, 23.30h

Convidada F.Robafaves
Plaça de Santa Anna, 24h

Escapada a Negra Nit
Des de l’Ajuntament, 1.30h

Pujada Tabalada
Des de l’Ajuntament, tot seguit

La Ruixada
Espai Firal Parc Central, 3:30h

La nit comença amb la sortida dels 
gegants de l’Ajuntament cap a 
quarts de dotze de la nit. Ja amb la 
Riera plena de gom a gom, milers 
de persones desitjaran la sortida 
del majestuós i protagonista Roba-
faves que, amb la seva sortida i les 
primeres voltes, farà esclatar el Des-
vetllament Bellugós.

En aquesta ocasió, la Banda de 
l’Agrupació Musical del Maresme 

25
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Les Diablesses de Mataró aprofitaran l’Escapada a Negra 
Nit per celebrar els seus 30 anys com a colla institucional 

de diables.  Al final de l’acte, i ja a la Plaça de l’Ajuntament, 
encendran el dibuix d’una Diablessa, símbol de dones de foc. 

 
El temor de la massificació dels actes va en augment amb 

la coincidència amb dissabte, fet que multiplica encara més 
l’assistència en la nit amb més visitants.

anirà acompanyada, de forma ex-
cepcional, per la Societat Musical 
Mestre Orts de Gaianes que seran a 
Mataró per commemorar l’Any Be-
quetero. Totes dues bandes tocaran 
alhora El Bequetero una vegada i 
una altra fins a arribar a la Plaça de 
Santa Anna. Allà la Família Robafa-
ves farà la convidada de vi i galetes 
a tota la ciutadania, un moment que 
amenitzarà el grup Korrontzi. 

Ja ben entrada la nit, i quan a la 
Casa Gran ja dormin els gegants, 
la Momerota, el Drac, les Diables-
ses i les comparses convidades 
d’aquest any encendran la façana 
de l’Ajuntament per iniciar el co-
rrefoc més important de l’any a la 
ciutat.  Llums, colors, foc i ritmes es 
barrejaran en la foscor de la nit que 
faran vibrar Mataró amb un espetec 
final a la Plaça de l’Ajuntament. 
Les Diablesses, a més, aprofitaran 
per celebrar els seus 30 anys com 
a colla de diables. 

I un cop ben cansats, i quan la pól-
vora ja hagi esclatat del tot, tocarà 
relaxar-se sota la música de la Ruixa-
da. L’Espai Firal del Parc Central 
tornarà a ser l’escenari protagonista 
dels aspersors d’aigua units amb les 
cançons  més conegudes actuals i 
els èxits més famosos de tots els 
temps. L’aigua s’aturarà quan el sol 
comenci a sortir. Serà senyal que 
Mataró ja haurà passat la nit més 
boja de l’any i ja només quedaran 
quatre dies de disbauxa. 
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Alternativa a l’Escapada a Negra Nit

Pista de ball a Santa Anna amb 
David Oleart 

El DJ David Oleart arriba el 25 de 
Juliol a la Plaça de Santa Anna amb 
la seva taula de so per punxar els mi-
llors temes disco actuals i dels anys 
80. A les 2 de la matinada, després 
del Desvetllament Bellugós, el Dj 
estarà preparat per fer ballar aquells 
que busquin una alternativa al foc 
de l’Escapada a Negra Nit. 

Oleart farà aquella nit la seva 
primera aparició aquestes Santes a 
ritme de clàssics, funky i disco per 
“recordar la nostra joventut”.

Sessió de DJ amb David 
Oleart

Plaça de Santa Anna, 2h David Oleart és un dels DJ profes-
sionals més sol·licitats, va començar 
a treballar a la discoteca Concor 
de Sabadell amb l’estil de ‘maki-
na valenciana’. Després va obrir 
Areaconcor, una macro discoteca 
a Sabadell i més tard va passar per 
un procés de canvi on va adoptar un 
estil musical més disco i ‘house’. 

Aquesta renovació va incloure la 
creació del projecte ‘She’, la popular 
discoteca de Vilassar de Mar que ac-
tualment es troba tancada. 

Oleart punxarà clàssics 
dels anys 80, música funky 

i disco, per “recordar la 
nostra joventut”

25
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Els èxits més recents

El Tour 40 Principales, música a 
la platja 

El dial radiofònic 40 Principales 
oferirà una contra-programació la 
primera nit de la Festa Major al Pas-
seig de Callao. 

Ritmes del pop nacional i inter-
nacional, juntament amb diferents 
projeccions, formaran part de 
l’espectacle ‘Tour 40 Principales’, 
on punxaran els famosos discjòqueis 
Adrià Ortega, Ernest Codina i Víctor 
de la Torre. 

Al final del concert hi haurà un fi 
de festa amb música en directe on 

Tour 40 principales
Passeig del Callao, 23h

els mataronins també podran gaudir 
de sorpreses inesperades. 

El ‘Tour’ porta des del 2008 viat-
jant per les diferents festes majors 
de Catalunya i aquest any tornen a 
parar a Mataró. Han fet més de 80 
actuacions i han fet ballar a més de 
350 mil persones. 

La música prop de la platja s’ha 
convertit en una part indispensable 
de la nit del 25 de juliol, que ajuda 
aquells que volen remullar-se al Parc 
Central a fer més curta la nit.   

Els èxits més recents 
del pop nacional i 

internacional sonaran a el 
Tour 40 Principales
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Música, aigua i colors

L’Esquitxada de colors, la 
xeringada més original 

Aigua blava i vermella volarà en-
tre els caps dels més menuts a 
l’Esquitxada de Colors a l’Espai Fi-
ral del Parc Central. Per començar 
el dia de forma animada i divertida 
es formaran dos equips, el blau i el 
vermell, encapçalats per l’animador 
Jaume Barri i l’artista musical Gino 
Damantini, que seran els coman-
dants i els que enredaran la canalla 
en la batalla amistosa més cruenta 
de la història. Els guerrers tenyiran 
les seves samarretes blanques per 

Esquitxada de colors
Plaça de Santa Anna, 18h

defensar el seu equip. Finalment 
la guerra acabarà amb un ball per 
petits i grans. 

El parc s’omplirà de food trucks, 
la nova moda de caravanes que 
serveixen menjar. L’Esquitxada de 
Colors es celebrarà a la mateixa es-
tructura utilitzada per La Ruixada, i 
també es tornarà a aprofitar a la nit 
del 26 on hi haurà un esdeveniment 
semblant, la Ruixadeta, que serà el 
bany final del dia, on hi haurà també 
llum i música pels grans. 

Amb els preparatius 
de l’assaig casteller, les 
Bruixes Burriac arriben 
renovades a la ciutat

26
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• Places de residència col.laboradores i privades
• Centre de Dia amb horaris personalitzats
• Unitat d’atenció Psicogeriàtrica
• Assistència Mèdica 24 hores
• Rehabilitació i Fisioteràpia

• Activitats psicoestimulatives
• Tallers ocupacionals
• Cuina pròpia / dietètica
• Bugaderia pròpia

CAN BOADA
centre geriàtric

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

EL MIRADOR DE MATARÓ
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

GRUP VELLA TERRAFundació

Màxima Qualitat de Vida

Us desitgem unes Bones Santes

Exhibició única de les campanes

Barram, repicada en honor a 
les patrones 

Les campanes de la Basílica de 
Santa Maria ressonaran per donar  
la benvinguda a les Patrones de 
Mataró, acompanyant els petards 
que celebren la vigília del dia de 
Les Santes. 
 Tal com marca la tradició, co-
mençarà el tritlleig de la Juliana i 
la Semproniana, després vindran 
els batalls de la Carme i la Miquela 
i una repicada general amb volteig 
de campanes. Més tard s’afegiran 
les campanes altes, la Candelària i 

Barram i repicada
Plaça de Santa Maria, 14h

la Madrona. La repicada durarà mitja 
hora i omplirà de so tots els carrers 
de Mataró. 

Desgraciadament la Montserrat no 
podrà voltar en aquesta edició. Fa 
setmanes es va trencar el seu batall, 
però podrem escoltar el seu so, ja 
que es batallarà de forma manual. 
Precisament és la campana Montse-
rrat la que més repica, ja que és la 
que fa el toc ordinari cada dissabte 
al migdia. Des que no funciona, la 
campana Miquela l’ha substituïda. 

La campana Montserrat 
no podrà voltar per Les 

Santes, però es batallarà 
de forma manual
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Verds i malves, de gamma extra

Els Capgrossos, entre les  
dues millors colles

Si la diada castellera de Les Santes 
del 2014 ja va ser la millor de la 
història a la ciutat, la que aquest 
diumenge s’ha de viure a la Plaça 
de Santa Anna té números d’esgotar 
els adjectius, ja que les dues colles 
convidades arriben a Mataró en 
la disposició d’oferir uns registres 
d’altíssim nivell. Els Capgrossos de 
Mataró, per la seva banda, volen 
acabar un juliol que han hagut de 
consagrar a recuperar-se de les llen-

Diada Castellera
Plaça de Santa Anna, 12h

yes acumulades al juny, per la porta 
gran, amb el doblet de castells de 
9. En cas d’aconseguir-ho, els blaus 
sortiran reforçats de la seva actuació 
més important de totes.

  Els Capgrossos arriben a Les San-
tes curts de forma però amb unes 
darreres setmanes en què, després 
de fer alguna passa enrere, semblen 
tornar a trepitjar fort. És per això 
que han blindat les estructures de 

La diada castellera és 
l’acte més mediàtic de Les 

Santes, amb programes 
especials de televisió

26
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La Diada Castellera de Les Santes obre, des del juliol, l’agost 
casteller, el període de més actuacions i de més nivell sobretot 
a la zona tradicional. Són, a més, l’última diada dels Minyons 

abans de les seves vacances castelleres. 
 

L’actual ‘boom’ en el nivell de les colles ha fet avançar terminis i 
la diada podria veure mitja dotzena de castells dels anomenats 
de gamma extra, superiors al 3 de 9 amb folre: una bestialitat.

3 i de 4 i pensen a pujar-les un pis, 
el que suposaria un doblet de cas-
tells de 9, els primers d’aquest any 
de color blau mataroní. La resta de 
programa és una incògnita, perquè 
els Capgrossos han treballat, tant la 
torre de 8 folrada que ja van fer a 
Premià de Mar, com el 4 de 8 amb 
l’agulla o el 7 de 8. El pilar de 7 amb 
folre, encara inèdit aquest any, seria 
la rúbrica perfecta per a una diada 
sense llenyes.

Anant a les altres dues colles, el 
titular d’aquesta peça no enganya  
ningú. Mataró viurà el primer cos a 
cos entre les dues millors colles del 
moment, els Castellers de Vilafranca 
i els Minyons de Terrassa. Els Verds 
són uns clàssics, que porten dues 
dècades actuant de forma ininte-
rrompuda a Mataró i els darrers 
temps sempre hi han dut castells 
de gamma extra. El programa per 
diumenge podria passar per tres o 
quatre d’aquests supercastells amb 
el 3 de 9 amb l’agulla de gran re-
clam. La torre de 9, el pilar de 8 o 
el 9 de 8 són altres opcions.

Pel que fa als Minyons, seran a Ma-
taró per tercera ocasió consecutiva 
i hi arriben en la millor dinàmica 
possible, després d’una Festa Major 
per emmarcar, amb quatre gamma 
extra descarregats. A Mataró podrien 
repetir el 5 de 9 i el pilar, tot i que 
circula el rumor que estarien pre-
parant una bomba en tota regla: la 
torre de 8 sense folre. 
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El Bequetero sona pels més petits

El desvetllament dels menuts:  
De Parranda! 

Fins a 15 comptarà la canalla amb 
l’himne Bequetero, saltant més 
amunt dels caps dels mataronins 
en la primera part de la Tarda Gui-
llada, la Nit Boja feta a mida pels 
més petits. 

Des de l’Ajuntament, baixaran pa-
res i nens per la Riera acompanyant 
la Família Robafaves, la Banda de 
l’Agrupació Musical del Maresme i 
els alumnes de les escoles de mú-
sica de la ciutat. La convidada de la 
família Robafaves a galetes i sucs 

De Parranda!
Des de l’Ajuntament, 18h

anirà a càrrec del grup d’animació 
Rah-mon Roma i els Dials, que els 
faran ballar fins que arribi el mo-
ment d’acompanyar els gegants fins 
a l’Ajuntament de nou. Per guanyar 
més espai i no limitar els moviments 
de les figures ni dels petits, es reco-
mana que els assistents deixin els 
cotxets a casa o al servei de guarda 
que s’habilitarà al pati de la Resi-
dència Sant Josep; lloc en el qual 
també hi haurà un punt de trobada 
per als nens i nenes perduts. 

El grup d’animació Rah-
mon Roma i els Dials 

amenitzaran la Convidada 
de la Família Robafaves

26
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Supermercat ecològic c/Nou, 27. Mataró - T. 93 790 30 40

TRUCA’NS!  93 790 30 40
SERVEI A DOMICILI GRATUÏT A MATARÓ  I RODALIES  (compres superiors a 60€)

• Pa

• Fruita i Verdura

• Carn

• Cosmètica i perfumeria

• Alimentació general tot l’any

Bona Salut i 
Bones Santes!

Foc i espurnes

Correguspira: el correfoc de les 
famílies

La Momeroteta i el Dragalló seran 
els amfitrions del Correguspira, 
el correfoc que ja fa anys que fa 
ballar els més petits a sota el foc. 
Recorreran el centre de Mataró 
-Riera, plaça dels Bous i plaça de 
l’Ajuntament- acompanyats de les 
colles convidades: els Diablons de 
Mataró, els Diables infantils de la 
Roca, el Drac Petit de Granollers 
i la Mulasseta de Torredembarra. 
Colles, totes elles, amb una llarga 
tradició en recorreguts amb foc per 

Correguspira
Des de l’Ajuntament, 20h

als més petits. 
El Correguspira és, des de fa anys, 

un dels correfocs infantils més mas-
sius de tot Catalunya. Es va idear 
com un acte d’iniciació perquè els 
nens i nenes es familiaritzin amb les 
figures de foc i participin dels actes 
per a adults més endavant.

Els barrets i la roba de cotó són 
indispensables, igual que es reco-
mana deixar els cotxets a casa o al 
pati de la Residència Sant Josep per 
no destorbar el recorregut.  

El Correguspira és un dels 
correfocs infantils més 
massius de Catalunya
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Molt
Bones
Santes!

Els millors hits en català

Blaumut i Teràpia de Shock,  
grans èxits al Port 

Blaumut, Teràpia de Shock, Flana-
gan i Projecte Mut, un dream team 
per a la nit del 26 al 27 de juliol. El 
Port es va estrenar com un recinte 
òptim per concerts l’any passat amb 
Mago de Oz, i repeteix per partida 
doble aquest any, obrint foc amb 
aquesta selecció de grups del mo-
ment en català. 

Qui no ha ballat, cantat i memo-
ritzat cançons com el ‘Sense tu’ dels 
Teràpia de Shock que tanta fortu-
na va fer amb l’estrena de la sèrie 

Concert Bruixes Burriac
Plaça de Santa Anna, 18h

‘Polseres Vermelles’? O qui no s’ha 
enganxat a cançons dels Blaumut, 
autèntic fenomen musical del mo-
ment, com ‘Bicicletes’ o ‘Pa amb oli 
i sal’. Tots dos grups representen la 
força de la nova fornada catalana i 
segur que omplen a vessar el Port.

Obrirà la ronda de concerts Fla-
nagan, un grup emergent mataroní 
creat el 2006, seguits de  Projecte 
Mut, nascuda a Eivissa el 2005 i 
que viu una segona joventut fent la 
cançó d’aquest estiu a TV3. 

El Port és l’alternativa 
de la nit pel públic més 
juvenil, avesat a aquests 

grups tant seguits
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La Revetlla, al rovell de l’ou

La Gira-sol assegura el millor 
ball a Santa Anna

El ball clàssic del 26 a la nit, tor-
na aquest any a la Plaça de Santa 
Anna, molts anys després, en un 
doble retorn, ja que els encarregats 
de fer ballar els noctàmbuls serà 
l’Orquestra Gira-sol. La banda de 
Canet torna i deixarà que sonin des 
de cançons pop actuals, fins als més 
mítics boleros i pasdobles, arribant 
al final amb la música més moguda 
del rock i l’ska. Combinen el ball 
amb la festa popular catalana, to-
quen tant música de castellers, com 

Revetlla de Festa Major
Plaça de Santa Anna, 24h

havaneres, cançons de Serrat, Lluís 
Llach o Jaume Sisa... són capaços 
d’interpretar més de 2.000 cançons 
diferents, entre les que no hi falta 
‘Puff era un Drac Màgic’.

Finalment acabarà la nit amb els 
antics discjòqueis residents de la 
Sala Privat de Mataró encapçalats 
per Xavier Bonareu i Carles Pérez, 
que rememoraran les cançons més 
populars des dels inicis de la disco-
teca fins ara. El comiat a un equip, 
una sala i una generació. 

El concert de Marc Ràmia 
i el de l’Orquestra Gira-
sol els organitzen els 
Capgrossos de Mataró
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Uns es lleven, els altres “empalmen”

Gralles, tabals i voladors per 
despertar Mataró 

Tot i que en places del Centre enca-
ra hi ha força gent que amb major 
o menor consciència encara no ha 
anat a dormir, la major part de Ma-
taró dorm i això que ja és, de totes 
totes, el dia de Les Santes. Per 
això, al punt de les set del matí, 
comencen, des de diversos punts 
de la ciutat, fins a sis itineraris di-
ferents de Matinades que, al so de 
gralla i tabal i amb l’ajuda dels coets 
voladors, es dediquen a despertar 
tothom: que ja som el dia de Festa 

Matinades
Des de diversos indrets, 7h

Major i cal celebrar-ho.
Sovint no s’ha donat prou impor-

tància a un acte que a Mataró agafa 
una dimensió única en comparació 
amb altres contrades. Els itineraris 
troben la taula parada pels veïns de 
camí a confluir a la Plaça de Santa 
Maria, a les nou del matí.

El toc de Matinades, preciós, guia 
les transicions entre taula i taula i 
un cop a cada carrer s’interpreta 
una peça diferent per posar banda 
sonora a l’alba més maca de l’any. 

L’ordre que es repeteix és 
clara: ‘primer els músics’ 
i és que els grallers tenen 

prioritat a menjar
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Totes les comparses i el Consistori

Engalanats i cap a Ofici:  
que avui és Festa Major 

L’Anada a Ofici obre l’intens pro-
grama d’actes que té el seguici 
mataroní cada 27 de juliol. Amb 
l’ordre que tothom ja sap de me-
mòria i incorporant l’Herald i les 
Trampes intercalats i la Corporació 
Municipal al final, es va cap a Santa 
Maria en un recorregut curt i preciós 
en el qual la llum del matí il·lumina 
com mai els rostres d’en Robafaves, 
l’Àliga o la Momeroteta.

L’Anada a Ofici és solemne i a la 
vegada festiva, amb les figures lluint 

Anada a Ofici
Des de l’Ajuntament, 9:30h

les millors gales i fent un passadís 
d’honor, ja a la Plaça final, per ai-
xecar-se respectuosament al pas de 
les autoritats. El Consistori mataro-
ní, escollit en les darreres eleccions 
municipals, s’estrenarà en comitiva 
i els regidors veuran com, en un 
altre ritual cèlebre, la seva arriba-
da a l’Ajuntament és saludada per 
l’Agrupació Musical del Maresme 
amb unes notes del pasdoble ‘La 
Entrada’. El matí del 27 és ple de 
petits moments com aquest. 

L’Agrupació Musical del 
Maresme saluda amb unes 

notes l’arribada de cada 
autoritat
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Dolors Fernàndez:

“És un acte religiós,  
cultural i tradicional”

Portes molts anys cantant a la Missa 
de Les Santes, per què ho fas?
Aquest 2015, farà 45 anys que hi 
canto i no hi he faltat mai. Tot va 
començar amb quatre companyes de 
l’escola que ens vam apuntar juntes 
quan teniem 14 anys. Haguéssim 
pogut anar a qualsevol altra tradició, 

Missa de Les Santes
Basílica de Santa Maria, 10h

 
però ens van engrescar en aquesta, 
la Missa. Va ser una casualitat. I 
ara em trobo amb que són 45 anys 
sense haver-la deixat de cantar mai.

Volíeu formar part d’un acte tradi-
cional o volíeu cantar?
En principi va ser voler anar a cantar 

Entrevista a Dolors 
Fernàndez, cantant 

ininterrumpuda  
des de fa 45 anys
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i a passar-nos-ho bé. Val a dir que 
vam enganxar l’últim any de Mossèn 
Narcís Pagès i cantar a la Missa de 
les Santes era un acte molt familiar. 

Han passat 45 anys. Hi ha hagut 
molts canvis en tot aquest temps.
Al llarg del temps jo crec que aques-
ta Missa ha anat agafant pes a nivell 
de qualitat i jo crec que se li ha anat 
fent tot un modelatge en el qual va 
intervenir Jordi Arenas. Ell va agafar 
les regnes de la Missa en un moment 
concret i li va donar un tomb. 

Un tomb positiu?
Sí. Ell va ser qui va fer les partitu-
res noves i també qui va dir que ‘el 
poble és qui canta la Missa’. Això 
va ser un gran canvi. A partir d’aquí 
cada director que ha anat passant 
ha anat aportant el seu gra de sorra.

Per què canta el poble?
Justament perquè tothom hi pot 
cantar, sigui creient o no. Una 
persona hi pot anar perquè és una 
acte cultural, també perquè és una 
tradició o senzillament perquè li 
agrada cantar. Els que cantem no 
podem oblidar que hi ha aquestes 
tres parts: la religiosa, la cultural i 
la tradicional. Tothom hi pot anar per 
algun d’aquests motius i s’han de 

respectar tots tres. Evidentment és 
un acte religiós perquè és una peça 
que està feta per a un acte religiós, 

és un acte cultural perquè se n’ha 
apropiat la ciutat, i és un acte de 
tradició perquè portem molts anys 
cantant-la.

Són els tres eixos centrals.
Exacte, i no es poden dividir. 
Perdríem una mica l’essència. Pre-
cisament el valor d’aquesta missa 
és que té aquestes tres possibilitats, 
però els que participem no podem 
oblidar cap de les tres.

Cantar a la Missa exigeix un nivell?
Exigeix que t’agradi cantar i un nivell 
de veu, això sí. Cap director demana 
un nivell de música, no és una con-
dició ‘sine qua non’. Senzillament 
cal anar als assajos i saber entonar.

Hi ha una prèvia selecció dels can-
taires?
Sí. A cada persona se li fa una prova 
de veu, sobretot per saber a quina 

corda ha d’anar. Res més. Després 
vénen els assajos que comencen 
després de Setmana Santa. Primer 
per cordes, després tots en conjunt. 

Creus que cal anar uniformat?
Jordi Arenas ens deia que el dia de 
Les Santes havíem d’anar vestits de 
Festa Major, que volia dir que cadas-
cú aquell dia portés les seves millors 
gales. Nosaltres ara creiem que si 
és el poble que canta i és l’acte de 
Festa Major val la pena mantenir 
aquesta essència de poble i, com a 
poble, no es va uniformat.

Què et suposa personalment partici-
par en un acte com aquest?
Jo crec que la ciutat de Mataró en-
cara no sap què té, és una joia. S’ha 
anat revaloritzant al llarg del temps 
i no li hem sabut donar encara el 
valor que realment té. És un tresor. 
Quan arriba el dia sento molta emo-
ció, nervis no, perquè ja porto molts 
anys. Emoció sí, molta. 

Què creus que li falta a la Missa 
actualment?
Hem de seguir treballant per recor-
dar a tots els que ens han deixat la 
Missa com la coneixem avui, preser-
var el que tenim i animar perquè la 
Missa perduri més temps. 

“La ciutat de Mataró 
encara no sap què té,  

és una joia”
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Cercavila de Santes

Tots al carrer: comparses, 
gegants d’Iluro i castells 

El dia de les patrones Juliana i Sem-
proniana és d’aquells dies d’estrenar 
vestit. Nens i nenes ben mudats i 
cares de cansament i d’esgotament 
dels dos dies de Festa Major, sobre-
tot entre els més joves. 

La Diada és el dia festiu de la ciu-
tat. Comença ben d’hora amb les 
Matinades i posteriorment la Missa 
de Les Santes i acaba ben tard del 
vespre al Passeig Marítim amb el 

La Passada
Des de l’Ajuntament, 18h

Castell de Focs i Rock al Port. És un 
dia llarg, en el que sovint s’aprofita 
per fer el dinar familiar de Festa Ma-
jor i en el qual, sense massa horaris 
perquè és llarg, tothom es deixa cau-
re a un dels actes familiars d’aquells 
més bonics: La Passada.

Totes les comparses institucionals, 
com ara les Diablesses i els Taba-
lers do Maresme, la Momeroteta 
i la Momerota i els seus grallers i 

La Passada fa el mateix 
recorregut pel centre 

de Mataró que l’antiga 
processó religiosa
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La colla dels Gegants d’Iluro participaran de La Passada 
d’aquest any de forma excepcional  per celebrar els 25 anys de 

la seva creació.  
 

La colla, a més, aprofitarà per explicar que l’Iluro i l’Alarona ja 
tenen una versió del tot renovada . Tot i que durant la Passada 

portaran la versió antiga dels gegants, a la Gegantada ja 
s’haurà pogut veure la nova. 

tabalers, el Dragalió i el Drac amb 
els seus timbalers, els Nans, la Fa-
mília Robafaves i els flabiolaires i 
també l’Àliga, aniran acompanyades 
dels Cavallets de Mataró, la Colla  
Castellera Capgrossos de Mataró, 
l’Herald i les Trampes, els Ministrils, 
els Macers i la Banda de l’Agrupació 
Musical del Maresme, com en les 
darreres edicions de La Passada. 
Són moltes colles i cal organització 
i ritme, tot i que cada colla també 
s’ha d’adaptar a les seves figures i 
necessitats.

La novetat d’aquest any, sens dub-
te, passa per la incorporació dels 
Gegants d’Iluro a la cercavila. Ho 
faran de forma extraordinària per ce-
lebrar els 25 anys de la seva creació. 
A més a més, tot i que no portaran 
els gegants nous, aprofitaran per 
explicar que han fet una còpia de 
l’Iluro i de l’Alarona perquè siguin 
més lleugeres.  

El recorregut de La Passada és cir-
cular pels carrers del centre històric 
de Mataró. En aquesta cercavila és 
una bona oportunitat per veure les 
colles dansar, per poder escoltar els 
seus ritmes i instruments que els 
acompanyen i ballar al seu costat. 
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L’acte més multitudinari de l’any

La Pirotècnia Tomás, 
garantia d’èxit

El primer any que van disparar 
el castell de Focs del dia de Les 
Santes, aviat farà una dècada, la 
Pirotècnia Tomás ja es va posar el 
públic mataroní a la butxaca. Des 
de llavors sols han fallat en una sola 
ocasió i el seu nom ja està intrínse-
cament associat al gran espectacle 
pirotècnic del 27 de juliol a les 
onze de la nit. Cada any guanyen 
el concurs i cada any tornen amb 
nous jocs de tro i color, combinant 
els seus artificis al gust dels mata-

Castell de Focs
Platja del Varador, 23h ronins, una parròquia històricament 

partidària sobretot de les palmeres i 
les carcasses de grans dimensions.

Els Focs de Santes són, a més, 
l’acte més multitudinari de l’any, 
amb permís de la Cavalcada de Reis, 
si hi sumessis tots els veïns que sur-
ten al carrer a veure. Cap altra dia es 
veu l’escampada de caps i gents, la 
quantitat de famílies baixant a mar 
al vespre o tantíssima gent aplaudint 
a l’uníson amb el tercer tro final, 
senyal que fins a l’any que ve. 

Les platges del Varador i 
el Callao s’omplen a vessar 
des de força minuts abans 

del castell
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Energia rítmica per cloure la Diada

Els Catarres tornen a Mataró  
per presentar ‘Big Bang’ 

Quan tot el cel ja hagi esclatat de 
colors, llums i focs, començaran els 
concerts a la zona del Port de Ma-
taró. Aquest espai tornarà a acollir 
un altre dels actes al qual s’espera 
més afluència de gent. 

Iniciaran la nit els banyolins Germà 
Negre, que presentaran la música 
popular catalana amb ritme i humor. 
I abans no pugi a l’escenari David 
Oleart, un dels discjòqueis més re-
coneguts del país, serà el torn d’Els 

Germà Negre
Els Catarres

DJ David Oleart
Port de Mataró, 

a continuació dels focs

Catarres que, amb la seva música 
fresca, enèrgica i del tot reconeguda 
presentaran a la ciutat de Mataró el 
seu tercer treball: Big Bang. 

Els Catarres tornen de nou a la capi-
tal del Maresme. Aquest és un dels 
grups més esperats de Les Santes 
que, conjuntament amb Sopa de 
Cabra, Blaumut o La Pegatina, entre 
molts d’altres, conformen la pro-
gramació musical de la Festa Major 
d’aquest any. 

Els Catarres seran el plat 
fort de la nit del Port de 
Mataró i tocaran després 

de Germà Negre
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L’alternativa als concerts del Port

La programació de rumba més 
potent dels últims anys

Mataró aquest any presenta una 
programació de rumba de les més 
potents dels últims anys. Posarà 
en un mateix escenari l’Achilifunk 
Sound System de Txarly Brown i 
els Mataró Rumba All Stars de Ra-
falito Salazar. 

La rumba catalana serà, doncs, la 
protagonista del Passeig del Callao 
i es postularà com l’alternativa dels 
concerts del Port. Conjuntament 
amb els dos grups principals s’hi 

La Rumba té molt poder
Passeig del Callao,

a continuació dels focssumaran Los Manolos, Gertrudis, 
Joan Garriga, Peret Reyes, Ai Ai Ai, 
Ximenis, Carles Belda, Johnny Terra-
dellas, l’Oncle Salazar o La payoya.

“La rumba té molt poder” és el nom 
que rep tota la gran vetllada que or-
ganitza conjuntament l’Ajuntament 
de Mataró i Enderrock. Aquest gran 
espectacle de rumba pretén reunir 
més de 20 músics dalt de l’escenari 
per seguir ballant i gaudint de la rum-
ba catalana a la ciutat de Mataró. 

Achilifunk Sound System 
i Mataró Rumba All Stars 
seran els protagonistes
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Les figures, amb avis i àvies

Un matí familiar  
i un migdia desenfrenat

Com si la ciutat estigués entre can-
sada i ressacosa després del dia 
principal, diada de Les Santes, el 
matí del 28 és mandrós i només 
matinen els qui corren la Cursa. El 
programa d’actes no arrenca fins a 
les 11 del matí, quan les figures i la 
banda fan el curt recorregut fins a la 
Residència de Sant Josep per salu-
dar els avis i àvies, que ells també 
tenen tot el dret de fer Festa Major.

Mentre, quietes, les figures s’ho 
miren, comença la ballada de sarda-

Anada a la Residència
Des de l’Ajuntament, 11h nes al pati de la residència en el que, 

des de fa un parell d’anys, se situa 
un tendal molt adient per tal que el 
sol no sigui insuportable.

Pels volts de la una les figures re-
prenen el protagonisme i ballen els 
seus balls, fent una mena de dor-
mida a la mateixa Residència. Quan 
han acabat, retornen a l’Ajuntament 
en un ambient festiu i distès que 
s’allarga amb una dormida infor-
mal fins ben bé quarts de tres de 
la tarda.  

Cap a la una, les figures 
ballen com si fos una 

dormida. I després tornen 
a la Casa Gran
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Els convidats dels Robafaves

Els Gegants Moros de Sitges, 
els convidats

En Fa-luch i la La-hia són els noms 
dels dos Gegants Moros de Sitges 
que enguany han estat convidats 
per en Robafaves, la Geganta, en 
Maneló i la Toneta, per a la Postal 
de Gegants. Des de la Plaça de Josep 
Moragues els gegants mataronins 
rebran els seus homòlegs del Garraf 
i aniran fins a l’Ajuntament, on es 
farà l’acte protocol·lari de rebuda 
d’aquests convidats, amb l’Àliga in-
closa. Finalment, en comitiva, totes 
dues famílies de gegants aniran fins 

Postal de Gegants
Des de la Plaça de  

Josep Moragues, 18:30

al Portal de Barcelona on en Roba-
faves i la Geganta acomiadaran els 
seus convidats.

La de Sitges és una de les fes-
tes majors més representatives de 
l’agost català i els dos gegants Mo-
ros formen part del ric seguici de la 
localitat del Garraf. Les figures que 
vindran a Mataró són una recons-
trucció del 1979 d’unes figures 
datades del 1840, del tot històri-
ques, tot i que es van perdre a inicis 
del segle XX. 

En Fa-luch i la La-hia són 
una reconstrucció  

d’uns gegants datats  
el segle XIX
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Són els convidats del Drac i Dragalió

Els dos dracs de la Geltrú,  
a fer gresca a Mataró

El Ball de Dracs va ser un dels actes 
damnificats l’any passat per aquest 
malson de tendència a què plogui a 
mitges Santes. Va fer ràbia que no 
es pogués celebrar l’acte i, per això, 
les ganes per al Ball d’aquest 2015 
són dobles o triples. Els convidats 
d’aquest acte, hereu de l’antic fes-
teig del Drac que va acabar amb 
el naixement del Dragalió, seran 
aquest 2015 el Drac de la Geltrú 
i en Barrina, la seva versió petita. 
Amb un company de facècies per 

Ball de Dracs
Des de l’Ajuntament, 21h cada generació de figures, doncs, 

l’acte arrencarà a l’Ajuntament amb 
dues cercaviles, una amb els dracs 
grans que anirà a voltar pel Carrer de 
Barcelona i l’altra amb els petits pel 
Carrer Nou i Plaça de Santa Maria. 
Totes dues cercaviles es trobaran a la 
Plaça de la Muralla, que es recupera 
com a espai per als balls, l’intercanvi 
i el lluïment final d’aquest acte.

El Ball de Dracs és l’acte de foc 
més familiar i amable de tots els de 
Les Santes. 

La suspensió l’any passat 
per culpa de la pluja 
multiplica les ganes 

d’aquest acte
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Concert d’homenatge al Pati del Cafè Nou

El record a l’Ovidi  
no podia faltar

El 2015 és, arreu dels Països Cata-
lans, un any de record popular, des 
d’arrel i des dels comuns, a la figura 
d’Ovidi Montllor. 20 anys després de 
la seva mort –o de què “marxés de 
vacances”– la figura del cantautor 
d’Alcoi ha reviscolat amb força en 
una mena de reivindicació poliè-
drica de la seva figura. Unes festes 
identificades amb el país com Les 
Santes, no podien passar de llarg de 
la celebració, i per això es programa 
al Pati del Cafè Nou l’acte central 

Ovidi Popular, 20 anys
Pati del Cafè Nou, 21hdel programa en record de Montllor 

titular ‘Ovidi mos i carícia. Mataró 
l’homenatja’.

El concert de dimarts serà un 
brindis de celebració i record, com-
partit per bona part de les veus més 
emblemàtiques de la música folk 
catalana, des de Miquel Gil i Pep 
Gimeno ‘Botifarra’ a Artur Gaya de 
‘Quico el Cèlio’, Toni Torregrossa o 
Jordi Fàbregas. Josep Vicent Frechi-
na dirigeix un espectacle especial i 
emocionant. 

El concert és l’acte central 
del programa de “Ovidi 
mos i carícia. Mataró 

l’homenatja”

28
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El ball d’envelat

Ball d’envelat i la Juliana 
servida com cal

Tot i que el programa permet triar i 
remenar, la nit de Sant Cugat té una 
cita imperdible que ha anat canviant 
d’ubicació, però ha mantingut tots 
els seus ingredients idiosincràtics. 
És el ball per antonomàsia, en un 
sentit més clàssic, com si es tractés  
dels antics envelats, amb parelles 
marcades, taules al voltant de la 
pista i mirades indiscretes per veu-
re com balla aquell o amb qui està 
movent els malucs aquella altra. Són 
els Requisits de Festa Major i és el 

Requisits de Festa Major
Parc Central, 23h ball més preciosista. En decoració, 

en música –amb la Principal de la 
Bisbal com a bastió inexpugnable– i 
també en detalls com els balls del 
fanalet o del ram.

Una realitat paral·lela o confluent 
hi ha, però, al Parc mentre la gent 
que vol ballar ho fa a plaer. I és que 
la barra de Juliana és l’altre gran re-
clam de l’acte i, per més que aquest 
any se n’hagi fet pública la recepta, 
segur que tornarà a haver-hi cua per 
prendre “la de debò”.  

No faltaran les cites 
clàssiques com el ball del 

fanalet o de rams
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Els concerts de Marrinxa

Gralles, folk i DJs, la festa 
darrere l’Ajuntament

La Plaça de l’Ajuntament és el lloc 
on, des de fa anys, l’associació Ma-
rrinxa programa música en directe 
per a un vessant popular de la Festa 
Major. La nit del 28 serà el refugi de 
molts, la plaça, ja que primer aco-
llirà l’Anem de Canyes i després els 
concerts de La Coixinera i Escapada. 
El ball de gralles anirà a càrrec del 
grup Els Quatrevents i arribarà abans 
d’una cercavila pel centre amb els 
grallers de la Momerota, els Canyats 
i els Ginjolers, que també partici-

Anem de Canyes
Plaça de l’Ajuntament, 22:30h

 
Escapada + La Coixinera

Plaça de l’Ajuntament, 23:30h

The Fool Monkeys
Plaça de l’Ajuntament, 3h

paran de l’acte. Quan hagi acabat 
serà el torn dels concerts amb dos 
grups amb denominació d’origen 
maresmenca.

Obriran foc els Escapada, que des 
de la seva rabiosa joventut van fona-
mentant amb bon pas una proposta 
festiva i combativa. Els seguiran La 
Coixinera, un d’aquells grups que no 
necessiten presentacions, i menys 
per Santes.

Després del No n’hi ha prou! els 
Fool Monkeys faran ballar tothom. 

La festa sols s’aturarà 
durant el No n’hi ha prou!

28
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Figures de nit

No n’hi ha prou! 
La festa que no es vol acabar

El cansament dels tres dies de Festa 
que ja es porten a l’esquena, es fa 
notar entre participants, portadors 
de figures i organitzadors dels ac-
tes. Però l’espurna d’energia encara 
fa tirar endavant per les últimes 48 
hores de festa que encara resten a 
la ciutat. I, la veritat, és que no es 
poden desaprofitar. La programació 
de Les Santes marca, des de fa uns 
anys, un acte a les dues de la ma-
tinada. És el No n’hi ha prou! amb 

No n’hi ha prou
Ajuntament de Mataró, 2h

què es vol reivindicar que la festa 
no s’acabi.

Les comparses mataronines encara 
no estan cansades i, com que tenen 
moltes ganes de festa, tornen a sortir 
a ballar davant de l’Ajuntament on, 
cada vegada més gent les espera, tot 
i que ja és ben entrada la matinada. 

A ritme de La Principal de la Nit 
les comparses fan un gran cercle 

La Principal de la Nit 
torna a donar ritme a la 
nit que reclama que no 

s’acabi la festa
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El No n’hi ha prou! és l’acte de matinada més sonat dels últims 
dies de Santes. Els mataronins reclamen que no s’acabi la festa 

a ritme de La Principal de la Nit i ben a prop de totes i cada 
una de les figures institucionals.  

 
Després de tombs i balls barrejats, es fa la darrera dormida de 
Les Santes amb el públic més a prop que mai de les figures que 

tant s’estimen a aquella hora

pel que circulen en un moment de 
la cançó concreta donant una volta 
sencera. Només serà en les estrofes 
ja predeterminades, quan, de dues 
en dues, les figures es trobaran al 
mig del cercle i dansaran sense ball 
predeterminat a ritme de la música. 
Les Diablesses per la seva banda, 
s’intercalaran amb bengales entre 
cada una de les comparses.

És una bona oportunitat per ballar 
de ben a prop amb les figures. No hi 
ha cordó de seguretat ni tanques que 
limiten la distància amb aquestes, 
tot el contrari. Només es demana 
seny per no tocar les figures i sere-
nitat i protecció de cara a posar-se 
sota el foc de les figures.

És un acte que en les darreres edi-
cions ha esdevingut polèmic pels 
crits d’independència i, en una 
ocasió, per cremar una bandera 
espanyola. Sigui com sigui, des de 
l’Ajuntament cada any s’han con-
demnat els fets i no volen que es 
converteixi en un acte reivindicatiu 
sinó tot el contrari, un acte on els 
protagonistes, de nou, tornen a ser 
les figures i els mataronins i mataro-
nines vivint la festa de la seva ciutat.

El No n’hi ha prou! tornarà puntual-
ment a les dues de la matinada, 
quan les autoritats més despertes 
pugin al balcó i les figures tornin 
a trepitjar el terra de davant de 
l’Ajuntament. Serà aleshores quan 
tornarà la bogeria a la Riera per 
demanar que no s’acabi la festa. 
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De l’Ajuntament a Can Marfà

El comiat participatiu  
a tot el seguici

El 29 de juliol és el darrer dia de 
Les Santes però no per això perd 
caràcter participatiu, ans al contrari. 
El seguici de comparses, protago-
nista intensiu els darrers dies, es 
fa més accessible que mai abans 
de la darrera cercavila que respon 
al nom que no amaga res: Anem 
a tancar. Aquest acte, hereu de 
l’antiga cercavila fora de programa 
que duia les figures als seus locals 
–a l’Escorxador, abans que passessin 

Enfigura’t
Plaça de l’Ajuntament, 18h

Anem a Tancar
Des de l’Ajuntament, 19:15h

a Can Marfà– és un acte de comiat 
alegre, en què es poden veure els 
darrers minuts d’entremaliadures 
de les momerotes, de corredisses de 
les Diablesses, de ritme dels dracs o 
de solemnitat de l’Àliga. També és 
el “passi-ho bé i fins l’any que ve” 
per a Nans i sobretot Gegants que, 
en ordre de Dormida, van arribant a 
Can Marfà i ballant per darrer cop 
a la placeta. Van a tancar però tan-
quen de forma alegre, en un garbuix 
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Com a novetat d’aquest any l’Enfigura’t incorpora música en 
directe amb els músics que acompanyen les comparses posant 
banda sonora a les “proves” que tothom pot fer amb les figures 

que ja no veuran fins al cap d’un any

festiu final, enmig del qual molts in-
fants aprofiten per deixar el xumet 
de banda i regalar-lo a la seva figura 
preferida. S’han fet grans.

Abans de l’Anem a Tancar, però, la 
Plaça de l’Ajuntament és un box de 
proves des de les sis de la tarda fins 
poc després de les set, quan tots els 
mataronins que vulguin poden tas-
tar què és això de ser els peus d’en 
Robafaves, d’encendre una forca 
de les Diablesses o comprovar com 
pesa la cua del Drac. Amb ordre i 
sovint havent de fer cua, nens i grans 
proven les figures alçant-les o fins i 
tot fent-les ballar una mica. És una 
experiència que sempre es recorda 
com a única.

Com a novetat, a més, aquest any 
l’Enfigura’t incorpora la música en 
directe i és que en paral·lel a les 
proves de les figures, els músics de 
les colles oferiran un petit tastet del 
seu repertori, posant banda sonora 
a l’acte. Serà un bon moment per 
gaudir de cançons que potser no han 
sonat al carrer on t’estaves durant la 
Passada o algun altre acte, i que ara, 
en ordre i dalt de l’escenari, agafen 
un nou to i afegeixen la música de 
tabals, grallers, ministrils o flabiols 
a un acte tan participat. 
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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

Molt Bones Santes 

a tothom!

Últim vespre de música

La Banda i Brams, una 
combinació sorprenent

El grup de música Brams i 
l’Agrupació Musical del Maresme 
posaran la nota musical a l’últim 
vespre de festa major, al Pati del 
Cafè Nou, abans de la Tronada de 
Fi de Festa. 

Brams dividirà el concert en 
dues parts, la primera es basarà en 
una sèrie de versions de les seves 
pròpies cançons, en acústic, i al 
final tocaran conjuntament amb 
l’Agrupació Musical del Maresme 
els temes més populars de la banda 

Brams i Agrupació Musical 
del Maresme

Pati del Cafè Nou, 21h
com ‘L’últim triabol’, ‘Són d’un país’ 
i ‘Vull per demà’. El grup de música 
català va néixer a Berga el 1990 i 
des de llavors ha publicat 9 discos 
i actualment són una de les bandes 
més representatives del rock cata-
là. L’agrupació, creada el 1984, és 
tot un clàssic de la Festa Major de 
Mataró i també ha tocat conjunta-
ment amb els bascos Oskorri i amb 
el cantautor valencià Pep Gimeno. 
Acostumen a fer versions de dife-
rents estils musicals. 

És la tercera vegada que 
La Banda fa una actuació 

especial amb un grup 
d’estil ben diferent
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Concert de Festa Major

La Maravella, per cantar les 
cançons de sempre

L’Orquestra Maravella aterra amb 
força per interpretar les cançons 
més mítiques d’ara i de sempre. Fa 
65 anys que donen la nota amb tot 
un repertori d’estils musicals dife-
rents com valsos d’Strauss, rock and 
roll dels anys 60, cançons tradicio-
nals catalanes o ranxeres. Totes les 
seves versions estan recollides en 
4 discos, una varietat musical apta 
per a tots els públics i gustos. El 
Parc Central es convertirà així en 
un pati de butaques per veure el 

Concert
Parc Central, 19:30hconcert d’una de les bandes més 

conegudes del país. Han actuat 
arreu del món i actualment ofereixen 
tres tipus d’espectacle: Una ‘Cobla-
Orquestra’, l’‘Orquestra de Concert’ 
i l’Orquestra de ball’. A més a més 
han publicat un llibre: ‘Maravella 
Maravellosa’ sobre la seva trajec-
tòria. També tocaran a l’Espetec 
Final a les 0.10h al mateix Parc 
Central conjuntament amb La Loca 
Histeria. A l’espai també hi haurà 
servei de barra. 

La Maravella oferirà el 
concert de Festa Major 
i acompanyarà la Loca 

Histeria a l’Espetec Final
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VIDRES
MASCARELL
Des de 1954

Molt Bon Sant 
a ts!

A L’AGOST TAMBÉ
AL SEU SERVEI

Darrer esclat

Llums i trons per tancar           
la festa

Els valencians Pirotecnia Tomás 
faran molt rebombori en els cinc 
minuts d’espetec constant, amb 
petards i focs artificials, que posa-
ran punt i final als 11 dies de festa. 
Després dels focs del dia 27, la 
pirotècnia estrella de la Festa Ma-
jor oferirà un espectacle de llums i 
trons eixordadors que donaran pas 
a l’última nit de Santes.  

Pirotécnia Tomas va néixer el 
1994 a Benicarló, Castelló i des 
d’aleshores han guanyat nombrosos 

Tronada de fi de festa
Parc Nou, 24h premis com el 2n Premi del XIV Con-

curs Internacional de Focs Artificials 
San Fermín 2013 de Pamplona, o 
el XXIII Gran Premi Internacional 
Villa de Bilbao. Creadors dels seus 
propis productes, a Pirotècnia Tomás 
s’encarreguen actualment d’elaborar 
els focs artificials de moltes festes  
majors espanyoles com ara les falles 
de València, la cremá a Benicarló o 
el Piromusical de Burgos, entre al-
tres. Són un clàssic de Les Santes 
de Mataró. 

Després dels focs del dia 
27, la pirotècnia estrella 
de Les Santes oferirà un 

espectacle de llum i trons
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Comença el compte enrere

L’Espetec Final, últimes hores 
de Festa Major

Després de la tronada de Fi de Fes-
ta, és moment de cremar els últims 
cartutxos a l’últim ball de la festa 
major. Per a aquells a qui encara 
quedin forces, l’Orquestra Maravella 
i La Loca Histeria posaran el ritme 
a la nit que obliga a començar el 
compte enrere. De forma alternada, 
tocaran versions de tots els èxits de 
la història musical. Serà el segon 
espectacle de l’Orquesta Marave-
lla, que tocarà abans en el Concert 
de Festa Major. La Loca Histeria és 

Espetec Final
Parc Central, 0:10hun grup de versions format per un 

conjunt de músics i actors que as-
seguren haver fugit d’un psiquiàtric. 
Des de Metallica, fins als Pallassos 
de la Tele, passant per Rafael; tot 
un repertori molt esbojarrat que farà 
que es mogui tothom. Descriuen la 
seva actuació com un espectacle cir-
cense per a totes les edats. Ambdues 
bandes arribaran amb les cançons 
més populars que animaran a ba-
llar a tots els mataronins en aquesta 
darrera nit. 

L’Orquestra Maravella i 
La Loca Histeria posaran 

ritme a la nit que obliga a 
començar el compte enrere
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Dues noves eines per difondre la festa

Les Santes tenen una app pròpia 
i una web renovada

Canvi d’imatge a la web de Les 
Santes i avenç significatiu amb la 
creació d’una aplicació web gratuïta 
adaptada a qualsevol dispositiu. Les 
Santes estrenen una web carregada 
amb la programació de l’any corrent 
i amb menús consultables durant 
tot l’any amb informació fixa sobre 
la Festa Major i consoliden els con-
cursos a les xarxes socials.

La nova aplicació web de Les 
Santes per a smartphones no ocupa 
espai d’emmagatzematge i incorpo-
ra el programa d’actes, que es pot 
consultar de forma molt visual i 
intuïtiva, seguint la línia de la web 
de Cultura. De fet, es pot recórrer 
la programació de la Festa Major 

mitjançant dos filtres: el què i el 
quan, que faciliten la recerca. Tal 
com va explicar el regidor de Cul-
tura, Joaquim Fernàndez, “calia 
desenvolupar l’app perquè cada ve-
gada més gent ho fa servir”, un fet 
que permetrà arribar a un públic 
més ampli, “un altre dels objectius 
que ja fa temps que perseguim per 
difondre la festa”.

La web de Les Santes - wwww.
lessantes.cat – també s’ha renovat 
i s’ha creat un disseny “net, clar i 
de navegació molt fàcil”. La pro-
gramació dels actes està ordenada 
per dies o bé per temàtiques, com 
ara música, teatre o foc i a mesu-
ra que la festa vagi avançant, s’hi 

podran veure vídeos dels diversos 
actes, així com la càmera fixa davant 
l’Ajuntament o m1tv en una clara 
aposta pels continguts multimèdia.

Davant l’èxit de les edicions pas-
sades, enguany s’han impulsat dos 
concursos a través de les xarxes so-
cials, en els quals es convida la gent 
a participar escrivint microrelats per 
a Twitter sota l’etiqueta #microsan-
tes o bé compartint fotografies de 
la festa a Instagram amb el hashtag 
#focsantes. 

Els guanyadors d’ambdós con-
cursos rebran un lot de productes 
de Les Santes i entrades per a la 
temporada estable del Teatre Mo-
numental. 
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G A R D E N  H O M E

Segueix-nos a
Ronda Països Catalans, 11 (Mataró)
WWW.PASSIGARDENHOME.COM

363DIES
OBERT

DIUMENGES I FESTIUS
OBERT TOT EL DIA

FINANCEM LES  
SEVES COMPRES DES DE 

19.95€/MES

Mesque amicsque amics NOMÉS ET DEMANEN 
QUE ELS ESTIMIS, ELS 
RESPECTIS I ELS CUIDIS,  
A CANVI, ELLS T’HO 
DONEN TOT.

MASCOTES

ADVANCE  
MEDIUM 
I MAXI ADULT.  
14 Kg.

49,99€

ADVANCE 
MEDIUM
I MAXI ADULT. 
14 Kg.

49,99
26,99€

LIBRA  
DOG ADULT.  
15 Kg.  
Àmplia Gamma.

/unitat

G A R D E N  H O M E

26
LIBRA 
DOG ADULT. 
15 Kg. 
Àmplia Gamma.
15 Kg. 
Àmplia Gamma.
15 Kg. 

3,95€

COLLAR 
PET&GARDEN. 
Repel·lent insectes.

OFERTA AMB LA 
TARGETA PASSI

G A R D E N  H O M E

TARGETA FIDELITAT

4,20€

OFERTA!

DOG CHOW.  
Pollastre o xai  
Purina 14 Kg.

28,30€

59,95€

89,95€

129,95€

CASETES DE FUSTA. 
FSC 100%.

78x57x76

90x74x95

105x84x95

OFERTA!

ROYAL-CANIN  
MAXI-GIANT-
MEDIUM. ADULT. 
15 Kg.

49,95€

OFERTA!

ROYAL-CANIN  
MAXI-GIANT-
MEDIUM. JUNIOR. 
15 Kg.

59,95€

Et robarà el cor

NATURALISS  
CONILL BABY. 

€

OFERTA AMB LA 
TARGETA PASSI

6,95
G A R D E N  H O M E

TARGETA FIDELITAT

7,95€

NATURLITTER  
PAPER. 10 l.

€

OFERTA AMB LA 
TARGETA PASSI

8,60
G A R D E N  H O M E

TARGETA FIDELITAT

9,50€

CONILL BELIER. 
36,00 €

GÀBIA CONILL.  
Mod 924G.

€

OFERTA AMB LA 
TARGETA PASSI

34,95
G A R D E N  H O M E

TARGETA FIDELITAT

39,95€

GÀBIA CONILL. 

OFERTA AMB LA 
TARGETA PASSI

34

Les Santes2015
gaudeix de la nostra 
festa major
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   BRILLEN ELS AFRICANS
El XX Míting Ciutat de Mataró va tenir 

grans moments d’atletisme
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Pau Ruzafa
Aquest jugador polivalent pro-
vinent del CB Castellbisbal 
és el darrer fi txatge de l’Auto 
Net&Oil Boet Mataró.

 Subcampions
El femení i el masculí de triat-
ló del CN Mataró van acabar 
subcampions del Campionat 
de Catalunya de clubs.

 FOTO DESTACADA STAFF    EL TOT ESPORT

PERIODISTA

ÀLEX GOMÀ

La setmana passada els millors ju-
gadors del món d’handbol platja van 
fer una exhibició a Lausana davant 
el president del COI, Thomas Bach. 
Un pas més per fer que aquest jove 
esport, pugui ser olímpic el 2024. Fa 
poques setmanes, a Lloret es va viure 
l’Europeu, que molta gent va descobrir 
gràcies a les bones transmissions que 
en va fer Teledeporte d’un esport dinà-
mic, espectacular i emocionant. Un 
esport diferent de l’handbol de pista, 
amb menys contacte i força, però amb 
altres virtuts aprofi tant el canvi de su-
perfície (girs i fl ys). 

Aquesta setmana a Mataró, i ja en 
van nou, es va viure el consolidat Tor-
neig Ciutat de Mataró amb més de 50 
equips, organitzat per l’Associació HP 
Mataró. A fi nals de juny el CHP Calella 
va organitzar l’11è Torneig Internacio-
nal de Calella amb els millors equips 
estatals i algunes seleccions europees; 
i la pròxima setmana se celebrarà la 
Maresme Week a Caldes d’Estrac, aco-

llint la Fase Final del Campionat de 
Catalunya (l’1 i 2 d’agost). Grans cites 
esportives a la nostra comarca que van 
empenyent un esport dominat fa uns 
anys a nivell català i estatal pel Calella, 
i ara sobretot pels equips del Vallès 
Oriental, que no tenen platja, però van 
sobrats de ganes, pistes fi xes i entre-
nament.

Veurem si els esforços organitzatius 
van de la mà d’un major suport perquè 
els nostres equips que pugen forts, pu-
guin millorar. A Mataró, per posar un 
exemple, anem sobrats de platja, però 
encara no hem estat capaços de crear 
pistes fi xes d’entrenament, cosa que sí 
que tenen a La Roca i Granollers. Hem 
d’aprofi tar que tenim el que més costa 
(la sorra de platja) i només ens falta po-
sar les porteries a la distància correcta 
i xarxes. Si les esperances de ser olím-
pic van creixent, és lògic que els dos 
“handbols” es vagin separant i especia-
litzant-se. Veurem si a Mataró agafem 
aquest tren, o el deixem passar... 

L’Handbol Platja vol fer el salt als Jocs Olímpics
    El Maresme acull grans cites a l’espera de millorar el nivell esportiu

OPINIÓ
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Onkabetke Nkobolo, atleta de Botswana, fa la millor 
marca del XX Míting Ciutat de Mataró

ATLETISME
MÍTING CIUTAT DE MATARÓ REDACCIÓ

Dissabte 18 de juliol es va disputar la 
vintena edició del Míting Ciutat de Mataró 
“Memorial Teresa Maria Roca i José Anto-
nio Estivill”, una vegada més organitzat 
de manera esplèndida pel CA Laietània, 
amb la col·laboració de la Federació Ca-
talana d’Atletisme i la Direcció d’Esports 
de l’Ajuntament de Mataró. Molts dels 
atletes forans que van venir buscaven la 
mínima per al Mundial de fi nals d’agost, 
però la majoria no van poder assolir el 
seu objectiu, però tot i això va ser un 
bon festival atlètic amb algunes proves 
d’altíssim nivell. 

Domini africà
El més destacat de la reunió atlètica va 
arribar per part d’atletes africans. La 
millor marca va ser per al quatrecentista 
de Botswana, Onkabetke Nkobolo que 
va fer una gran exhibició en la volta a la 
pista per cobrir els seus 400 metres en un 
extraordinari temps de 45.44 (amb 1146 
punts de la taula hongaresa), mínima 
per al mundial i a més rècord del Míting 
i de l’Estadi.

També va estar magnífi ca la cursa de 
1500 metres, quan ja s’estava fent de 
nit, en la qual hi va haver una lluita molt 
disputada entre tres atletes per acabar 

guanyant Mohamed Ismail Ibrahim amb 
3:37.08 (1146 punts de la taula hon-
garesa), nou rècord del Míting, superant 
Youssef Hiss Bashir i Víctor Corrales. Qui 
no va assolir el seu objectiu va ser Adel 
Mechaal (AA Palamós) que quan anava 
molt bé es va clavar i va acabar penúltim 
amb 3:41.79 lluny de la mínima mundial 
que buscava i que està en 3:36.20.

Rècord del míting de 800 i 5.000
També van fer rècord del míting Nusaeb 
Abdulrahman amb 1:46.83 en els 800 
metres i Antonio Abadia amb 13.26.98 
en els 5000 metres, després d’una gran 

IVAN TIRADO ES VA EMPORTAR LA VICTÒRIA EN DISC

ONKABETKE NKOBOLO ARRIBANT A META

Raquel Gonzàlez, millor marca 
femenina, Bea Indurain i Ivan 
Tirado són els triomfadors locals

JONATHAN OKEUDO GUANYA ELS 100

lluita amb Hassa Chani que va fer dos 
segons més.

En perxa Dídac Salas va guanyar, 
però va acabar lesionat amb un fort trau-
matisme al cap, havent de ser evacuat 
en ambulància, després d’una caiguda 
espectacular i dramàtica en el seu primer 
intent sobre la mínima per al mundial 
amb el llistó situat en 5.65 m.

Victòria d’Ivan Tirado en dic
L’única victòria mataronina en categoria 
masculina va ser per al llançador de disc 
Ivan Tirado (CA Laietània) que va enviar 
el disc fi ns a 48.47 m. 
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    En categoria femenina la millor mar-
ca va ser per a la marxadora mataronina 
Raquel Gonzàlez (FC Barcelona) que en 
una prova molt poc habitual com els 3 km 
marxa va fer una cavalcada sensacional per 
aturar el crono en un temps de 12:38.33 
(1122 punts a la taula hongaresa), que-
dant-se a només 18 segons del rècord de 
Catalunya de Maria Vasco.

Triomf de Bea Indurain
També en categoria femenina va arribar 
l’altra victòria mataronina a càrrec de Bea 
Indurain (CA Laietània), que uns dies abans 
havia fet el rècord local de 100 metres 
llisos amb 12.13, es va imposar en els 100 
metres tanques amb un temps de 14.10. El 
fort vent en contra (-1.7 m/s)  li va impedir 
baixar un cop més dels 14 segons.

Va brillar també la plusmarquista 
estatal de perxa Naroa Aguirre, però que 
no va poder amb els 4.41 que haurien 
estat rècord del míting i mínima per al 
mundial. 

CATEGORIA MASCULINA
100 m.- Jonatahan Okeudo (Scorpio) 
10.55
200 m (veterans).- Francesc Bofi ll (Uni-
versitari) 23.38
400 m.- Onkabetke Nkobolo (Playas de 
Castellon) 45.44
800 m.- Nusaeb Abdulrahman 1:46.83
1500 m.- Mohamed Ismail Ibrahim 
3:37.08
5000 m.- Antonio Abadaia (Nike) 
13:26.98
5 km marxa.- Mario Viñas (AAC) 21:43.61
Perxa.- Dídac Salas (FCB) 5.25; 3. 
Joan Planas (CAL) 4.95; 8. Adrià Puig 
(CAL) 4.45
Triple.- Víctor del Río (FCB) 14.53
Pes.- Daniel Martínez (Pamplona) 18.01; 
4. Enric Estivill (CAL) 11.03
Disc.- Ivan Tirado (Centre Atlètic Laie-
tània) 48.47; 5. Sebastian Berengui 
(CAL) 36.95

BEA INDURAIN GUANYA ELS 100 METRES TANQUES RAQUEL GONZÁLEZ GUANYA EN MARXA

CATEGORIA FEMENINA
100 m.- Adhara Barril (AAC) 12.66; 4. 
Alba Grau (LL) 13.20
800 m.- Carla Masip (Vinarós) 2:13.17
1500 m.- Marta Pérez (Seoane) 4:13.34; 
21. Carla Moreno (CAL) 4:46.76; 24. 
Laura Pelegrí (LL) 4:56.41
3000 m obs.- Elena Garcia (València Terra 
i Mar) 10:21.52
3 km marxa.- Raquel Gonzàlez (FCB) 
12:38.33
100 m tanques.- Bea Indurain (CA Laie-
tània) 14.10
Alçada.- Claudia Guri (Sant Julià) 1.67; 
2 Aina Rabadan (CAL) 1.55; 3. Bet Jené 
(CAL) 1.47
Perxa.- Naroa Agirre (At. San Sebastián) 
4.17; 8. Marta Cot (CAL) 3.72; 11. Alba 
Rodríguez (CAL) 3.32; 12. Laia Martín 
(CAL) 3.12; 13. Mariona Gaspar (CAL) 
2.92; 14. Helena Torres (CAL) 2.72
Longitud.- Caridad Hernàndez (FCB) 5.83

RESULTATS DEL XX MÍTING CIUTAT DE MATARÓ
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Berta Cantó bronze als estatals absoluts de 
natació amb nou rècord de Mataró

NATACIÓ
CAMPIONAT D’ESPANYA REDACCIÓ

La setmana passada a les piscines Bernat 
Picornell de Barcelona es van celebrar els 
Campionats d’Espanya de natació en les 
categories absoluta i júnior, amb bonís-
sims resultats per als nedadors del Centre 
Natació Mataró, destacant la medalla de 
bronze de Berta Cantó a nivell absolut i 
les de Guillem Pujol (or) i Marina Martínez 
(bronze) en júnior.

La Berta Cantó en la prova dels 200 
metres braça, va aconseguir el tercer 
lloc, batent el seu propi rècord amb un 
crono fi nal de 2:31.06. La Berta està en 
un excel·lent moment de forma, com ho 
demostren els resultats obtinguts, ja que 
a més va ser 4a (i 3a estatal) en els 50 
(32.37) i els 100 metres braça (1:10.34), 
fent rècord absolut de Mataró en totes tres 
proves, superant les marques fetes amb 
els banyadors de poliuretà.

En Guillem Pujol va ser campió 
d’Espanya júnior en 200 papallona amb 
2:04.39 i es va classifi car per a la fi nal 
B absoluta. També en categoria júnior, 

Marina Martínez va obtenir la medalla 
de bronze en categoria júnior en els 200 
braça amb un crono de 2:39.39 compe-
tint a la fi nal B absoluta.

Altres bons resultats els van obtenir 
en Fernando Morillas amb una gran 4a 
posició absoluta en els 200 m braça 
amb 2:18.20 i el 5è en 50 metres braça 
amb 29.23. Héctor Ruiz va quedar en 5a 
posició en els 1500 m lliures, amb un 
crono de 15:41.03, i en aquesta prova 
en Martí Penedès va entrar a la fi nal B i 
va tocar en la 9a posició, amb un crono 
de 15.55.95. El mateix Martí va fondre el 
rècord absolut de Mataró en els 400 me-
tres lliures amb una marca impressionant 
de 4.30.74, quedant 13è absolut. I en 
la prova dels 800 metres lliures va entrar 
a la fi nal A, quedant en 8a posició amb 
un temps de 8:19.53. Dídac Matsuyama 
en la prova dels 100 papallona va ser el 
12è classifi cat amb un crono de 55.85 (a 
4 centèsimes del rècord de Mataró d’en 
Dani Morales). L’Aina Triola va ser 10a 

EQUIP DE NATACIÓ DEL CN MATARÓ

en 200 esquena, aconseguint rebaixar la 
seva millor marca personal, amb 2:20.47.

En el relleu de 4x200 lliures mascu-
lins, format per en Guillem Pujol, Dídac 
Matsuyama, l’Adrián González, i l’Héctor 
Ruiz, van tocar en la 6a posició establint 
un nou rècord de Mataró 7:38.44. En els 
relleus de 4x100 metres lliures els seus 
components van ser en Guillem Pujol, 
en Fer Morillas, l’Adrián González, i en 
Dídac Matsuyama, i amb un temps de 
3:32.94 es van classifi car en una gran 
12a posició, la mateixa posició que el 
relleu femení, format per l’Adri Roca, 
la Marina Martínez, la Maria Rosiñol i 
la Berta Triola que va fer un crono de 
4:00.54. L’equip femení de relleus dels 
4x200 lliures, format per la Berta Triola, 
l’Adri Roca, la Maria Rosiñol, i la Marina 
Martínez van entrar a la fi nal B acabant 
en la 9a posició estatal, i el de 4x100 
metres estils, format per l’Aina Triola, 
la Berta Cantó, Helena Ruiz, i la Berta 
Triola, va entrar també a la fi nal B tocant 
en la 9a posició.

Varen completar l’equip: Pol Cantó, 
Francesc Ros, Marc Àlvarez, David Cha-
ves, Pol Ruiz, Carla Chaves, Helena Ruiz, 
Maria Rosiñol, Laia Cuello, Núria Cruxent 
i Lara Reyes.  

ELS TRES MEDALLISTES DEL CNM
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El programa Tir Lliure de Mataró Ràdio i 
l’Associació Bàsquet x Tothom van orga-
nitzar la setmana passada el V Torneig de 
bàsquet BIBA 3x3 Les Santes 2015 dins 
del programa de les Santes Esportives de 
la Festa Major de Mataró amb un gran èxit 
de participants i d’afl uència de públic.

En el torneig hi van participar fi ns a 
150 equips de totes les categories des 
de mini fi ns a sèniors, tant masculins 
com femenins , i més de 500 jugadors i 
jugadores que van competir en aquesta 
competició que per primera vegada estava 
enquadrada dins del circuit de tornejos 
de bàsquet 3x3 de la FIBA. En categoria 
sènior van guanyar No t’ho diré (femení) 
i Ai que ens quedem fora (masculí). 

Diumenge passat es va celebrar la 25 
edició de la Travessa Nedant al Port, un 
dels clàssics del programa de les Santes 
Esportives. 

En total 116 participants van prendre 
la sortida des del Port de Mataró, alguns 
sobre la distància del 500 metres i altres 
sobre els 1000 en funció de la categoria. 
Andreu Valls (CN Mataró) i Lucia Rubboli 
es van emportar la victòria en categoria 
absoluta.

També es van premiar, com cada any 
als participants més veterans de la prova, 
a nivell masculí va ser Josep Baulenas 
de 70 anys, mentre que a nivell femení 
aquesta distinció va ser per Isabel Garcia 
de 74 any. 

Andreu Valls i Lucia 
Rubboli guanyen la 
Travessa Nedant al Port

NATACIÓ
SANTES ESPORTIVES REDACCIÓ

Rècord de participació i 
públic al V Torneig 3x3 
BIBA Les Santes 2015 

BÀSQUET
SANTES ESPORTIVES REDACCIÓ

El CP Prat guanya el 
1r Open Invitació de 
Petanca de Les Santes

PETANCA
SANTES ESPORTIVES REDACCIÓ

Una de les novetats d’aquestes Santes 
Esportives 2015 va ser el 1r open in-
vitació de petanca “Ciutat de Mataró”, 
organitzat per la Penya l’Esplanada. Una 
prova reconvertida, hereva de les 12 hores 
de Petanca, que fi ns l’any passat era la 
més veterana del programa.

En la primera edició d’aquest open, la 
victòria va ser per el CP Prat que també es 
va emportar el XXXVII Trofeu Generalitat 
de Catalaunya i XXXVII Trofeu Ciutat de 
Mataró. 

El segon lloc va ser pel CP Sant 
Pol, mentre que el Torres de Rubí va 
acabar tercer. L’equip local de la Penya 
l’Esplanada va acabar 5è. En total la 
participació va ser de 16 equips. 

info@garriga3.com T. 622 943 389C/ Cuba 36 · Mataró · T 93 799 58 00

· SERVEI TÈCNIC DE CONSOLES
· VENDA I INTERCANVI
  DE VIDEOJOCS I CONSOLES
· ASSESSORAMENT QUALIFICAT
· EMBOLIQUEM ELS TEUS REGALS

 www.garriga3.com

Molt Bones 
Santes!
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El Bosc Vertical: 
les millors aventures entre arbres 

AVENTURA
NOTÍCIA
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Endinsar-te en la natura, sentir els 
arbres ben a prop i viure les aven-
tures més divertides al bosc és més 
fàcil del que pots creure. El Bosc 
Vertical de Mataró i Dosrius t’ofereix 
la possibilitat de passar un dia en 
grup enmig de la natura i els arbres, 
escollint entre les 160 activitats 
disponibles entre els dos parcs del 
Maresme. 

Tant si has de celebrar un comiat 
de solter o soltera, un aniversa-
ri, una trobada amb amics o has 
d’organitzar una activitat per a 
l’escola o per a la teva empresa, el 
Bosc Vertical és el lloc ideal per a 
passar un dia diferent junts. La mul-
titud d’activitats es poden combinar 
amb un tiquet menú per a completar 
el dia amb un bon àpat fet a mida 

per a l’ocasió a qualsevol dels parcs. 
Quatre circuits d’aventures es 

troben a Mataró, en un espai obert 
al Parc Forestal aquest mateix any. 
El Circuit Burriac, el Matagalls, el 
Pedraforca o el Pica d’Estats sub-
mergeixen a petits i grans en la 
natura, on s’han de creuar ponts, 
passarel·les, llançar-se amb tirolina 
o patinar per les copes dels arbres. 
La diversió, però, no acaba aquí, 
ja que es pot gaudir de rutes amb 
segway o bicicletes elèctriques o 
posar-se a prova amb un circuit 
d’orientació. 
Les noves experiències d’aventura 
de Mataró completen el bosc vertical 
que ja hi ha a Dosrius des de fa 10 
anys, l’èxit del qual avala el projec-
te. Allà també hi ha quatre circuits 
d’aventura: el Corredor, el Montne-
gre, el Canopy i el dels Encantats. 

A més a més també podràs gaudir 
del Laser Combat, una activitat di-
vertida per posar a prova la trinxera 
dels teus amics amb pistoles làser. 

No esperis més i comença a orga-
nitzar una escapada aventurera per 
aquest estiu. Al Bosc Vertical hi tro-
baràs aventura per damunt de tot! 
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FOTOS: ANNA ALUART

L’HANDBOL PLATJA JA ÉS UN DELS CLÀSSICS DE LES SANTES

4V EDICIÓ DEL TORNEIG DE KORFBAL PLATJA MATARÓV EDICIÓ DEL TORNEIG DE KORFBAL PLATJA MATARÓ4V EDICIÓ DEL TORNEIG DE KORFBAL PLATJA MATARÓ4

FOTO DEL SINCROSANTES DEL SINCRO MATARÓ RUGBY I PLATJA, UNA FUSIÓ QUE SEMPRE DÓNA ESPECTACLE

 EL TORNEIG FUTSAL LES SANTES ARRIBA A LA 9A EDICIÓ 

PROVA DELS 3.000 OBSTACLES DEL MÍTING
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Després de dues temporades en què ha 
estat als Estats Units i ha pogut jugar ben 
poquets partits amb l’equip del CN Mata-
ró, la jugadora de waterpolo mataronina 
Roser Tarragó, tres vegades ja considerada 
la millor esportista de la nostra ciutat, la 
pròxima temporada la jugarà tota amb el 
“seu equip” o sigui amb el CN Mataró 
La Sirena, que per segon any jugarà 
l’Eurolliga femenina. No cal dir que serà 
el principal reforç de l’equip de cara a la 
temporada 2015-16, que mantindrà el 
seu bloc on destaquen Marta Bach, Ciara 
Gibson, Ona Meseguer, Laura López, Aria-
na Gragnolati i Alba Bonamusa. 

La plantilla pràcticament completa
Són baixa les estatunidenques Amy 
Carlsson i Alysa Turza i per a elles s’estan 
buscant els adequats recanvis, és a dir 
una portera de primer nivell i una boia 
gran i forta que pugui competir amb les 
boies del CN Sabadell i dels rivals que 
es trobarà La Sirena a Europa. Segons 
ens va comentar el director tècnic del 
club “Beto” Fernàndez, el club havia 
pensat amb Paula Chillida, jugada que 
fa dos anys va jugar la fase fi nal de la 
temporada amb el conjunt mataroní, 

però la jugadora ha tornat de jugar als 
Estats Units amb una lesió que l’ha 
fet passar pel quiròfan i que la tindrà 
diversos mesos fora de les piscines. A 
darrera hora hem sabut que s’ha fi txat 
la portera estatunidenca Elisabeth Keeve 
i està molt avançada la contractació de 
la boia mexicana Marcela Ríos.

La base l’equip és de la casa
Després del revés de no jugar la final 
de lliga la temporada passada després 
de perdre a semifinals davant el Sant 
Andreu, el club vol fer un esforç per re-
forçar aquesta plantilla que està formada 
bàsicament per jugadores del planter. En 
aquest sentit, una de les fi tes que es mar-
ca Fernàndez pels pròxims anys, és tenir 
equips femenins en totes les categories 

CN MATARÓ - CW Sevilla 9-4
Urpolozeak Donostia - CN MATARÓ 3-16.

Formen l’equip: Xavier Casabella, Marc 
Mora, Eudald Bertran, Lluís Pizarro, Pau 
Pannon, Óscar Jordà, Ricard Cambray, 
Lluc Bertran, Pau Rocamora, Raul Loste, 
Ramon Homar, Víctor Romera.  

 L’equip cadet masculí del Centre Natació 
Mataró La Sirena ha acabat en novè lloc 
del campionat d’Espanya de waterpolo 
disputat a València.

L’equip que entrena Vicenç Tarrés, 
i que ha comptat amb l’ajut de Beto 
Fernàndez, ha fet un gran campionat i 
la classifi cació fi nal en absolut refl ecteix 
la seva actuació, ja que només han 
perdut un partit, i als penals, això sí en 
l’eliminatòria clau de vuitens de fi nal, 
davant el Club Natació Barcelona, que 
al fi nal ha estat l’equip que s’ha fet amb 
el bronze.

Els resultats que ha assolit el CN Ma-
taró La Sirena han estat aquests:

Roser Tarragó jugarà tota 
la pròxima temporada 
amb La Sirena 

WATERPOLO
NOTÍCIA REDACCIÓ

de base. Per a Fernàndez això és bàsic per 
poder competir amb altres equips com el 
Sabadell o el Terrassa.

Tres “sirenes” amb la selecció 
espanyola
La Roser Tarragó, junt amb les seves 
companyes de club Marta Bach i Laura 
López, han estat cridades a un “stage” 
a Madrid, des del dia 17 fi ns al 22 de 
juliol. Entre els dies 9 i 12 de juliol ja 
van participar en el Torneig de Siracusa 
a Itàlia, on Espanya va acabar en segon 
lloc, després de guanyar a Itàlia i Rússia 
i perdre davant Holanda.

Aquesta estada és de preparació per al 
Mundial de Kazan, on Espanya defensarà 
el títol aconseguit a Barcelona ara fa dos 
anys.  

L’equip cadet del CN 
Mataró acaba novè en el 
campionat estatal 

WATERPOLO
NOTÍCIA REDACCIÓ

FASE DE GRUPS
CN MATARÓ - Jerez 22-7 
CN MATARÓ - Majadahonda 16-4 
VUITENS DE FINAL
CN Barcelona - CN MATARÓ (9-9 i derrota 
als penals)
DEL 9è AL 16è LLOC
Galaico Pontevedra - CN MATARÓ 5-20 
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Els equips del Vallès Oriental van tornar 
a dominar un any més el Torneig Handbol 
Platja Ciutat de Mataró, que enguany 
celebrava la seva 9a Edició, més que con-
solidat, (amb 52 equips, 32 masculins i 
20 femenins). Un clàssic de cada estiu  
i de les Santes Esportives que va omplir 
d’handbol la platja del Varador de Mataró, 
el dissabte 18 amb les fases de grups i el 
diumenge, 19 de juliol, amb la fase fi nal.

L’Handbol Platja Granollers va re-
validar el títol aconseguit el 2014 en 
categoria femenina (guanyant 2-0 a 
la fi nal al HP Harresi Kaigan), però en 
categoria masculina va veure’s superat a 
la fi nal pel Jurassic Team de La Roca del 
Vallès (2-1, als shoot-out). Un títol dels 
roquerols que trenca l’hegemonia del HP 
Granollers que havia aconseguit el doblet 
les tres darreres temporades.

Algo Passa con Gabri va acabar tercer 
en categori masculina, mentre que el 
tercer lloc en categoria femenina va ser 
per ARHS Team.  

La nedadora del Centre Natació Mataró 
Júlia Castelló va obtenir el tercer lloc en 
la prova dels 100 metres braça categoria 
SB5, en el campionat del món de natació 
adaptada que s’ha celebrat a Glasgow, i 
per tant ha pujat al podi per a endur-se 
la medalla de bronze. Medalla de molt de 
prestigi per a la Júlia que veu premiat el 
seu gran nivell i la seva ambició.

Jocs Joventuts Europees
La nedadora de Natació Adaptada del 
Centre Natació Mataró, Andrea Sànchez, 
va guanyar fins a 4 medalles als Jocs 
Olímpics de Joventuts Europees que 
s’han celebrat a Croàcia. L’Andrea que 
s’estrenava en una competició interna-
cional va demostrar un nivell digne de 
veterana i va estar lluitant sempre entre 
les millors de les seves proves. 

Es va emportar l’or en els 100 metres 
lliures, la plata en els 50 metres lliure i 
el bronze en els 100 metres esquena i els 
50 metres esquena. 

Júlia Castelló bronze 
al mundial de natació 
adaptada 

NATACIÓ 
MUNDIAL REDACCIÓ

Marina Trigo campiona 
de Barcelona de 
Patinatge Artístic

PATINATGE
CAMPIONAT BARCELONA REDACCIÓ

El passat cap de setmana la localitat 
de Tordera va acollir el Campionat de 
Barcelona de Patinatge Artístic aleví i 
benjamí, on el Club Patinatge Artístic 
Mataró va aconseguir molt bons resultats. 
En categoria benjamí, la mataronina 
Marina Trigo es va proclamar campiona 
de Barcelona, classifi cant-se d’aquesta 
manera per disputar el Campionat de 
Catalunya que se celebrarà el pròxim mes 
de setembre a Lleida. 

Categoria aleví
En categoria aleví, les representants 
mataronines no es van poder penjar cap 
medalla, tot i això, Lúcia Navarro i Sara 
Ortíz van tenir una gran actuació i es van 
classifi car totes dues per disputar la fase 
fi nal del Campionat de Catalunya.

Festival 
Avui divendres a les 20h, el Pavelló 
Jaume Parera acull el festival de fi nal de 
temporada del club mataroní. 

Jurassic Team i HP 
Granollers campions del 
Torneig Handbol Platja

HANDBOL
SANTES ESPORTIVES REDACCIÓ

www.matarobikes.com

N0VES INSTAL·LACIONS DE + DE 400M2
c/Sant Cugat, 34 - Mataró Tels: 93-799 79 26 - 637 195 489
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Els dos equips del CN Mataró subcampions 
de Catalunya de Triatló

TRIATLÓ
CAMPIONAT CATALUNYA REDACCIÓ

Diumenge passat es va celebrar a Vic la 
Triatló d’Osona, prova que enguany acollia 
el Campionat de Catalunya de Clubs de 
Triatló. Aquesta és una prova important 
i molt atractiva doncs el tram de natació 
es neda al pantà de Sau girant a costat 
del campanar de l’església que hi ha al 
bell mig del llac.  

Els triatletes del CN Mataró van estar 
a un gran nivell i es van emportar dos 
subcampionats de Catalunya de club, en 
categoria masculina i femenina.

 A nivell indvidual hem de destacar 
el 2n lloc de Caludia Luna en categoria 
femenina (1:26:54) i el 3r lloc d’Alex 
Cortijo en categoria masculina (1:15:17). 

Esmentar que en categoria femenina 
totes les triatletes del CN Mataró van 
arribar entre les 25 primeres, Joana 
Martínez 11a (1.39:56), Núria Brugue-
ra 12a (1:42:26), Laia Salvador 16a 
(1:45:17) i Raquel martin 23a (1:48:20).
En categoria masculina Xavier Casal 
va ser 7è (1:15:59), Antoli Gauria 8è 
(1:16:15), Guille Cortijo 21è (1:19:11), 

Pablo López 37è (1:21:31), David Rovira 
51è (1:23:29) i Marcel Aragonès 58è 
(1:25:25).

Cinc podis per categories
A més els triatletes mataronins van 

aconxeguir cinc podis emn categores, 
Alex Cortijo i Claudia Luna van ser 
campions júniors, Guille Cortijo campió 
cadet, Joana Martínez 2a en categoria 
veterans  i Laia Salvador 3a en aquesta 
mateixa categoria. 

Triatló Júnior Internacional
El dia abans, tres dels components del 
CN Mataró van viatjar fi ns a França per 
participare a la triatló internacional júnior 
de Chateauroux. Els tres representants 
del CN Mataró van ser Claudia Luna i els 
germans Alex i Guille Cortijo. 

Claudia Luna va tenir una gran actua-
ció acabant 6a (1:06:35), quedant-se a 
tant sols 20 segons del podi de la prova. 
Alex Cortijo fou 34è (1:01:55), mentre 
que en Guille, tot i estar encara en edat 
cadet, va quedar 38è (1:02:29). 

El passat diumenge dia 12 de juliol es 
va celebrar a Roses la tercera regata 
de la Lliga Catalana de Llagut on hi va 
participar el Club Rem Capgrossos amb 
tres equips, el veterà masculí, el sènior 
femení i el sènior masculí.

El sènior femení es va emportar la 
victòria i continua líder de la Lliga Cata-
lana de Llagut, augmentant la distància 
amb el segon classifi cat, el Badalona. 
Menys sort va tenir el sènior masculí que 
va acabar 10ès classifi cat i continua en 
desena posició a la classifi cació general. 

L’equip veterà va acabar 5è a la prime-
ra ronda i no va poder disputar la fi nal, 
però va acabar guanyant còmodament la 
fi nal B.   

Triomf a Roses del 
femení del Club Rem 
Capgrossos

REM
LLIGA CATALANA REDACCIÓ
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Les Santes, Festa 
Major de Mataró

Dia: 
Dilluns 27 de juliol

Horari: 
20h

Lloc: 
Pati del Cafè Nou 
(Mataró)

Preu: 
Gratuït

CARLA COOK, 
PELS 10 ANYS DE LA BIG BAND

La Big Band Jazz del Maresme 
celebra aquest 2015 els seus 
primers 10 anys de singladura. 
Durant l’any ha fet diversos con-
certs d’envergadura i el seu pú-
blic, molt fi del, ja sap de memòria 
que hi ha cites del calendari a les 
quals no pot fallar. Una arrela a 
la programació de les festes nada-
lenques, més aviat pels volts de 
Reis i l’altra és indissociablement 
per la Festa Major de Les Santes.

Des de la seva creació 
la Big Band ha seguit un 
camí similar al dels Gos-
pelsons i s’ha consolidat 
com un clàssic de casa 
que no falta a la Festa 
Major.

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

Festival Jazz d’Arenys de Mar
Big Band Arenys & John Dubuclet.
Divendres 24 juliol l 22:30h l Pati del 
Xifré (Arenys de Mar) l Preu: 8€.
Amélie Angebault Quartet.
Divendres 31 juliol l 22:30h l Pati del 
C.C.Calisay (Arenys de Mar) l Preu: 8€.
The Gramophone Allstars Big Band.
Divendres 7 agost l 22:30h l Pati del 
Xifré (Arenys de Mar) l Preu: 8€.
The Sey Sisters.
Divendres 14 agost l 22:30h l Pati del 
Xifré (Arenys de Mar) l Preu: 8€.
Jordi Rabascall 12 to12 Quartet amb 
Matthew Simon.
Divendres 21 agost l 22:30h l Pati del 
Xifré (Arenys de Mar) l Preu: 8€.

TEATRE I DANSA

‘Fer riure és un art’
Espectacle d’humor del reconegut 
actor mataroní Joan Pera. 
Diumenge 26 juliol l 19h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
l Anticipada: 16€ platea / 14€ 
amfi teatre. Taquilla: 18€ platea / 16€ 

amfi teatre.

Fet a Mataró: ‘Tendències 
actuals de la dansa’
Parla de la dansa actual i dels 
llenguatges que s’utilitzen a l’escena 
contemporània. Idea, direcció i dansa: 
Toni Jodar | Bddansa. 
Dimecres 29 juliol l 21h l Can Gassol 
(Pl. de la Pepa Maca, 15. Mataró). l 
Gratuït amb invitació.

‘La Butaca’ 
Espectacle de T-Atraco Teatre.
Dissabte 1 d’agost l 21h l La Sala 
d’Argentona (Plaça Nova, s/n. Argento-
na). Preu: 4€.

INFANTIL

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

‘El pot de les potingues’
Espectacle d’humor esbojarrat, amb 
pallassos, per a tots el públics. A 
càrrec de Pamboliteatre. 
Diumenge 26 juliol l 19h l Foment Ma-
taroní (C. Nou, 11. Mataró) l Preu: 5€. 

www.totmataro.cat/agenda   

En aquesta ocasió, a més, la Big 
Band es farà forta al Pati del Cafè 
Nou, la tarda del 27 de juliol, i ho 
farà en companyia de Carla Cook, 
un referent internacional del jazz, el 
gòspel i el blues. Carla Cook ha estat 
nominada a premis de la importàn-
cia dels Grammy com a millor veu de 
jazz. És una gran cirereta pel pastís 
dels 10 anys.

Reis i l’altra és indissociablement 
per la Festa Major de Les Santes.

Des de la seva creació 
la Big Band ha seguit un 
camí similar al dels Gos-
pelsons i s’ha consolidat 
com un clàssic de casa 
que no falta a la Festa 

Espai patrocinat per

www.totmataro.cat/agenda
MÉS INFORMACIÓ
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Empedrat de contes a la 
Pompeu Fabra
‘Neda que neda’, a càrrec de La Bleda.
Dimarts 29 juliol l 18h.
‘El col·leccionista de contes’, a càrrec 
de Santi Rovira.
Dimarts 4 agost l 18h.
‘La capsa de l’estiu’, cançons i dites 
populars, a càrrec de Sílvia Serra.
Dimarts 11 agost l 18h.
‘Contes en clau de Rodari’, a càrrec de 
Joan Boher.
Dimarts 18 agost l 18h.
‘Contes de gel. De l’Àrtic a l’Àntàrtida’, 
a càrrec de Teia Moner.
Dimarts 25 agost l 18h.
Biblioteca Pública Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, s/n. Mataró).

Empedrat de contes a 
Biblioteca Antoni Comas
‘Contes que conten’, a càrrec de Rosa 
Fité.
Dimecres 30 juliol l 19h.

‘Pirates a la banyera’, a càrrec de 
Núria Clemares.
Dimecres 5 agost l 19h.
‘Ka-Ke-Ki Kontes!’, a càrrec de La 
Senyoreta.
Dimecres 19 agost l 19h.
Biblioteca Pública Antoni Comas (C. 
Prat de la Riba, 110. Mataró)

XERRADES I LLIBRES  

‘Un país nou, millor per a 
tothom’
Conferència amb Miquel Calçada. 
Dissabte 31 juliol l 19:30h l Centre 
Parroquial (C. Bernat Riudemeia, 8. 
Argentona)

‘Visió biocèntrica de la història’
Conferència d’Helena Escoda, historia-
dora i màster en dret animal (UAB).
Diumenge 2 agost l 11h l Saló de 
Pedra (Argentona)

RUTES I VISITES

Un tast d’art a ca l’Arenas
Recorregut per conèixer l’arquitectura 
de la Casa Arenas, la fi gura de l’artista 
i la col·lecció d’art que s’hi exhibeix. 
Diumenge 26 juliol l 18h l Ca l’Arenas 
(C. Argentona, 64. Mataró)

Mataró, capital del gènere 
de punt
Visita guiada a la nova mostra perma-
nent sobre la indústria tèxtil. 
Dissabte 25 juliol, 1, 8, 22 i 26 
d’agost l 18:30h l Can Marfà (Passatge 
de Can Marfà, 1, Mataró) l Gratuït

Vil·la romana Torre Llauder
Restes d’una de les vil·les senyorials 
del territori de la Iluro romana.
Dissabte 25 juliol, 1, 8, 22 i 29 
d’agost l 19h l Clos Arqueològic de 
Torre Llauder (Mataró) l Gratuït

Espai patrocinat per

Dissabte 1 d’agost: Arrigo Tomasi Trio
Dissabte 8 d’agost: Concert a càrrec 
d’UNA (quartet de corda i veu).
Dissabte 22 d’agost: ‘Una banda de 
pel·lícula’ amb la Banda de l’EMA.
Dissabte 29 d’agost: ‘Música de la 
màniga’ a càrrec del Duo Tocatta.

FESTIVAL DE MÚSICA

Música a la Gruta

Gruta de Lurdes (Parc de Lurdes, 
Arenys de Munt) l Preu concert: 2€.

TEATRE

El teatre sempre és present en la pro-
gramació de Les Santes. Enguany, Quim 
Masferrer presenta un monòleg carregat 
d’humor. La tragicomèdia de la vida en 
90 minuts. Dirigit per Ramon Fontserè.

‘Temps’

Dimarts 28 de juliol l 19h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) l 
Anticipada: 16€ platea. 14€ amfi teatre. 
Taquilla: 18€ platea. 16€ amfi teatre.

Guia Cultural 1685.indd   3 22/7/15   18:28



Museu Arxiu de Santa Maria 
Visita guiada a la Basílica de Santa 
Maria i a les seccions del Museu.
Dissabte 1 agost l 18h l Museu Arxiu 
de Santa Maria (C. Beata Maria, 3. 
Mataró)

Salve Iluro. La ciutat romana 
a través dels sentits
Visita guiada a la Mataró romana. 
Dissabte 8 d’agost l 18h l Punt de 
trobada: Ajuntament de Mataró

Ruta del Mar
Ruta guiada que permet descobrir la 
vinculació de Mataró amb el mar. 
Dissabte 15 i 29 d’agost l 19h l Sorti-
da: Ermita de Sant Simó (Mataró)

El Modernisme a Mataró
Ruta guiada per conèixer l’època i els 
principals arquitectes del moment.
Diumenge 23 d’agost l 10h l Des de 
l’Ajuntament (Mataró)

FESTES I FIRES

Les Santes, Festa Major de 
Mataró
Divendres 24 juliol: 17h al Nou Parc 
Central, Dissantes- Activitats i jocs 
infantils. 18:30h, Gegantada. 19h
Passeig del Callao, concert Gospelsons. 
20:30h al Nou Parc Central, Flashmob 
Dissantes. 21:15h al Nou Parc Cen-
tral, concert JARPS. 21:30h al Passeig 
del Callao, Havaneres i rom cremat. 
22h Plaça de la Muralla, espectacle 
musical de Dakka Mataró. 1h al Nou 

Parc Central, concert Dissantes: Buhos 
+ La Pegatina + Dj Redo i Dj Paxitu. 
Dissabte 25 juliol: 11h al Teatre 
Monumental, Concert de banda amb la 
Societat Musical Mestre Orts Gaianes. 
Després, La Filà (A càrrec dels Beque-
teros de Cocentaina). 18h a l’antic 
Hospital, Concert Banda de l’Agrupació 
Musical del Maresme. 19h al Nou Parc 
Central, ‘Óssos del Pirineu’. 19:45h, 
cercavila Cap a la crida. 20h, Crida de 
Festa Major. 23h al Passeig del Callao, 
Sessió de dj’s Tour 40 Principales. 
NIT BOJA: 23:30h des de l’Ajunta-
ment, Desvetllament bellugós. 24h Pl. 
Santa Anna, Convidada de la Família 
Robafaves. 1:30h davant l’Ajuntament, 
Escapada a Negra Nit (correfoc). 2h 
Pl. Santa Anna, Dj David Oleart. 3h, 
Pujada Tabalada. 3:30h al Nou Parc 
Central, La Ruixada. Diumenge 26 
juliol: 12h Plaça Santa Anna, Diada 
Castellera. 12h, Concert de Barram. 
12h Nou Parc Central, Esquitxada 

de colors. 12h a Les Esmandies, 
Concert vermut ‘JazzCat’. 14h, Barram 
i Repicada. Tarda Guillada: 18h, De 
parranda! 18:30h, Convidada de la 
Família Robafaves. 20h, Correguspira. 
Pujada Tabaladeta. 22h, Ruixadeta. 
22h al Pati del Cafè Nou, Ballada de 
sardanes. 22:30h, ‘Rock al Port’ amb 
Flanagan + Projecte Mut + Blaumut + 
Teràpia de Shock. 22.30h Pl. Santa 
Anna, concert Marc Ràmia i 24h Re-
vetlla de Festa Major amb l’orquestra 
Girasol. Dilluns 27 juliol: 7h, Matina-
des. 9h, Toc d’ofi ci. 9:30h, anada a 
ofi ci. 10h a la Basílica de Santa Maria, 
Missa de Les Santes. 12h al Carrer 
d’en Pujol, Ballada de Sardanes. 13h 
Plaça Santa Maria, Desfi lada. 18h, 
La Passada (cercavila). 18 i 21h Nou 
Parc Central, espectacle ‘Violeta’. 23h 
al Passeig Marítim, Castell de focs. 
23:30h Pl. Santa Anna, Sardanes i 
xindriada. 24h Passeig del Callao, ‘La 
rumba té molt poder’. Port de Mataró, 

guia culturalguia cultural www.totmataro.cat/agenda Espai patrocinat per

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

DINAR POPULAR

El protagonisme del 29 de juliol al matí, 
darrer dia de Les Santes, se l’endú el 
Ball de Bastons recuperat que oferirà 
un vermut a la Plaça de Cuba a les 12h 
i, des d’allà, anirà fi ns a la Plaça de Can 
Xammar on l’entitat Ralet organitza la 
segona edició del ‘Rotet de Santes’, un 
dinar popular a base de paella i xíndria 
per 7,5 euros el tiquet, disponibles al bar 
El Públic (C. d’en Xammar, 6).

‘Rotet de Santes’
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Germà Negre + Catarres + Dj David 
Oleart. Dimarts 28 juliol: 9:30h, 37a 
cursa popular de Les Santes. 11h, 
Anada a la Residència Sant Josep. 
11:30h, ballada de sardanes. 18:30h 
a l’Ajuntament, Postal de Gegants. 
19h al Nou Parc Central, espectacle 
‘Sol i fa plou’. 19:15h a la Residència 
Sant Josep, Concert de Sardanes. 21h 
a l’Ajuntament, Ball de Dracs. 21h 
al Pati del Cafè Nou, Concert ‘Ovidi 
popular, 20 anys!’. 22h Plaça Xica, 
Cercavila i 22:30h pl. Ajuntament, 
concert “Anem de canyes!”. 23h al 
Parc Central, Requisits de Festa Major. 
23.30h Pl. Ajuntament, Escapada i La 
Coixinera. 2h, ‘No n’hi ha prou!’. Des-
prés, col·lectiu Dj’s The Fool Monkeys.
Dimecres 29 juliol: 18h Pl. Ajun-
tament, Enfi gura’t (tast de fi gures). 
19:15h, cercavila ‘Anem a tancar’. 
19:30h Parc Central, Concert de festa 
major amb Orquestra Maravella. 21h al 
Pati del Cafè Nou, Concert amb Brams 

i Agrupació Musical del Maresme. 19 
i 21h al Nou Parc Central, espectacle 
familiar ‘The Incredible Box’. 24h, Tro-
nada de fi  de festa. En acabar, al Parc 
Central, Espetec fi nal amb l’Orquestra 
Maravella i La Loca Histeria. 6h del 
matí, Cercavila ‘L’Albada’.

Fireta de Santes 
Productes relacionats amb Les Santes. 
Fins 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)

Festival benèfi c contra el 
càncer
Organitza: Llavaneres Contra el Càncer.
Dissabte 25 juliol l 20h l Parc de Ca 
l’Alfaro (Sant Andreu de Llavaneres)

Festa Major Sant Domingo 
2015 (Argentona)
Dilluns 3 agost: 18:45h, Repicada 
de campanes i coets. 19h, Cercavila. 
20:15h, dormida gegants. 22:45h, 
Pregó. 23h, Nit boja-correfoc. 24h 
Plaça Nova, Ball ‘La Loca Histeria’ i 
Neno dj. Dimarts 4: 6h, Matinades. 
7h, Posta dels càntirs. 10h, ofi ci. En 
acabar, Xarbotada. 11:30h, benedicció 
de les aigües i dels càntirs. 12.30h, 
cercavila. 12,30h a la Plaça Nova, 
Aixecada de Càntirs. 19:30h, concert 
de Festa Major. 23h, castell de focs. 
24h, ball de Festa Major. Dimecres 5: 
9:30h, cursa popular. 12h, xeringada 
i festa de l’escuma. 17:30h, plantada 
de capgrossos i cercavila. Ball de 
capgrossos. 23h, Havaneres. Dijous 6 
agost: 9:30h, pedalada popular. 13h, 
repicatronada. 18h, cercavila cap a 
la Font Picant. 18:30h, Espectacle i 
Tallers familiars. 19:30h, sindriada 
i sardanes. 23h plaça Nova, concert 
grup versions. 2h, Fi de Festa!

SARDANES

Dijous sardanes
Amb: Cobla Premià, Cobla Iluro i Cobla 
Marinada.
Dijous 30 juliol, 6, 20 i 27 d’agost l 
19:30h l Plaça Església (Arenys de Mar)
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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 

FESTA JOVE

Dimarts 4 agost: 17,30h bàsquet 3x3 i tar-
da Underground. 23:30h, Cercavila. 0:00h, 
Itaca Band + La Sra Tomasa + Dj Sendo.
Dimecres 5 agost: 21h, Sopar popular 
i concert Marc Ràmia. 22:30h, Correfoc. 
24h, Auxili + Boikot + Pd Radio Rebelde.
Dijous 6 agost:  18h, Caipirinyada Popular 
i concert Miquel Del Roig. 23h, Banda 
Biruji + Green Valley + Ebri Knight + Dj 
Domingo El Gran. 

‘La Garrinada’ d’Argentona

Assegurança de Salut Óptima 
A AXA sempre el cuidarem 

Gaudeixi amb salut de les Santes 2015 

El nostre compromís: tenir cura sempre de la seva salut 
gràcies al nostre ampli i diferencial ventall de cobertures. 

MARESME ASSESSORIA I INVERSIONS, S.L. 
Mossen Jacint Verdaguer, 69 - Mataró 
93 757 15 06   -   maresme.assessors@agencia.axa-seguros.es 
www.maresmeassessors.oficinaaxa.es 
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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’.
Fins al 29 de juliol. 

Llucià González Viza
Escultures i dibuixos.
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. Occità-
nia, s/n. Mataró). l Fins al 31 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.
‘Pessigolles, catàleg d’emocions i 
sentiments’.
Del 5 d’agost a l’1 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.

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.

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

‘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.

Antoni Cumella 1913-1985
Exposició de ceràmica. 
Museu del Càntir (Pl. de l’Església, 9. 
Argentona) l Fins al 13 de setembre. 

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

‘2n Concurs de Pintura i 
Escultura’
Els 3 artistes guanyadors: Marta Bassa, 
Toni Martí i Carme Fageda.
Museu Arxiu Can Caralt (Crtra. de Sant 
Vicenç, 14. Sant Andreu de Llavane-
res) l Fins al 31 de juliol. 

www.totmataro.cat/exposicions
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 Per enviar informació 

email: agenda@totmataro.cat
formulari: totmataro.cat/agenda

La Destil·leria Espai Cultural (Camí 
Ral, 282. Mataró) l Fins al 17 de 
setembre.

EXPOSICIÓ

‘Seny i rauxa a Les Santes’

Coincidint amb el 1r aniversari de La 
Destil·leria, torna la cita amb aquesta ex-
posició col·lectiva amb obres inspirades 
amb Les Santes: 14 artistes, 14 obres, 1 
leitmotiv: el seny i la rauxa. 

Exposicions 1685.indd   2 22/7/15   12:19
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CASALS

UGT sindicato jubilados y 
pensionistas del Maresme. 
pl. de les tereses, 17. Mataró. Telf: 
93.755.14.17.
Juliol: • Dia 30, visita a Andorra. • 
Agost: • Dia 2, gran buffet lliure de 
marisc. • Del 3 al 7 d’agost, Navarra. • 
De l’11 al 16, estiu a primera Línia de 
platja, hotel San Salvador de Comarru-
ga. • Dia 27, de compres a Andorra. • 
Dia 30, Besalú (sortida amb esmorzar 
i dinar). 

Associació de gent gran la 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• 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 38,50€. • Ball cada 
dimecres a les 16,30h, amb música 
seleccionada de CD, a la Sala del Bar. 
• Activitats: Pintura a l’oli. Puntes co-
ixí. Coral. Petanca. Informàtica. Grup 
Play Back. Grup de Teatre Gatassa.

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

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. 
c/ Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Sopar-Ball, penúltim dissabte de cada 
mes, a les 20,30h. • Activitats:Tai-Txi 
(Dilluns i dimecres matí). Mandales 
(Dimarts). Patchwork (dilluns i dime-
cres), Labors i manualitats (Dimecres). 
Mitja, ganxet i puntes de coixí (dilluns 
tarda). Exercicis de relaxació (Dimarts 
i divendres). Petanca (Dill, dmt, dimc 
i div). Bingo (Dijous tarda). Ping-pong 
(Dimarts i divendres matí). Informàtica 
(dilluns, dimarts i divendres). Play Back 
(dijous matí).

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

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

gent grangent gran
www.totmataro.cat/gentgran
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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.

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.

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

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

Horaris de les 
farmàcies de Mataró

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

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

24H    OBERTES DIA I NIT

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

9 A 22H    EXCEPTE NIT

farmàciesfarmàcies

Psiquiatria general

Psiquiatria i psicologia del nen
i de l'adolescent

Orientació / teràpia familiar

 el Tot 1685_CS6.indd   1 22/7/15   18:00
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educatius ‘Desvetlla’t Bé’ “és una 
bona eina”, però cada vegada són 
més els joves de fora de Mataró que 
s’apropen a la ciutat aquesta nit per 
viure la Nit Boja i inevitablement ha 
augmentat de forma considerable el 
públic, un fet que ha obligat a re-
pensar la nit.

“Separar públics”
Per a Fernàndez, “la diversifi cació 
d’actes ens ha de permetre separar 
públics i poder donar resposta als 
gustos de tothom”. Per això, durant 
el Desvetllament Bellugós hi ha 
programat el ‘Tour 40 principales’ 
al Passeig del Callao, mentre que 
per a aquells que no vulguin seguir 
l’Escapada a Negra Nit, el Dj David 
Oleart estarà punxant a la Plaça San-
ta Anna des de les dues.

Pels nens, la Tarda Guillada
La contraprogramació, però, no pot 
acabar la mateixa nit del 25, segons 
Fernàndez. La Tarda Guillada del dia 
26 és un altre dels actes ja consoli-
dats que permet “descongestionar el 
públic del 25 a la nit i permet que 
nens i famílies puguin viure els actes 
més populars de Les Santes sense 
problemes”, va afi rmar el regidor. 
L’èxit de públic de la rèplica de la 
Nit Boja pels més petits ha consoli-
dat l’acte els darrers anys.

La coincidència en dissabte posa 
a prova aquest any l’aposta feta per 
la Comissió i Cultura. 

de l’endemà, pensada en aquest cas 
pels més petits.

“Sempre patim quan comptem les 
persones per milers”, va assegurar 
el regidor de Cultura, Joaquim Fer-
nàndez, per referir-se a la nit del 25 
de juliol. I és que el calendari ha fet 
tornar a caure la nit més popular de 
Les Santes en dissabte i això ha fet 
venir a la memòria la massifi cació 
extraordinària del Desvetllament Be-
llugós del 2011. Aquell any el 25 va 
caure en dilluns però l’acte va tenir 
un desenvolupament caòtic. La cam-
panya de conscienciació als centres 

La nit del 25 de juliol torna a ser en 
dissabte, però la diversifi cació dels 
actes permetrà evitar la massifi cació 
del 2011. Així ho van afi rmar des de 
Cultura la setmana passada durant 
la presentació de la nova web de la 
Festa Major. S’han programat dos 
grans actes amb música durant el 
Desvetllament i l’Escapada a Negra 
Nit, sense oblidar la Tarda Guillada 

LES SANTES
NOTÍCIA MIREIA BIEL

culturacultura www.totmataro.cat
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Confi en a evitar la massifi cació 
del 25 amb la contraprogramació 

La diversifi cació d’actes ha 
augmentat els darrers any 
davant la crescuda de públic

• Corredor de Seguros.
• Asesoría de Empresas.
• Gestiones Inmobiliarias.
• Agencia Financiera.

Pablo Picasso, 38 bajo, Mataró

HORARIO DE VERANO: DE 9:00h a 15:00h

obatoateoM LM
93 790 70 25  /  93 796 34 02

Bones Santes
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JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG - PSICOTERAPEUTA

La Festa de Les Santes
  jpatuel@copc.cat

apunts psicològics

L’Ésser Humà és un “homo ludens”, 
un ésser de festa, de joc. Un ésser 
que li agrada jugar, divertir-se, fer 
festa. I és intrínsec o constituïu 
de l’estructura humana. L’actitud 
lúdica sana de jugar, divertir-se, 
se’n diu eutrapèlia (bona broma o 
una amable broma). I es troba enmig 
de l’esquivesa (la persona seriosa, 
infl exible que no riu mai) i la burla 
(la persona que se’n riu de tothom de 
forma irrespectuosa o broma pesada) 
i la que no té límits quan es tracta 
de jugar o passar-s’ho bé. 

En català en diem “Alegre, però 
no en demesia”. O dit d’una altra for-
ma: La virtut que modera l’excés de 
les diversions o entreteniments. Con-

vé tenir en compte que l’agressivitat, 
la violència, la destrucció, vénen 
després de ser alegre o jugar, no 
abans. Per què? Podem dir que les 
emocions tòxiques o destructives 
són fruit de l’enveja, de la into-
lerància, de l’odi, del poder o desig 
totalitari. Del qui no suporta que un 
altre pugui ser feliç, gaudir de la 
vida. Ser ell/a mateix/a dins la seva 
comunitat o grup. I el grup és una 
eina necessària en la vida. El “homo 
ludens” no és una illa o aïllat. 

Per això, hi ha les festes dels 
carrers, dels pobles, de les nacions, 
del món. I així, a casa nostra, tenim 
“La festa de Les Santes” que van 
agafant cada vegada més anome-

nada. Són La festa de Tot Mataró 
(123.000 habitants) sense treure 
la festa del barri o la tradicional 
serenata del carrer. 

L’alegria festiva social, indicador 
de ciutat culta, pertany a tothom. 
D’una forma o d’una altra cal 
participar-hi. I tota festivitat fa que 
l’ésser humà es trobi millor amb si 
mateix i de forma automàtica amb 
els altres. Però, a vegades, la realitat 
és molt diferent. I cal ser solidaris. A 
més, l’alegria es contagia... i és un 
bon contagi. No és tòxica. 

Diu l’escriptor Charles Dickens 
(1812-1870): No existeix res al món 
tan irresistiblement contagiós com 
el riure i el bon humor”. 

VISCA LES SANTES, 
BONES FESTES!!!

  

apunts psicològics
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Cinemes Arenys
93 792 33 90 · Golfes:  dissabtes.

Ant-Man 

Sólo química 

Inside out (Del revés)

Terminator Genesis

Aprendiendo a conducir

Minions

No molestar

Nuestro último verano en Escocia

La familia Bélier

Samba

Dios mío ¿pero...?

16:00  20:15   22:30

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

17:40   19:20   21:00 [dv.+dll.-dj.] 18:00   20:15 

22:45           [dv.+dll.-dj.] 22:30

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

16:00   18:15           [dv.+dll.-dj.] 18.00

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

Al tancament de l’edició no disposavem dels horaris defi nitius.

Cinesa Mataró Parc

Jurassic world

El viaje más largo

All work all play live (Documental)

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

[dll.-dm.+dj.] 16:00   22:10

[dm.] 20:00

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

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
Programació del 24 al 30 de juliol de 2015

www.totmataro.cat/cinema

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

Ant-Man 

Pixels 

Eternal

Eliminado

Inside out (Del revés)

Rey gitano 

Magic Mike XXL

Terminator Genesis

Aprendiendo a conducir

Los Minions

San Andrés

Espías

Ahora o nunca

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

12:00   12:30   16:00   17:00   18:30   19:30   
21:00   22:00   22:30   23:30   00:30   01:00

12:00   12:30   16:00   17:00   18:15   
19:15   20:30   22:45   01:00

22:00

12:15   16:00   18:00   20:00   22:00   00:00

[En català] 12:15   22:45
12:00   12:30   16:00   17:00   18:15   19:15   20:30   22:00   00:15

[excepte dm.] 16:30             00:40                 
[dm.] 16:00

01:00

12:10   19:00   22:00   00:40

00:00

12:15   12:30   16:00   17:00   18:05   19:00   20:10   21:30   00:30

[dv.-diu.+dmc.] 22:10

[dv.-diu.+dmc.] 16:00

18:35   20:30
[Continua]
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la nena en uns personatges que 
viuen dins de la ment, maniobrant 
un comandament central del cervell 
que ordena les reaccions d’una des-
concertada Riley davant d’obstacles 
que semblen insalvables, reptes 
que semblen impossibles, sotracs 
que l’aclaparen. Un garbuix sovint 
descontrolat d’emocions en què la 
tristesa, l’alegria, la por, el fàstic i 
la ira malden per posar ordre en el 
quarter general de la ment, màquina 
propulsora de les accions de la nena.

La pel·lícula és senzillament 
exquisida en la seva sensibilitat, 
meravellosa en el seu enginy, i tan 
divertida i simpàtica com profunda 
i refl exiva. Un viatge a l’interior del 
laberint de la ment per construir un 
precís i delicat mapa de la forma-
ció de la identitat enmig de la gran 
sotsobra que comporta fer-se gran.´  
.

Quines són les emocions 
protagonistes de ‘Inside Out?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1683
‘Juego de tronos’

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 
Joan Gilabert Martí,
Laia Pérez Crispín.

La sotsobra de fer-se gran 

La productora Pixar, associada amb 
Disney, i el cineasta Pete Docter, tor-
nen a tocar el cim de la genialitat i 
la creativitat amb “Del revés/ Inside 
Out” després d’extraordinaris fi lms 
d’animació digital com “Monstruos 
S.A.” (2001) o “Up” (2009). 

Una nena, Riley, ha de deixar el 
seu entorn habitual en el mitjà Oest 
perquè el pare ha trobat feina en una 
gran ciutat com San Francisco. La 
mudança serà viscuda com un tras-
bals per la petita i esdevindrà un 
canvi traumàtic enmig del procés del 
pas de la infantesa a l’adolescència. 
Un ordre trastocat que desvetlla re-
accions i sentiments de pèrdua, de 
trobar-se ben bé a la intempèrie, 
lluny del coixí confortable i segur 
d’una infantesa tutelada.

La gran troballa de “Del revés” 
ha estat convertir les emocions de 

DEL REVÉS. PETER DOCTER. 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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LA  MICROCIRURGIA I LES LENTS INTRAOCULARS
PERMETEN RECUPERAR LA VISTA DE MANERA PRECISA.  

ADÉU A LES
CATARACTES 

DR. EMILIO JUÁREZ
DIRECTOR MÈDIC DE

L’INSTITUT OFTALMOLÒGIC
TRES TORRES

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

VISIÓ 6.0

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

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

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

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

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

Tant la microcirurgia com
les lents intraoculars que

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.iott.net

T. 900 842 848
(TELÈFON GRATUÏT)
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Les estrenes
Ant-man 

 

‘Ant-Man’ explica com Hank Pym, 
un científi c, veu modifi cada la seva 
mida fi ns a quedar-se com un insec-
te arran d’uns experiments. Però 
desenvoluparà un casc amb què po-
drà comunicar-se amb les formigues.
Direcció: Peyton Reed 
Intèrprets: Paul Rudd, Michael 
Douglas, Evangeline Lilly
117min

Lío en Broadway 

L’Arnold té una vida perfecta: està 
feliçment casat, té dos fi lls i una 
feina com a director teatral a Broad-
way. Però tot canvia quan contracta 
els serveis de l’Izzy, una jove actriu 
que alterna la carrera artística amb 
serveis nocturns de companyia.
Direcció: Peter Bogdanovich 
Intèrprets: Owen Wilson, I.Poots 
93min

Pixels

Píxels narra com uns extraterrestres 
malinterpreten les imatges de les 
màquines recreatives com una de-
claració de guerra i decideixen atacar 
la terra, emprant aquests jocs com a 
models per a l’assalt.
Direcció: Chris Columbus 
Intèrprets: Adam Sandler, Michelle 
Monaghan, Peter Dinklage
106min

Todo saldrá bien

La vida de l’escriptor Tomàs Eldan  
canvia el dia que, després d’una aca-
lorada discussió amb la seva nòvia, 
atropella un nen. Dotze anys després, 
en Tomàs se segueix culpant sense 
poder oblidar la tragèdia, que va 
afectar la mare del nen, entre altres. 
Direcció: Wim Wenders. 
Intèrprets: J.Franco, R.McAdams
118min

Sólo química 

 

L’Olivia Romero té 22 anys, treballa 
en una perfumeria i encara no sap 
exactament què fer amb la seva vida. 
Només sap que està enamorada de 
l’actor argentí Eric Soto, un jove que 
porta tota la vida entre càmeres. 
Direcció: Alfonso Albacete
Intèprets: Rodrigo Guirao Díaz, 
Ana Fernández, Alejo Sauras, María 
Esteve, José Coronado 

Ted 2

Acabats de casar, en Ted i la Tami-
Lynn volen tenir un nadó. Però abans 
de ser pare, en Ted haurà de demos-
trar davant d’un tribunal de justícia 
que és una persona. Aquest fi lm és 
una seqüela de l’exitós fi lm ‘Ted’. 
S’estrena el 31 de juliol.
Direcció: Seth MacFarlane 
Intèrprets: M.Wahlberg, A.Seyfried 
115min
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Dolç Teatre
OCI, RESTAURANTS I GASTRONÒMIC
PUBLI REPORTATGE

TEXT: CUGAT COMAS

FOTOS:  ANNA ALUART

www.totmataro.cat/restaurantsOci, restaurants i gastronòmic

El nom de Dolç Teatre és cada cop 
més conegut pels mataronins que 
van i vénen de La Riera i és una de 
les millors opcions que pots triar a 
l’hora d’esmorzar o de berenar, pels 
seus productes de primera qualitat, 
del país i ara que fa bon temps –
sobretot– per la seva aposta pels 
gelats, els granissats i l’orxata de 
la prestigiosa marca Camps, de les 
millors. Situat a pocs metres de 
l’Ajuntament, els gelats artesans de 
Dolç Teatre són l’alternativa dolça 
més accessible per la molta gent 
que recorre l’artèria principal de 
la ciutat. Aquests mateixos gelats 

artesans, els mateixos granissats i 
la mateixa orxata es pot comprar, a 
més ara, a la mateixa Plaça de Santa 
Anna. Dolç Teatre creix i ho fa arri-
bant a la plaça més important de la 
ciutat des de la guingueta de davant 
del quiosc. Allà es podran comprar 
els productes Camps en horari de 
tarda, tot i que aquestes Santes tam-
bé estarà obert de forma excepcional 
en actes com la Diada Castellera de 
Les Santes, aquest diumenge.

Dolç Teatre és, cara enfora, 
aquests gelats artesans maresmencs 
i els granissats Camps –ideals per 

anar prenent mentre passegem– 
també l’orxata o la irresistible crema 
de cafè gelada, amb cada dia més 
adeptes i fi dels. Però també és un lo-
cal acollidor per esmorzar o berenar 
i també un punt on podem comprar 
algunes joies dolces de gastronomia 
catalana. Tot és del país a excepció 
dels tes –n’hi ha de calents i també 
de freds per aquest clima actual– i 
de les galetes escoceses, que són 
d’importació. Tota la resta són pri-
meres fi rmes de la bomboneria del 
país com les catànies Cudié, les 
melmelades ‘El pot petit’, mel de 
Ca la Núria, o les magdalenes de 
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Dolç Teatre

La Riera, 61, Mataró

Tel. 931 93 43 65 

Dolç Teatre

Plaça Santa Anna
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Te gelat

Suís d’estiu

cal Tusset. Podríem dir, doncs, que 
en l’agradable entorn del Dolç Tea-
tre hi trobem bona part dels millors 
dolços del país.

La decoració de l’establiment 
acompanya perquè t’hi estiguis cò-
modament i també hi ha terrassa per 
gaudir del tragí de La Riera còmoda-
ment assegut. Disposen d’espai per 
fer berenars de grup i de celebració 
i ofertes pels diferents horaris. El 
Dolç Teatre és, en defi nitiva, una 
opció elegant, ajustada de preu i 
altament fi able per a donar-te una 
alegria entre àpats. 
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repica, ja que en el toc ordinari de 
cada dissabte a les dues del migdia 
només volta ella. Des que es va tren-
car el seu batall fa el toc d’ordinari 
la campana Miquela, la que dóna a 
la Plaça de Santa Maria.

Al campanar de Santa Maria 
hi ha, a més de la Montserrat i la 
Miquela, la Carme, a la banda de 
mar, que també volta i la Juliana i 
la Semproniana que es tritllegen. A 
la part superior hi ha la Madrona i 
la Candelera, les que marquen els 
quarts i les hores respectivament.

Sobre la taula del Bisbat de Bar-
celona hi ha un projecte de reparació 
i adequació de les campanes de 
Santa Maria per emprendre pròxi-
mament, sempre a expenses del 
fi nançament que es pugui trobar i de 
la concreció a què es pugui arribar 
sobre aquests plans.

Les campanes de Santa Maria 
repiquen cada dissabte el toc or-
dinari per marcar que l’endemà és 
diumenge. També ho fan en ocasió 
d’ofi cis i festivitats religioses com 
per Setmana Santa, els dies de Mare 
de Déu assenyalats o per Santa Bàr-
bara, patrona dels campaners o la 
Candelera, patrona de la parròquia.

Durant Les Santes les campanes 
són protagonistes del toc de novena 
del 19 al 27, de la Barram, el toc 
d’ofi ci –precedit de la Barram an-
tiga– el de sortida d’ofi ci o del toc 
general el dia de Sant Cugat, 28 de 
juliol a les deu del matí.  

rant la Festa Major però s’haurà de 
batallar de forma manual. Es dóna la 
circumstància que aquest any se’n 
compleixen 30 que aquesta mateixa 
campana va caure en plena Barram 
sense ocasionar danys importants a 
cap campaner.

La que més volta
La Montserrat és, de fet, de les 
tres campanes que es repiquen a 
la manera valenciana –a Catalunya 
la tradició és ventar-les i no fer-les 
voltar completament com sí que es 
fa a Mataró– aquella que més es 

Les campanes de Santa Maria són 
un dels elements sonors més im-
portants per a la imminent Festa 
Major de Les Santes, però aquest 
any una d’elles no podrà voltar. De 
les tres campanes que es volten 
normalment, la Montserrat –la de la 
banda de muntanya– no ho podrà fer 
perquè fa setmanes es va trencar el 
seu batall. La campana sonarà du-

LES SANTES
NOTÍCIA CUGAT COMAS
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La campana Montserrat no podrà 
voltar aquestes Santes  

Fa setmanes es va trencar el 
batall i no es podrà sumar a la 
Barraml
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El nou Tapavins
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PUBLI REPORTATGE

TEXT: CUGAT COMAS

FOTOS: ANNA ALUART

www.totmataro.cat/restaurantsOci, restaurants i gastronòmic

El Tapavins acaba de començar 
una nova etapa que el consolida 
com una de les millors apostes 
per anar a sopar al Centre de 
Mataró. El nom no enganya i 
les tapes i els vins són la seva 
millor carta de presentació. És 
l’únic bar especialitzat en servir 
vins a copes, destacant una car-
ta àmplia i variada, amb àmplia 
gamma en qualitat i denomina-
cions d’origen, possibilitat de 
fer maridatges i amb una aposta 
important pels vins catalans de 

tipus ecològic. 

L’aposta pels vins catalans 
d’aquest establiment és forta i té 
la bodega amb el millor producte 
de les diferents denominacions 
d’origen del país. Això no treu 
que la seva carta especial recu-
lli també els grans noms d’àmbit 
estatal com el Ribera del Due-
ro, Rioja i El Bierzo. El millor 
és deixar-se aconsellar pel seu 
personal, que t’acompanya de 
forma agradable en l’elecció del 

millor vi a partir de l’elecció del 
menjar i la gamma de preus que 
es vulgui.

Les tapes, però, han d’estar, 
i estan, al nivell del bon vi que 
s’hi pot prendre. Còmodament 
s’hi pot estar per anar tastant 
des d’assortits d’embotits o for-
matges de gran qualitat a bon 
preu, com empanades argenti-
nes, torradetes de salmó i brie o 
l’impactant bombó de foie. Val 
la pena repassar tota la carta i 
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El nou Tapavins

c/ Snt Cristòfol, 14
Tel. 93 790 94 11

 tapavins

Obert de dilluns a dimercres
de 18 a 23h

De dijous a dissabte
de 18 a 1h
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tornar-hi, tant pel menjar com 
pel seu maridatge.

Del Tapavins podem 
dir que no és un local 
com qualsevol altre, 
té un toc especial. 
Des del seu local, 
que està catalogat 
com a patrimoni ar-
quitectònic i el seu 
obrador, heretat de 
la històrica boti-
ga de can Olivetes. 

Amb aquest embolcall i amb una 
nova il·luminació més tènue, el 
local es presenta com una elec-
ció perfecta per sopars amb la 
parella, tot i que també ofereix 
la possiblitat de menús de grup 
entre 15 i 20 euros el comensal. 

Com a novetat molt agraïda en 
aquests mesos, el Tapavins ha 
estrenat terrassa i a més de la 
seva àmplia carta de vins tam-
bé té sucs o refrescos per a la 
mainada o una bona selecció de 
Gin-tònics i Mojitos per fer-hi la 
copa de després de sopar. També 
de forma especial durant la Festa 
Major de Les Santes se serviran 
ofertes per poder sopar-hi sense 
perdre el temps. 
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tècnia Tomás de vas comunicant 
més recent– però sobretot va glos-
sar amb gran detall tant la fi gura del 
compositor del Bequetero Gustavo 
Pascual Falcó com les festes de Mo-
ros i Cristians on evoluciona la fi là 
homònima, a la mateixa comarca on 
un poble de 400 persones anome-
nat Gaianes té la banda que va dur 
l’actual himne a la festa mataronina.

Dues festes en comú
Jordà no va escatimar detalls bio-
gràfics de Pascual Falcó o una 
divertida narració de com una ex-
pedició de membres de la Comissió 
de Les Santes va avaluar ‘in situ’ a 
les festes de Muro d’Alcoi la quali-
tat de la banda que, per consell del 
mateix Estrenador, havia de posar 
la música de banda. Jordà va ser 
precís i alhora didàctic en compar-
tir el sentit de les festes de Moros i 
Cristians, el caràcter dels festers, la 
importància de la música i la forja 
d’identitat col·lectiva partint d’unes 
agrupacions de gent molt diversa.

Amb tot luxe de detalls, Jordà va 
recordar com el segon any del Des-
vetllament, la Banda va entonar, 
per no fer-se repetitiva, el pasdoble 
Amparito Roca i com els mataro-
nins ja van plantar-se, reclamant 
El Bequetero. La connexió amb Co-
centaina, amb Muro, amb Gaianes i 
amb Gustavo Pascual Falcó és, des 
de diumenge, un cordó umbilical 
conegut i reconegut. 

nexió intuïda però fi ns diumenge 
no coneguda, la que uneix el País 
Valencià i concretament de la co-
marca del Comtat amb Les Santes 
de Mataró.

El mestre i poeta de Cocentaina 
va analitzar diversos fi ls d’aquesta 
connexió que, trenats, cusen dos 
territoris que comparteixen –va 
dir d’entrada– la mateixa llengua. 
Va enumerar les muixerangues 
d’Algemesí com  antecessores dels 
castells dels Capgrossos, els coets 
de les Matinades o els Focs amb 
els trons valencians –amb la Piro-

La Festa Major de Les Santes ja fa 
quatre anys que comença –o que 
comença a començar, valgui la re-
dundància– amb l’Estrena, un acte 
institucional i solemne que dóna 
pas, just després, a la Proclama 
que fa l’Herald i les Trampes, per 
encàrrec de l’Alcalde. És un inici 
cerimoniós que té el doble valor 
d’obrir el parèntesi festiu per davant 
i, a la vegada, dotar aquestes Santes 
polièdriques d’un corpus de refl exió, 
de contingut. La conferència de Joan 
Jordà, diumenge al migdia, va posar 
noms i sobretot un relat a una con-

LES SANTES
NOTÍCIA CUGAT COMAS
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El relat de la connexió valenciana 
de Les Santes, al complet
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Can Raimí: l’entorn ideal per
gaudir d’una bona cuina 

GASTRONOMIA
NOTÍCIA
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L’entorn és essencial per a gaudir 
d’un bon àpat de cuina catalana i el 
millor lloc per a fer-ho és Can Raimí. 

Aquesta masia del segle XIX si-
tuada a Argentona és una de les 
més antigues de Catalunya i això 
la converteix en un espai únic. És 
un establiment de restauració molt 
apreciat i conegut arreu de la co-
marca, sobretot per la natura que 

l’envolta i l’acull i pel gran espai 
que la rodeja, on hi ha un camp de 
futbol i un parc infantil.

De fet, la ubicació fa d’aquest 
restaurant un lloc ideal per a fer-hi 
qualsevol tipus de celebració, men-
jars de grup o àpats en família. La 
cuina típica catalana de la seva carta 
ho arrodoneix encara més amb plats 
tradicionals fets amb productes de 

primera qualitat. Si busques un lloc 
on gaudir de la gastronomia medi-
terrània i l’entorn, Can Raimí és el 
restaurant on la qualitat, el servei i 
el bon preu estan garantits. 

Especialistes en esmorzars de 
forquilla, Can Raimí et convida a 
dinar-hi qualsevol dia de la setmana 
perquè hi degustis una cuina plena 
de sabor que no deixarà indiferent a 
ningú: carn a la brasa, una selecció 
dels millors embotits, escalivada... 
Podràs escollir d’una carta àmplia i 
molt diversa. 

I és que la decoració rústica, les 
llars de foc tradicionals, la bona 
cuina i l’entorn, ajuden encara més 
a què els comensals se sentin com 
si fossin a casa seva.

Però ja se sap que els bons àpats 
sempre han d’anar acompanyats 
d’una bona sobretaula i, per què 
no, d’un bon ball. Per això, des de 
Can Raimí ofereixen la possibilitat 
de passar una nit de dissabte dife-
rent amb un sopar a la fresca que 
s’allargui al so de bona música i que 
acabi fent sortir la gent a ballar. De 
ben segur que és, per a molts, un 
pla ideal. 
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Del plat al paladar: la cuina de 
tota la vida al teu abast 
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NOTÍCIA

NÚM. 1685
DEL 24 DE JULIOL AL 27 D’AGOST DE 2015publicitatpublicitat

Perquè ens conegueu una mica 
més.... L’equip ‘Del plat al pala-
dar’ està integrat per amants de la 
cuina tradicional, però que tenim 
inquietuds vers les noves tendències 
culinàries. Defensem la gastronomia 
dels nostres avis, plats cuinats amb 
molta cura i donant a cada un d’ells 
el temps, la dedicació i elaboració 
que necessiten. 
Les nostres inquietuds i creativitat 

també ens porten a introduir nous 
productes i noves tècniques cu-
linàries. Per això, el nostre secret és 
la passió, la il·lusió i la dedicació. 

Especialitzats en càterings, ofe-
rim tot tipus de celebracions, des 
d’un dinar familiar fi ns a casaments, 
passant per esdeveniments multitu-
dinaris diversos. Organitza-hi el que 
et vingui més de fust, et farem una 
proposta ajustada al teu pressupost. 

Vine a tastar la nostra gran varie-
tat de menjar, els nostres pollastres 
a l’ast, els nostres arrossos... i no 
oblidem el menú de dimarts a diven-
dres amb primers i segons a escollir 
i postres per tan sols 5,95 euros.  �

A més a més, sabem que és Festa 
Major i per això volem obrir les por-
tes el pròxim dilluns 27 de juliol de 
10.00 a 16:00 per oferir-te el millor 
de la nostra cuina. 
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amb la seva presència a primera fi la 
aguantant totes les crítiques: “Bote 
estic esperant que em contestis la 
carta, perquè volia comentar-te qua-
tre coses de Mataró”.

“No som al seguici”
Les reivindicacions van passar pel 
semàfor del Parc Central, els radars, 
la recerca de la cavitat subterrània 
de la Plaça Gran o el castellà a San-
ta Anna. Però tampoc es van deixar 
de mencionar la seva no presència 
al seguici festiu que els diables van 
deixar anar d’aquesta manera: “No 
som al seguici de Mataró, no tenim 
alcalde al balcó, no sortim a la pro-
gramació però nosaltres som colla 
de Santes!”. 

En declaracions al Tot Mataró, 
Cantallops, no va voler donar ex-
plicacions del perquè reclamaven 
estar dins dels actes, però sí que va 
explicitar: “Insistirem per tornar a 
fer actes potents i a portar la colla 
on ha d’estar”.

Colles convidades
De tot el seguici festiu de l’Arboç, 
els que més expectació van crear 
van ser els trabucaires i el ball de 
bastons, que disparant i ballant van 
cridar l’atenció del públic assistent. 
El Garot va tancar la roda dels balls 
de lluïment ballant a ritme del be-
quetero. 

“Ha costat molt d’organitzar les 10 
colles que han vingut”, assegurava 
Jordi Cantallops, cap de colla i pre-
sident de Diables de Mataró, un cop 
fi nalitzat l’acte de l’Encesa, que ha-
via estat un èxit: “Molt bonic, molt 
maco i espectacular”.

L’Encesa és un acte jove en què la 
colla de Diables de Mataró vol mos-
trar el seu ball parlat als mataronins, 
justament en un moment en què la 
ciutat bull d’efervescència santera.  
El ball va ser, doncs, la cirereta de 
l’acte que, diumenge 19, va aple-
gar centenars de persones davant 
de l’Ajuntament i va comptar amb 
el seguici festiu de l’Arboç com a 
convidat. 

El ball parlat reivindicatiu
Els Diables de Mataró van començar 
el seu ball parlat puntualment cap a 
les sis de la tarda. És un text que, ex-
plica la mateixa colla, està “redactat 
a partir de la recuperació i adaptació 
de l’antic text del Ball de Serrallonga 
de 1856”. Un tret particular com en 
molts altres balls parlats d’arreu de 
Catalunya, són els versots amb què 
critiquen l’actualitat. Els Diables de 
Mataró van carregar sobre el nou al-
calde, David Bote, que va sorprendre 

LES SANTES
NOTÍCIA MARTA GÓMEZ
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El ball parlat de l’Encesa pica 
l’ullet a Bote 

Els Diables de Mataró conviden 
a tot el seguici festiu de l’Arboç 
al seu acte del dia 19

Últimes hores de Fireta 
de Santes, l’aparador 
més santero

La Fireta de Santes ha omplert 
durant tota la setmana l’espai de 
la plaça de darrere l’Ajuntament. 
L’aparador de productes no ofi cials 
de Les Santes tancarà amb un bon 
nivell de vendes i un bon sabor de 
boca. 

Les figures representatives de 
les fi gures, els calendaris de San-
tes a Santes o les samarretes, són 
alguns dels productes estrella. Se-
gons els responsables d’Ideala, “el 
cap de setmana vam fer un bon pic 
de vendes”, fi ns al punt que “vam 
haver de fer noves comandes per-
què se’ns van exhaurir alguns dels 
models”, que sota el lema ‘Sóc San-
tero’, ja són un element més de la 
Festa Major. 

Robatori desafortunat 
Malauradament, alguns dels para-
distes van patir un robatori la nit 
de diumenge a dilluns. Segons han 
explicat, van obrir el magatzem on 
guardaven el material i es van endur 
“tots els productes tèxtils, la major 
part samarretes”.

Avui divendres és el darrer dia de 
Fireta de Santes. Les 13 parades 
estaran obertes fi ns a dos quarts de 
deu de la nit. 

LES SANTES
NOTÍCIA REDACCIÓ

Bon nivell de vendes a la fi ra 
que aglutina productes no 
ofi cials de la Festa Major

ALUART
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EL RESTAURANT D’AIRA

Segueix-nos a:

Can Ribalta s/n. Sant Antoni de Vilamajor. 08459 Barcelona

Comparteix la teva experiència 
amb nosaltres: #airanatura

INFORMACIÓ · RESERVES: 937 379 933 / info@airanatura.com

T’ATREVEIXES AMB 
LA TIROLINA MÉS 
GRAN DEL PAÍS?
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MÉS QUE UN PARC D’ALÇADA, MÉS QUE UN PARC D’AVENTURA, MÉS QUE UN ESPAI LÚDIC…MÉS QUE UN PARC D’ALÇADA  MÉS QUE UN PARC D’AVENTURA

No t’ho pots perdre! 
MÉS ESPAI LÚDIC

a 25 minuts de Barcelona
a 35 minuts de Girona

NOMÉS JUNY 20% DESCOMPTE FORFET “A PLE VOL”NOMÉS JUNY 20% DESCOMPTE FORFET “A PLE VOL”FORFET “A PLE VOL”NOMÉS JUNY 20% DESCOMPTE FORFET “A PLE VOL”FORFET “A PLE VOL”NOMÉS JUNY 20% DESCOMPTE FORFET “A PLE VOL”FORFET “A PLE VOL”

LA TIROLINA D’ARBRE A ARBRE MÉS 
LLARGA DEL PAÍS TÉ 260 METRES I ES 
TROBA A AIRA.

UN ESPAI LÚDIC NATURAL ALS PEUS 
DEL MONTSENY.DEL MONTSENY.

4 circuits d’alçada amb més de 60 activitats.
Tir amb arc. Bicicletes elèctriques. Marxa nòrdica. 
Boulder. Ponis. Un ventall d’ofertes esportives
i de lleure dirigides a tots els públics.

A més a més, un restaurant i un hotel gastronòmic.
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reportatgereportatge

A Mataró coneixem el pasdoble del 
Bequetero i l’associem directament 
a comptar fi ns a 15, a ajupir-se se-
guint el ritme, a saltar i ballar i a 
cridar “oe oeo”. Segurament molts 
no saben d’on surt aquesta melo-
dia i per a què es fa servir en altres 
llocs fora de la capital del Maresme. 
A la ciutat de Mataró però, aquest 
any se celebra l’Any Bequetero i per 

aquest motiu hi ha diferents actes 
del programa festiu de la Festa Ma-
jor que el commemoren. El primer 
va ser diumenge 19, a l’Estrena, on 
el poeta i professor de Cocentaina, 
Joan Jordà, va parlar de la connexió 
valenciana de les Santes. El segon, 
serà el dissabte 25, quan la fi là de 
moros dels Bequeteros de Cocentai-
na i la Societat Musical Mestre Orts 

LES SANTES
REPORTATGE FOTOS: FILÀ BEQUETEROS

TEXT: MARTA GÓMEZ

Pura màgia, disbauxa i emoció és el què es barreja a la 
ciutat de Mataró cada 25 de juliol. Gegants, banda i milers 
de persones s’aglutinen al carrer més cèntric de la ciutat per 
comptar fi ns a 15 a ritme d’un dels pasdobles més famosos 
de la ciutat: El Bequetero. Els mataronins ens hem fet nostra 
la melodia, però a Cocentaina, al País Valencià, van crear una 
fi là ara fa 73 anys amb el mateix nom i la mateixa melodia. 
Enguany a Mataró, celebrem l’Any Bequetero per també explicar 
d’on ve aquesta obra que tant estimem.

www.totmataro.cat/reportatge
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de Gaianes, baixaran la Riera a ritme 
del pasdoble més conegut a Mataró.

Les ‘fi là’ del País Valencià

Una ‘fi là’ no deixa de ser una as-
sociació cultural que promou les 
festes dels pobles del País Valencià 
i que s’inclou en la majoria de les 
vegades en les Festes de Moros i 
Cristians. En mans de cada fi là està 
la ideologia a la qual s’associen o 
moros o cristians i els participants 
d’aquestes sempre s’anomenen 
“festers”, que no deixen de ser els 
qui s’hi impliquen i es dediquen a 
la festa.

Cocentaina amb el Bequetero

“La nostra fi là és mora i representa 
el vàndol moro de les festes de Co-
centaina”, explica el cap de la 
fi là de Cocentaina, Antoni Gon-

Els Bequeteros de Cocentaina visiten Mataró per commemorar l’Any Bequetero

  
La cançó que uneix Cocentaina i Mataró
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zález en declaracions al Tot Mataró.  
“Anem vestits amb capes, ‘gorros’ 
orientals i sabates àrabs. La nostra 
indumentària està tota inspirada en 
el món àrab i medieval”, afegeix 
González. La fi là de Cocentaina és 
precisament la que visitarà la ciutat 
de Mataró demà dissabte. I també 
són ells, els qui s’anomenen Els Be-
queteros que, a ritme del pasdoble 
d’El Bequetero, representen fi gu-
res coreogràfi ques molt especials. 
“Aquesta és una de les caracterís-
tiques que no tenen altres fi làs i la 
veritat és que ens dóna molt de joc 
i un distintiu molt clar”, explica el 
cap de la fi là.

Aquestes fi gures coreogràfi ques es 
representen per diferents quadres 
de diferents edats de persones, 
totes elles ‘festers’ de la fi là de Co-
centaina. Les seves representacions 
o actuacions s’anomenen ‘voltetes’ 
i, tot i que les festes de Cocentaina 
són a l’agost, al llarg de tot el mes 
de juliol tenen l’agenda sempre 
molt apretada de voltetes. La seva 
següent parada és Mataró, vénen en 
un gran autocar i tenen molt clar què 
es trobaran a la capital del Maresme: 
“Som conscients que tindrem molta 
expectació i que hi haurà molta gent 

que ens observarà, és per això que 
ens estem preparant més del que 
fem habitualment perquè entenem 
que és un fet especial”, explica An-
toni González que afegeix: “Ens hem 
informat fi ns i tot de l’amplada del 
carrer per poder fer els ‘numerets’ 
[espectacles] d’acord amb el què 
hem preparat”.

El Bequetero

La peça per excel·lència dels Beque-
teros de Cocentàina és El Bequetero. 
És la mateixa peça que fa d’eix ver-
tebrador del Desvetllament Bellugós 
a Mataró cada 25 de juliol. És de 
Gustavo Pascual i es caracteritza 
per ser un pasdoble alegre, distès 
i festiu que permet, tant als festers 
poder fer els seus numerets, com a 
la Família Robafaves sortir a ballar 
al Desvetllament Bellugós. Ni un 
acte s’assembla a l’altre ni tampoc 
ho pretén, però el que és evident és 

que a la majoria de gent agrada i 
enganxa per seguir ballant.

Aquesta peça musical de poc més 
d’un minut la va compondre Pas-
cual l’any 1942 precisament per 
la fi là de Cocentaina que agafa el 
nom de la peça. En aquell mateix 
any s’engendrava la mateixa filà 
que, com diem, ja comptava amb 
un pasdoble per estrenar que, a 
més, incloïa una lletra creada pel 
mateix autor.

Any Bequetero

Mataró com a ciutat adoptiva de 
l’obra d’El Bequetero de Gustavo 
Pascual ha volgut, aquest 2015, 
retre homenatge, tant a la peça mu-
sical com al seu creador. Tenint en 
compte que els mataronins embogei-
xen comptant fi ns a 15 i coincidint 
amb l’any 2015 un grup de persones 
va batejar aquest any com a Any Be-
quetero. És precisament també per 
aquest motiu pel qual els membres 
de la fi là de Cocentaina, conjunta-
ment amb el fi ll de Gustavo Pascual 
i la seva família, acudiran a la ciutat 
de Mataró aquest cap de setmana 
per barrejar aquesta connexió valen-
ciana amb la nostra ciutat. 

“Som conscients 
que tindrem molta 
expectació i que hi 
haurà molta gent”
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El Bequetero té una 
personalitat pròpia que 
la mateixa música dóna 
a la fi là

El seu pare va ser un gran compo-
sitor. A vostè li agrada que encara 
sonin les seves obres?
És clar que sí! És una satisfacció 
personal increïble. La primera ve-
gada que vaig venir a Mataró i vaig 
sentir el Bequetero amb tota aquella 
gent vaig plorar com un “xiquet”. 
M’encanta que encara se senti la 
música del pare.

Què té de particular El Bequetero?
És una espècie de miniatura que s’ha 
fet gran. És un fet tan especial i tan 
personal que ben bé no se sap què 
té. La melodia dura només un minut 
i cinc segons i la repetim, i la repe-
tim, i no ens cansa mai. Té un “algo” 
personal i molt original. Per exemple 
a Mataró fer tantes voltes de la cançó 
i no cansar-se, és pura inspiració.

Com veu que a Mataró ens hàgim 
agafat tan nostre el bequetero?
És una meravella. A més a més, ara 
resulta que a Cocentaina passa el 
mateix amb el Paquito el Chocola-
tero, que també és del pare. A cada 
lloc li han donat una coreografi a 
diferent, li han donat la seva for-
ma i la disfruten a la seva manera. 

M’encanta.

Per tant, no ho veu negatiu.
Negatiu? Al contrari! La música 
està feta per disfrutar-la i per donar 
alegria a la gent. A Mataró us heu 
inventat això que és una preciositat. 
Quan per primera vegada vaig veure 
com ho disfrutaven totes les perso-
nes en família, tota aquella quantitat 
de gent que hi participava, vaig 
veure que era una maravella. Hi ha 
moltes classes de música però jus-
tament aquesta és de festa, què més 
voleu? Fa festa i s’ha de fer festa.

Què li agradaria que fes Mataró per 
reconèixer encara més la fi gura del 
seu pare?
Jo no puc demanar més. El pare ja 
fa 70 anys que és mort. O sigui, si 
tot i que fa 70 anys que ja no hi és, 
a Mataró encara se segueix fent fes-
ta, a Cocentaina segueixen fent festa 

i a tot el món segueixen fent festa 
amb les seves cançons… jo no puc 
demanar més. Ara bé, tot el que es 
faci, benvingut sigui!

Es dóna ja per compensat?
Sí, és clar. Era un músic de poble 
que de quatre notes que va treure 
a casa, perquè mai no havia estu-
diat música, encara és present a 
tot el món, és internacional. I que 
ara, a Mataró, perquè Mataró no és 
un poble qualsevol perquè té molts 
habitants, s’hi faci una festa a Gus-
tavo, és una meravella.

El Bequetero també dóna nom a la 
fi là de Concentaina.
Sí. El Bequetero té una personalitat 
pròpia que la mateixa música dóna 
a la fi là i la fi là s’aprofi ta de la ma-
teixa música. Així que tots els que 
s’apunten en aquesta fi là és perquè 
volen desfi lar d’aquesta forma i amb 
aquest pasdoble.

Vindrà a Mataró aquests dies?
Sí, només faltaria. Amb tota la fa-
mília! No m’ho penso perdre, tot i 
que intentaré no tornar a plorar com 
un xiquet.

Entrevistem a Gustavo Pascual fi ll del compositor del Bequetero i membre de la Filà

  
“La primera vegada que vaig venir a Mataró i vaig 
sentir el Bequetero vaig plorar com un xiquet”
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En plena eclosió de productes rela-
cionats amb la Festa Major local i 
pocs dies abans que comencessin els 
dies més especials pels mataronins, 
els Cellers de Mataró van presentar 
el Cava de Les Santes amb motiu de 
l’any Bequetero, un cava “suau, fresc 
i molt integrat”. El cava de Les San-
tes per fi  arriba aquest any gràcies 
a la iniciativa de Cellers Monserrat, 
Can Monserrat, Vins Santi i Celler 
Castellví. El responsable de Can Mon-
serrat, Pere Cruz, va explicar que “és 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Aquestes Santes brinda amb cava i15!

3

un producte amb què havíem pensat 
des de temps enrere i que ara hem 
pogut produir”.  Cruz va descriure el 
cava com un producte d’agricultura 
ecològica de Sant Pau d’Ordal i de 
les caves’Eudald Massana: “És un 
material amb el qual ja estan acostu-
mats a treballar els cellers de Mataró 
i per tant amb els que tenim total 
confi ança”, va assenyalar.

Els cellers han marcat el preu de 
8.90�per ampolla i han fet una ti-

rada d’unes 300 ampolles, amb 
un marge de repetició de 100-150 
ampolles.

El Cava de Les Santes és segons 
Cruz “un cava amb un percentatge 
de macabeu i xarel·lo, gens àcid i 
bastant integrat”. També va recalcar 
que no està pensat per acompanyar 
cap àpat estructurat: “És el típic 
cava per prendre’l fresquet... amb 
un pica-pica, fàcil de prendre i per 
a tots els públics”.
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Els Cellers 
de Mataró 
comercialitzen unes 
300 ampolles a 
8,90 euros amb 
disseny de Jordi 
Santamaria

 
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 sí 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.
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El Centre Natació Mataró acaba de 
donar un important pas endavant 
amb la posada en marxa d’un pro-
jecte que té com a objectiu reduir 
de manera molt notable les seves 
emissions de CO2 a l’atmosfera – 
fi ns a 1030 tones l’any – a partir de 
la instal·lació d’una caldera d’aigua 
calenta alimentada de biomassa. 
D’aquesta manera la utilització de 
gas natural es podrà veure substi-
tuïda per aquest altre combustible 
renovable.

Entenem com a calderes de bio-

www.totmataro.cat/empentaamb empenta 3

massa aquelles que utilitzen com 
a combustible la llenya o els seus 
derivats, i que siguin d’alt rendi-
ment, per poder parlar de caldera 
ecològica. 

L’aposta per la biomassa comporta 
tot un seguit d’avantatges, tant per 
la mateixa empresa com pel seu 
entorn. A més de reduir de manera 
molt notòria les emissions que con-
tribueixen a la creació de l’efecte 
hivernacle, permet donar sortida al 
gran excedent de biomassa dels nos-
tres boscos. De la mateixa manera, 

es fomenta la creació d’ocupació 
local. La plataforma de fi nançament 
col·lectiu ECrowd! acull aquest nou 
projecte pel que resultarà necessari 
recaptar 400.000 euros. La inversió 
en el mateix suposarà pels estalvia-
dors un interès del 6’5 %. 

L’empresa Energrup Bio-renovables 
SL serà l’encarregada  de l’execució 
de les obres així com el mante-
niment i subministrament de la 
instal·lació, cobrant els seus serveis 
a partir de la facturació de l’energia 
neta consumida.

El CN Mataró reduirà les seves 
emissions en 1030 tones de CO2

tot empenta 3 1685.indd   1 22/7/15   16:17
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El 12 de juliol va entrar en vigor 
la modifi cació de l’IRPF aplicable 
durant el que queda de 2015. En 
general, un petit (molt petit) aug-
ment de sou. Pel 2016, es tornarà 
a variar, excepte el tipus de retenció 
del 15 per cent aplicable als profes-
sionals. No és la primera vegada que 
els assessors reivindiquem una ma-
jor seguretat jurídica tant en l’àmbit 
fi scal com en el laboral. Els canvis 
constants en les normes obeeixen 
alguns cops al calendari electoral, 
com sembla que ha estat aquesta 
última modifi cació. Passat l’estiu, 
amb les eleccions a Catalunya i més 

endavant les generals a tota Espan-
ya portaran una tardor calenta des 
del punt de vista polític. Sembla 
que el govern ja ha iniciat la seva 
campanya.

Ens diuen que les dades macro-
econòmiques són positives. A les 
petites empreses i als ciutadans 
encara no ha arribat el suposat crei-
xement del PIB. Els experts diuen 
que, bo i aquests senyals, l’atur no 
baixarà del 20% abans de cinc anys. 
Mentre hi hagi tanta gent sense tre-
ballar no es podrà parlar de veritable 
recuperació. Esperem que la tardor 

calenta que tindrem no interfereixi 
en aquesta millora de l’economia 
que s’insinua i que tot el que es 
faci des dels governs sigui en profi t 
dels ciutadans.

Anem de vacances i retornem amb 
les piles carregades. A Mataró el tret 
d’inici de les vacances el donen Les 
Santes, quatre dies abans que aca-
bi el mes de juliol. Bones Santes i 
bon estiu.

GESTORIA LUIS
ARTICLE OPINIÓ

WWW.LUIS.CAT

Bones Santes!
Bon estiu!

tot empenta 4 1685.indd   1 21/7/15   18:32



  x

COMPRA  VENDA

V E N D O  L I B R O S  4 º . E S O . 
696.774.709. 
COMPRAMOS MAQUINARIA de hos-
telería de ocasión. Interesados/as 
654.311.506 /666.452.600 
VENC CADIRA SALVAESCALES nova 
ideal persones amb mobilitat reduï-
da. Ocasió! Tel. 660081979
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 
SE ALQUILA HABITACIÓN con derecho 
a cocina, nevera, lavadora, secado-
ra, etc. Zona Residencial. Precio 
económico. 639.703.037 
CENTRO. Piso segundo, 3h. balcón, 
cocina y baño conservado, 450€. 
626.52.90.09

AVDA. PUIG I CADAFALCH. Primer 
piso con ascensor, 3h. cocina nue-
va con salida a galería, baño con 
ducha, amplio salón comedor con 
salida a balcón, suelos de parket, 
vistas al parque, impecable, 500€. 
651.862.517
CENTRO. Local antes pescadería, 
bien ubicado, 2 escaparates, mos-
trador y cámara frigorifica, sin 
traspaso, 300€. 626.52.90.09
ALQUILO 1ER PISO 95m2. En Cerdan-
yola. Sin ascensor. Comedor, cocina 
separada, 3 habitaciones, baño, 
trastero, patio posterior de 80m2. 
Precio: 500€ . Tl. 93.790.56.79 
mañanas ó 658.908.773 
CAFETERÍA-BAR-RESTAURANTE. Tras-
paso en pleno funcionamiento. Por 
no poder atender. 627.998.905 
BUSCO FAENA cuidar mayores. 
722.324.274 
ALQUILO  HABITACIÓN señor . 
634.741.131 
ALQUILO BAR CALELLA sin traspaso. 
450€/mes. 659.871.820 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
LLOGUER PLACES MOTOS Cami Ral, 
335. 629.925.130

TREBALL

SE PRECISA TALLER de confección 
especializada en ropa deportiva. 
Faena todo el año. Tel. 615.224.522 
Jordi.
URGEN INCORPORAR 13 personas 
jóvenes para trabajo de verano. Lla-
mar al 658.597.435 Sr. Bermúdez 
TALLER MOLDES PRECISA Ajustador. 
93.540.61.61 
BUSCAMOS 10 JÓVENES que quie-
ran ganar 65€ diarios (promotores) 
615.228.740 gesbarna@hotmail.
com 
SEÑORA RESPONSABLE BUSCA 
trabajo interina, cuidado perso-
nas mayores, canguro, ayudante 
cocina, limpieza. Experiencia. 
631.387.954
CHICA BUSCA TRABAJO ayudante 
cocina, limpieza, cuidado personas 
mayores. 631.962.198

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:

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4
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SE NECESITA CAMARERA los do-
mingos y todo el mes de agosto. 
646.392.807
C H I C A  B U S C A  T R A B A J O . 
697.702.565
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
P E L U Q U E R A  A  D O M I C I L I O 
635.854.463 
SENYORA CATALANA CUIDA persones 
grans. 616.300.800 
SEÑORITA BACHILLER SE ofrece 
para el cuidado de personas ma-
yores, niños, interna o externa y 
limpieza. Con experiencia. Móvil: 
663.524.452

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 
MUDANZAS MUY ECONÓMICAS. 
632.734.890
RECOGEMOS TODO LO que no nece-
siten! 634.792.469
M U D A N C E S  E C O N Ò M I Q U E S . 
692.021.141 
PA L E TA  S U P E R E C O N Ó M I C O . 
671.198.330 
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 

TREBALL

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

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

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

             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   NÚM. 1685

PER INSERIR ANUNCIS A: NO ET 
POTS DESPLAÇAR? 

TRUCA AL 93.796.16.42
T’HO POSEM FÀCIL!

 VIA EUROPA: 
             LLIBRERIA PAPERERIA MEDITERRANI: 

                                                                 Carrer Alemanya, 2

DEL 24 DE JULIOL AL 27 D’AGOST DE 2015
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MASAJE ORIENTAL 688.009.231
MASAJE ORIENTAL 688.508.947
ORDINADORS, TABLETS, SMARTPHO-
NES, reparem. 662.599.273 
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fonta-
nero. Económico. 649.131.920 
SE ESTAMPAN TRANSFER para gran-
des y pequeñas producciones. 
Teléfono 607.203.180  
MASAJE ORIENTAL. C/Provenza. 
688.009.323
PINTOR. PRESUPUESTOS AJUSTADOS. 
607.480.942

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

CONTACTES

LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
DÚPLEX 60€. 632.640.376
MASAJES + SEXO. 632.673.621
MASAJES VALERIA. 664.127.558
JÉSSICA 24. 688.293.844
ÉRIKA 22 años. 632.191.588
LATINAS 24H. 632.640.364
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

PROFESSIONALS

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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JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

Valor, coratge i talent

sèniors

joarxa@gmail.com

Podríem defi nir el progrés com el camí 
endegat per l’espècie humana per 
conquerir de forma creixent, espais 
més amplis de llibertat. Llibertat 
estretament relacionada amb saber 
més, imprescindible per superar els 
dubtes existencials que es produei-
xen en l’actual societat complexa del 
coneixement. Llibertat amb diferents 
interpretacions, segons el vessant 
conservador, que defensa els interes-
sos de les classes dominants i una 
altra favorable als canvis socials en 
contra d’aquestes classes. Totes dues 
defensen la negació de la intervenció 
de l’estat, en la gestió dels afers, que 
estimen perfectament assumibles per 
la mateixa societat, al marge de l’estat.

Interpretacions amb conseqüències 
molt diferents, com clarament es pot 
veure en la gestió de la sanitat pública. 
Els conservadors defensen que es posi 
en mans de l’empresa privada, que 
amb criteris economicistes, funciona 
d’acord amb les lleis del mercat, 
considerant com a clients a les perso-
nes ateses. Els partidaris dels canvis 
socials, aposten per una organització 
autogestionada pels mateixos execu-
tors del servei, amb l’empoderament 
de les persones ateses, considerades 
com a usuaris. El neoliberalisme està 
a favor de l’empresa privada, mentre 
que el moviment llibertari defensa 
l’autogestió. En aquests moments 
són les úniques ideologies que han 
resistit el pas del temps. Totes les 
altres, defensores d’un estat burocràtic 
paternalista, són cada vegada més 
rebutjades, per una ciutadania que no 
vol renunciar a la seva llibertat.

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

NO TANQUEM PER VACANCES

Volem desitjar bones vacances 
i  molt bones Santes a tothom!

 el Tot 1685_CS6.indd   5 22/7/15   17:51



Sin título-4   1 21/7/15   11:44



horòscopshoròscops www.totmataro.cat/horoscop

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

Àries (21/3 al 20/4)

Dies d’introspecció i anàlisi de les 
circumstàncies. Et serà més fàcil 
entendre les emocions alienes. 
Visita a la botiga de pintures o 
material de reformes. Moment 
de bricolatge a la llar.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Confi a més en els teus talents. 
A vegades penses que perds el 
temps, però no tot és per fer diners 
en aquesta vida. Mira-ho com una 
inversió en el més important a la 
teva existència: tu.

Bessons (21/5 al 21/6)

Augment de la capacitat d’anàlisi 
i introspecció. Moderes el discurs 
i penses més en el pes de les 
paraules. En l’amor possible 
fi nal d’un capítol, o d’una etapa. 
Depuració emocional.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Moment fèrtil. Compte amb els 
embarassos no desitjats. Si no 
tens parella, ara pot començar 
una història romàntica a la llum de 
la lluna. Si parles massa, podries 
fi car-te en un embolic.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Felicitats Lleons i Lleones, el Sol 
ha entrat al vostre signe i esteu 
d’aniversari. Segueix la tensió 
en temes familiars. L’economia 
comença a entrar en un període 
de lleugera recuperació.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Estàs molt analític i pensatiu. Bon 
moment per escriure un diari on 
projectis els teus objectius més 
ambiciosos. Si tenies problemes 
de salut o de baixa estima, estàs 
recuperant-te.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

La parella passa per un moment de 
canvis. Cal renovar idees per anar-
se adaptant a noves circumstàn-
cies. Sents que has d’estructurar 
millor l’economia, i potser dema-
naràs que t’assessorin.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Possibles tensions amb un cunyat 
o cunyada. Tingues en compte 
que no tothom pensa igual, no 
siguis caparrut, i deixa-ho córrer. 
Bones perspectives econòmiques, 
relatives a la professió.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Si hi ha tensions amb un fi ll, no 
siguis massa dur. Posar límits és 
bo, però si t’excedeixes, el bloque-
jaràs. Si pots marxar de vacances, 
serà genial per poder regularitzar 
la teva energia.

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

Una persona, fi ns ara amiga, pot 
passar a ser quelcom més. Però 
compte amb les pors que ambdós 
porteu, haureu de parlar-ne. Tens 
ganes de seguir estudiant i ja fas 
plans pel setembre.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

En l’àmbit de la parella, tot 
segueix amb el vent a favor. 
L’economia et pot donar un 
petit respir després de molt de 
temps. Si tens un soci, possibles 
desacords. Haureu de negociar.

Peixos (Del 20/2al 20/3)

Coneixeràs noves fi losofi es de 
vida o creences que t’ajudaran 
a sentir-te millor amb tu mateix. 
Et poden demanar matrimoni, o 
si ja tens parella, serà un moment 
romàntic i de proximitat.

Sagitari 
Si hi ha tensions amb un fi ll, no 
siguis massa dur. Posar límits és 

Lleó 
Felicitats Lleons i Lleones, el Sol 
ha entrat al vostre signe i esteu 

T. 722 67 23 43
Consulta a Barcelona i
també per mail/telèfon

L’hi 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).
www.facebook.com/dhannaastro · dhannaastro@hotmail.com

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

Gabinet d’estètica
científica i osteopatia

40€!

Microdermabrasió
amb puntes de diamant

del 10 al 21 d’agost

Promoció Especial!

HORARIS D’ESTIU 1-9 agost: Tancat per vacances. 10-21 agost: obert de 16 a 20h. A partir 24 agost: horari habitual
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i entrevistes amb protagonistes de 
Les Santes. Al marge del programa, 
s’emetran actes íntegres en directe 
com la Flashmob de les Dissantes, el 
Concert de Banda, la Crida a la Festa 
Major, el Desvetllament Bellugós, la 
Diada Castellera, la Revetlla de fes-
ta major amb els concerts de Marc 
Ràmia i l’Orquestra Gira-sol, l’Anada 
a Ofi ci, la Missa de Les Santes, La 
Passada, la Cursa de Les Santes, La 
Postal de Gegants i l’Anem a Tancar, 
entre d’altres.

L’emissió del programa “Conne-
xió Santes” i les retransmissions 
en directe seran possibles gràcies 
a la feina d’una quarantena de pro-
fessionals i col·laboradors de m1tv 
i Mataró Ràdio. A més a més, s’ha 
posat en marxa el Canal Santes, que 
ofereix a través del portal d’m1tv  
una programació continuada les 24 
hores del dia de continguts exclusi-
vament dedicats a la festa major. 

nal local emetrà el programa des del 
plató dels estudis ubicats al Tecno-
campus, amb constants connexions 
en directe amb els principals punts 
de la festa, un resum de l’actualitat 

La televisió de Mataró i el Maresme 
oferirà durant la festa major el maga-
zine “Connexió Santes”, conduït pel 
periodista Guillem Roset. Del 24 al 
29 de juliol, a les 19.30 hores, el ca-

LES SANTES
NOTÍCIES REDACCIÓ

culturacultura www.totmataro.cat

NÚM. 1685
DEL 24 DE JULIOL AL 27 D’AGOST DE 2015

m1tv emetrà més de vint actes de Santes en directe 
La televisió emetrà cada dia el programa ‘Connexió Santes’ 
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Twist your world

CO2: 119 - 153 g/km ∙ Consum: 4,5 - 6,0 l/100 km
Model fotografiat ASX 180 DI-D Kaiteki. Oferta vàlida fins al 31 d’agost de 2015. Preu de l’ASX 160 MPI Challenge, vàlid per a Península i Balears per a clients particulars que financin a través 
de Santander Consumer EFC SA per un import mínim de 9.000� a un termini mínim de 48 mesos. Aquesta oferta inclou: promoció, garantia de 5 anys o 100.000 km, IVA, IM, pla PIVE 8 
(subjecte a disponibilitat i condicions del Pla al moment de la compra) i transport. Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat financera. Mitsubishi recomana lubricants

con conducción eficiente, doble ahorro

PIVE 8MITSUBISHI CATALUNYA
BARCELONA - SANT BOI DE LLOBREGAT - MATARÓ - 

GRANOLLERS - MANRESA - REUS - SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Tel. 902 450 475 / www.quadis.es

Dóna la volta al teu món i mira les coses d’una altra manera amb el Mitsubishi ASX, el SUV més esportiu, 
amb noves versions altament equipades i cinc anys de garantia. Decideix-te per una tracció davantera o el 
sistema “All Wheel Control”. Escull canvi manual o automàtic de 6 relacions. I tria entre 3 motors d’última 
generació, dièsel o gasolina, de fins a 150 CV, tots amb baix consum i emissions reduïdes de CO2.

ASX gasolina des de 15.350€. ASX dièsel des de 17.600€.

ENS HEM TRASLLADAT!
A partir del 20 de juliol  el seu Concessionari Mitsubishi de Cabrera de Mar 
el trobarà a la Crta. de Barcelona, 49 de Mataró.

MITSUBISHI_ASX_TOT_MATARO_CAT_150X228+3.indd   1 17/07/15   9:42
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RANGE ROVER EVOQUE

NOMÉS CAL UNA MIRADA

Consum combinat (l/100 km) 5,0. Emissions de CO2 (g/km) 133.
*Quota corresponent a Range Rover Evoque 2,2 l eD4 Diesel 150 CV 4x2 Pure Manual 5 portes. PVP recomanat: 33.790,75 €. Inclou 
IVA, transport, impost de matriculació (IEMT) calculat al tipus general, descomptes de concessionaris i fabricant. Despeses de 
matriculació no incloses. Import total del crèdit: 22.373,88 €. Tin 6,99%. Comissió d’obertura (3%): 671,22 € al comptat. Preu total a 
terminis: 38.745,09 €. Import total endeutat: 27.328,22 €. Finançament ofert per FCA CAPITAL ESPAÑA, EFC SAU Preu promocionat en 
exclusiva per a unitats finançades amb FCA Capital España EFC, SAU segons condicions contractuals, amb un import mínim a finançar 
de 19.000 €, a un termini mínim de 37 mesos i una permanència mínima de 24 mesos. Oferta vàlida per 140 unitats disponibles a la 
Península. El vehicle mostrat pot no coincidir amb el vehicle de l’oferta. Prova realitzada per professionals en circuit tancat.

EMPORTA’T UN EVOQUE PER 260 € AL MES
Entrada: 11.416,87 €. 36 quotes. Última quota: 17.297 €. TAE 8,54 %*
I per 2.600 € més emporta’t aquest equipament addicional: Park Assist, 
navegador Premium, pantalla tàctil en color de 8”, sensor davanter d’aparcament, 
llandes d’aliatge de 18”, equip de so Meridian Hi-Line de 380 W, 11 altaveus i 
doble connexió USB, seients de pell, reposabraços de darrera, il·luminació interior 
ambient configurable.

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

www.landroverbarcelona.com

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

www.landrovervalles.com

Landmotors_evoqueQUOTA_TOTMATARO150x228.pdf   1   30/6/15   11:07



La Festa Major i la Festa del Càntir 
2015 es renoven amb l’augment 
d’activitats a l’aire lliure. Amb el 
traspàs de la Fira de Ceràmica 
Argillà al primer cap de setmana 
de juliol, els espais que aquesta 
ocupava han quedat lliures per a 
l’organització de moltes més activi-
tats. Emplaçaments com la Plaça de 
l’Església o la Plaça de Vendre han 

quedat disponibles per a dur a terme 
altres iniciatives i això ha fet aug-
mentar la programació d’aquest any.

Bèstia dels Banyetes
La Festa Major ve marcada per la 
presentació de la nova bèstia de foc 
de la colla dels Banyetes dels Dia-
bles d’Argentona el dia 2 d’agost. 
Aprofitant els seus cinc anys de 
vida, la colla infantil ha decidit 
crear la seva pròpia bèstia per poder 
sortir i celebrar un correfoc infantil 
al poble. 

Especialment destacables són la 
Nit Boja i les Matinades, que obren 
pas al dia 4, en què es farà una re-

FESTA MAJOR
NOTÍCIA

L’ajuntament anuncia el 
programa de la Festa Major 
i la Festa del Càntir 2015 
que se celebrarà la primera 
setmana d’agost

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

Més activitats a la Festa Major d’Argentona, 
marcada per l’absència de la Fira del Càntir 

picada de campanes i el llançament 
de coets i petards. I és que el 4 és 
el dia de Sant Domingo, patró del 
poble. El càntir és el protagonista 
d’aquell dia, però les cercaviles de 
gegants, la Missa Pontifi calis de 
L.Perosi, els concerts o el castell 
de focs artifi cials també són actes 
imprescindibles d’aquest dia.

Música per a tots els gustos
A les festes d’Argentona, però, no hi 
pot faltar el cicle de concerts de La 
Garrinada amb espectacles adreçats 
al públic jove com els concerts 
d’Itaca Band, La Senyora Tomassa, 
Auxili o els Ebri Knight. 

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: JORDI ZARZUELA NAVARRO

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

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

Paraula invertida: Adreça web del banner invertit:

www.marmolclinicadental.com

+

DARRERA
• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies. * El premi caduca als 60 dies

35€ * 35€ *

Tot Argentona 1683.indd   2 21/7/15   16:51



redacció

Més activitats a la Festa Major d’Argentona,  
marcada per l’absència de la Fira del Càntir 

núm. 1685
del 24 de juliol al 27 d’agost de 2015

Fira d’artesania
També hi sobresurten altres esde-

veniments com l’exposició al Saló de 
Pedra dels Gegants d’Argentona el 
4 i 5 d’agost, el Ball de Festa Major 
amb el grup La Loca Histèria o el 
Ball de Capgrossos. 

Per altra banda la tradicional 
Fira d’Artesania de Festa Major 
es celebrarà de l’1 al 6 d’agost 
a l’Avinguda Puig i Cadafalch on  
també hi haurà una fira d’atraccions 
entre l’Avinguda de Països Catalans 
i l’aparcament de la zona esportiva 
municipal Raül Paloma. 

 3.000 càntirs per a la festa més popular d’Argentona

El dimarts 4 d’agost, coincidint amb la festivitat de Sant Domingo, tor-
narà a celebrar-se la Festa del Càntir, que arriba a la seva 65a edició. 
Les activitats més tradicionals com la benedicció de les aigües i del 
càntir de l’any, els jocs d’aigua o el concorregut concurs d’aixecada 
de càntirs seran alguns dels principals atractius d’aquesta diada que 
coincidirà amb el dia gran de la Festa Major. Enguany es posaran a la 
venda més de 3.000 exemplars del càntir 2015, produït per Ceràmica 
Serra de l’any 1962, de Cornellà de Llobregat.

La Fira del Càntir, que habitualment se celebrava de forma conjunta 
amb la festa major, es va traslladar aquest any a la primera setmana 
de juliol per donar-li més prestigi. Prop de 90 ceramistes van participar 
en la primer edició d’una fira que busca consolidar-se com a referent 
internacional de la ceràmica. 

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

Molt Bon 
Sant a ts!

DESCOMPTE
ESPECIAL

TOT MATARÓ
PORTA’NS LA 

REVISTA!
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www.totmataro.cat/imatgesL’Encesa 2015imatges

10

2

4

1

FOTOS: ANNA ALUART

1 ELS CERCOLETS FENT EL SEU BALL DURANT L’ENCESA ELS CERCOLETS FENT EL SEU BALL DURANT L’ENCESA 2  ELS DIABLES DE L’ARBOÇ JUST ABANS D’ENCENDRE ELS DIABLES DE L’ARBOÇ JUST ABANS D’ENCENDRE
3     E.L BASILISC VIGILANT EL BALL DELS DIABLES E.L BASILISC VIGILANT EL BALL DELS DIABLES 4  ELS GEGANTS DE L’ARBOÇ FENT VOLEIAR LES SEVES FALDILLES ELS GEGANTS DE L’ARBOÇ FENT VOLEIAR LES SEVES FALDILLES    

3
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L’Equip de Gorriz Associats us desitja unes bones vacances!!

VILASSAR DE DALT. Preciosa casa canto-
nera amb vista al mar 280m2  parc. 438m2, 
saló menjador amb xemeneia i terrassa, 3 
habit. dobles i 1 suite principal. Pl. superior 
abuhardilla. Gimnàs, 1 habitació, parquing. 
Piscina, barbacoa.

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

Núm. Col·legiat: A10078

La manera més efi cient de vendre el seu pis

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

Punt de venda Barcelona: Travessera de les Corts, 122

450.000€

CANET DE MAR.  Átic-Dúplex seminou, 
planta baixa: saló-menjador, cuina, balcó, 
lavabo. Planta superior: 2 habitacions, 
bany. A.A, calefacció. Traster, ascensor, 
parquing opcional. 

98.000€

Molt 
Bones Santes 

a tots!

1P GORRIZ.indd   1 22/07/15   17:14



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!!

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

96.000€
PISO + PARKING INCLUIDO

REF. 12174 CERDANYOLA. Atención!! Piso 
alto con ascensor en zona activa y comercial. 
Impecable, plaza de parking. 83 m2. 3 dormi-
torios,(2  dobles).Salón comedor 20 m2.Vistas 
despejadas a zona verde. Cocina equipada. 
Baño completo. Excelente ocasión por sus 
características.

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

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
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T

ZONA HAVANA:

136.000€
200.000€

En edifi cio de reciente cons-

trucción, 2º piso de altura con 

ascensor, salón comedor de 

30m2 con salida a balcón, co-

cina o�  ce independiente con 

galería anexa ,2 habitaciones, 

una de ellas con salida a balcón, 

amplio baño con ducha, suelos 

de gres, puertas de roble, ven-

tanas de aluminio con persia-

nas eléctricas, calefacción. No 

le falta ni un detalle y lo mejor 

su precio!!!!

Del 24/7 al 9/8 farem horari de matí: de 9:30 a 13:30. A partir del 10/8, 

les nostres ofi cines romandran tancades fi ns el 30 d’agost.

REF. 1045

2ª LÍNEA DE MAR. A 50MTS. DE 

LA PLAYA Y JUNTO A PARQUE

Grup Immobiliari IMMO·NOVA 

vol desitjar a tots els 

seus clients i amics 

unes Felices Santes 2015

i unes molt 

bones vacances!

ZONA HAVANA
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

VISITES CONCERTADES DURANT L’AGOST: 93 536 33 74

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

LOS PEQUEÑOS DETALLES... ¡¡HACEN LAS GRANDES DIFERENCIAS!!

1P IMMO NOVA_V2.indd   1 22/07/15   17:17



maresmemaresme www.totmataro.cat/maresme

NÚM. 1685
DEL 24 DE JULIOL AL 27 D’AGOST DE 2015

El festival Poesia i+ ha celebrat la 
seva desena edició de la millora 
manera possible: ha augmentat les 
xifres de públic i ha consolidat el 
nou format, que aposta clarament 
per l’experimentació. Les localitats 
maresmenques que han acollit el 
festival ja han manifestat la seva 
voluntat de continuar col·laborant.

L’augment de públic és un dels 
principals motius de satisfacció per 
a l’organització de la desena edició 
del festival Poesia i +. Enguany fi ns 
a un total de 2.320 persones han 
passat per les 23 propostes del cer-
tamen, el que suposa un 80 per cent 
de l’aforament. En alguns casos, com 
la inauguració o els concerts de Maria 
del Mar Bonet i Santiago Auserón, les 
entrades es van exhaurir.

Expansió comarcal
A més a més, des de l’organització 
destaquen la bona acollida dels nous 
formats impulsats el 2013, en què 
la poesia es combina amb la música, 
l’escena i les arts en unes creacions 
experimentals i en escenaris poc 
habituals de les localitats de Sant 
Vicenç de Montalt, Sant Andreu de 
Llavaneres, Caldetes i Arenys de Mar, 
que ja han afi rmat que volen conti-
nuar col·laborant. 

CALDES D’ESTRAC
CULTURA MIREIA BIEL

Els deu anys del Poesia i 
+ consoliden el format del 
certamen

El festival omple en alguns 
dels concerts i fa bona 
l’aposta per nous formats

Una plataforma contra el projecte de 
regeneració de les platges

Tècnics ambientals, pescadors, 
sector turístic i organitzacions ciu-
tadanes han constituït la plataforma 
Preservem el Litoral, integrada dins 
la coordinadora Preservem el Mares-
me, per denunciar la situació de les 
platges de la comarca i el projecte 
previst pel Ministeri de Medi Am-
bient, que consisteix en el dragatge 
de sorra i la construcció d’espigons. 
Segons la nova plataforma, aquest és 
un projecte excessivament agressiu 
amb el territori i reclama un nou 
model de gestió del litoral.

La plataforma ha fet arribar una 
proposta de moció als grups polítics 
d’Ajuntaments i Consell Comarcal 
perquè donin suport al seu posi-
cionament i inicia una recollida de 
signatures en contra del projecte 
del Ministeri.

Una imposició
La plataforma denuncia la “impo-
sició” del projecte del Ministeri de 
Medi Ambient, ja que “pot modifi -
car per sempre la morfologia de la 
costa, no assegura la regeneració 
de les platges i hipoteca la política 
d’ordenació del litoral”. En aquest 
sentit, exigeix la “suspensió i mo-
ratòria” d’un projecte que “proposa 
aplicar pedaços provisionals sobre 
les seves conseqüències”. La pla-
taforma també reclama l’elaboració 
d’un Pla del Litoral que impliqui 
tots els actors del territori, així com 

MARESME
MEDI AMBIENT REDACCIÓ - ACN

la creació d’una taula de gestió del 
litoral on s’integrin des de pescadors 
i sector turístic fi ns a tècnics i cientí-
fi cs. Finalment reclama als ports de 
la comarca “el compliment de les 
actuacions amb ‘by-pass’ de sorres, 
tal com estableix la legislació”. En 
aquest sentit, la plataforma recorda 
que el litoral del Maresme i el delta 
de la Tordera “han patit més de mig 
segle d’intervencions insostenibles” 
i adverteix que el nou pla del Minis-
teri “torna a optar per intervencions 
basades en l’extracció de sorres del 
fons marí i la modifi cació de la mor-
fologia del litoral amb la construcció 
d’espigons obviant una visió global”.

Un projecte faraònic
La primera de les accions s’ha dut 
a terme recentment a Malgrat de 
Mar, on s’han abocat 114.000 me-
tres cúbics de sorra i s’han instal·lat 
espigons geotèxtil, una iniciativa 
pionera i que no estava prevista al 
Pla Litoral 2015 aprovat pel Consell 
de Ministres el mes de març com 
a resposta urgent als desperfectes 
ocasionats pels temporals del febrer. 
Els plans del Ministeri per al Mares-
me, però, van molt més enllà. Preveu 
invertir al voltant de 30 milions 
d’euros en 15 anys en un projecte 
valorat en 52 milions d’euros que 
consisteix en la reposició de sorra 
allà on sigui necessari, combinat 
amb la construcció d’espigons.. 

tot maresme 1685.indd   1 21/7/15   16:54
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70.000€

127.000€
    ZONA CIRERA 
OCASIÓN POR ZONA Y PRE-
CIO. Totalmente reformado, 3 
hab. , baño con ducha, coci-
na formica, cuarto lavadero, 
suelos de parquet, terraza de 
20m2, solo 1 vecino.
PVP. 127.000€

REF. 5030

ESTA SEMANA

¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

110.000€

C.E. en trámite

131.000€

REF. 2116 ZONA JUZGADOS. 
Planta baja seminueva, dispo-
ne de 2 hab., 1 baño, cocina 
lacada, suelos de gres, pk y 
trastero opcional.

C.E. en trámite

135.000€

REF. 2397 Z. EIXAMPLE.OPOR-
TUNIDAD. Piso exterior y muy 
luminoso, reformado,  3 hab. 2 
dobles, balcón exterior, comuni-
dad reducida.

189.000€

REF. 6170 CAMI DE LA SERRA. EXCLUSIVA. Excelente piso de 100m2 
con pk y trastero incluido. 3 hab. antes 4, 2 baños completos (ba-
ñera/ducha), calefacción y ascensor.

C.E. en trámite

158.900€

REF. 2391 ZONA RDA. O’DON-
NELL. Excelente ubicación, piso 
reformado con ascensor, 4 hab. 
2 dobles, baño y aseo, suelos 
de parquet, a.a. con bomba de 
calor.

C.E. en trámite

194.000€

REF. 2399 ZONA VIA EUROPA. 
Piso seminuevo con pk, coci-
na offi ce de 12m2, galería, 3 
hab. 2 baños, balcón amplio, 
los suelos de parquet, calefac-
ción, ascensor

C.E. en trámite

149.000€

REF. 2362 EIXAMPLE. Gran piso 
de 100m2, 4 hab. 2 dobles, 1 
tipos suite, 2 baños completos, 
cocina offi ce, patio de 12m2, 
ascensor.

C.E. en trámite

99.000€

REF. 2344 ZONA Z. PZA. CATALUN-
YA. OPORTUNIDAD ZONA PRECIO. 
Piso bien conservado con as-
censor, 3 hab. 1 doble. exterior 
con mucha luz, galería, balcón 
exterior.

€

C.E. en trámite

68.000€

REF. 6172 Z. MOLINOS. ECONÓNI-
CO. Piso reformado para entrar a 
vivir,  suelos parquet, exter. alu-
minio, 2 hab., baño nuevo con 
ducha, mucha luz en todas las 
estancias.

C.E. en trámite

80.000€

REF. 4346 Z. SALESIANOS. Piso 
reformado con terraza a nivel de 
15m2 y ascensor, 2 hab., baño 
completo con ducha, , galería y 
balcón exterior, calefacción.

C.E. en trámite

128.000€

REF. 2395 EIXAMPLE. Piso re-
formado con ascensor, 3 hab. 
antes 4,  1 baño completo, co-
cina con galería anexa, suelos 
de gres, balcón.

C.E. en trámite

106.000€

REF. 1344 Z. HABANA. Piso a 2 
min. playa de 100m2, 3 hab. 
mas despacho, , suelos de par-
quet, salón de 30m2 con balcón 
exterior.

C.E. en trámite

127.000€
C.E. en trámite

Glòria a 
les Santes!
I molt bones 
vacances a 

tots els nostres 
clients i amics! 
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Les Santes són una festa frenètica, 
que no coneix les hores ni els límits 
i que fa embogir la ciutat sencera. 
És llum, és foc, és música i tradi-
ció. L’estudi d’Albert Alís, autor del 
Cartell de Les Santes 2015, traspua 
una pau i una tranquil·litat difícils 
de congeniar amb el ritme d’una 
festa major com la de Les Santes. 
Però entre les parets d’aquell enor-
me espai ple de quadres i de pintura 
s’hi respira l’essència de tot, també 
la felicitat d’una Festa Major que 
impregna els carrers amb energia, 
color i foc. 

“Vaig néixer pintant”, assegura 
Alís, que està convençut que ell no 
va decidir que volia ser pintor, per-
què “la vida ja havia pres la decisió 
per mi”. 

La llum és la protagonista de to-
tes les seves obres, la majoria de 
les quals estan vinculades al record, 
“amb allò que et queda impregnat 
a la memòria de les vivències feli-
ces”. Captar el color just del cel, 
dels camps, del mar, per capturar 
“l’essència d’uns records que hem 

anat destil·lant per quedar-nos amb 
el que és bàsic”. 

Potser per això el cartell de Les 
Santes transporta a l’olor de pólvora, 
a l’espetec dels petards, a la llum 
del foc. Els tons càlids de l’obra 
d’Alís porten impreses les passes del 
correfoc de la Nit Boja. “Les Santes 
han canviat molt al llarg dels anys”, 
afi rma Alís, però “el foc ha anat 
guanyant terreny” i això fa pensar 
en la idea més que vigent que una 
festa major “és de llum i foc”. 

La llum i el foc havien de ser al 
cartell. “De seguida em va venir al 
cap la fi gura del Drac”, explica Alís. 
Per al pintor, “el Drac és un element 
molt lligat a la nostra cultura que 
desplega les ales i et protegeix, al-
hora que et convida a ser-hi”. 
“De seguida em vaig adonar que Les 
Santes són molt més que el Drac”, 
reconeix. L’ondulació del grafis-
me “és el vaivé constant de gent”, 
l’última S “és el vol de la capa d’en 
Robafaves” o la T, “la massa de les 
Diablesses”. Elements puntuals 
però essencials d’una festa única. 
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Defi neix-te
Un clàssic no convencional 

Un llibre 
‘Així parlà Zaratustra’ de Nietzsche

Una pel·lícula
‘Tots els matins del món’ d’A. Corneau

Un viatge
El de la vida

Un pintor
Rembrandt

Un somni
Omplir de vida la meva pintura

essència santera
Albert Alís, 

AUTOR DEL CARTELL DE LES SANTES 

Llum i foc

Albert Alís veu Les Santes com 
“un prisma amb moltes cares, 
una festa que es viu diferent en 
funció de cada etapa de la vida” 
 
Albert Alís va rebre l’encàrrec de fer 
el Cartell de Les Santes 2015 fa uns 
mesos. “Vaig rebre una trucada i de 
seguida vaig dir que sí perquè em va fer 
moltíssima il·lusió”. Minuts després va 
pensar de nou: “Ara sí que t’has embo-
licat!”. Representar Les Santes sempre 
és una responsabilitat. “Són tants anys 
vivint Les Santes i de maneres tan di-
ferents que em costava pensar com ho 
faria”, recorda. Tanmateix, de seguida 
va tenir l’esbós del Drac al cap com un 
resum de la festa major. “Les Santes 
són com un prisma amb moltes cares 
perquè en funció de cada etapa de la 
vida es viu diferent: no és el mateix 
sent un adolescent que tenint 20 anys o 
tenint fi lls”.  
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Molt Bones Santes a tots!

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

T1.50661 - Mataró - Parc Central.  Pis de 60m², 2 
habit., 1 bany, galeria, balcó, aa / cc, terres parquet, 
tancam. alumini, pàrquing, traster, piscina comu-
nitària.  Molt assolellat !! !                            157.260€ 

T1.50661 - Mataró - Parc Central.  Pis de 60m², 2 
habit., 1 bany, galeria, balcó, aa / cc, terres parquet, 

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

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

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

  

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

T2.50147 - Mataró - Cirera. Casa totalment 
reformada de 40m², 1 habitació, 1 bany 
complet, cuina americana, galeria, fusteria 
d’alumini, terrassa de 20m². MOLT ASSOLE-
LLADA !!                                            49.760€

T1.50103 - Mataró - La Havanna. Àtic a Mataró de 
90m2 4 habit., 1 bany, armaris, Calefacció, Cuina 
equip., Cuina Office, Gres/Ceràmica. Porta blindada, 
Vistes mar. Terrassa!!                                           157.260€ 

T1.50401 - Mataró - Centre. Magnífi c àtic dúplex 
més cèntric impossible, costat Riera. 75m² 1 hab.+ 
estudi, cuina, marbre, fust. alumini, balcó, parking 
opcional.¡¡Acabats alt nivell!!                  157.260€ 

T1.50677 - Mataró-Centre.  Per entrar a viure. Pis de 
115m², amb 4 habitacion2 banys, cuina office, saló 
25m², AA / CC, balcó, carp. alumini, ascensor, traster, 
terrassa, MOBLAT I MOLT ASSOLELLAT!!!     149.260€
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T1.50661 - Mataró - Parc Central.  Pis de 60m², 2 
habit., 1 bany, galeria, balcó, aa / cc, terres parquet, 
tancam. alumini, pàrquing, traster, piscina comu-
nitària.  Molt assolellat !! !                            157.260€ 

 Pis de 60m², 2 

Vendes

Gran cartera de pisos a totes les zones de Mataró

T1.50329 - Mataró - Semi Centre.  Pis  de 95 m² 
de superfície, disposa de 3 habitacions, un bany 
complet, cuina offi ce totalment equipada, galeria, 
aa/cc, els terres de parket, tancaments d’alumini. 
Totalment reformat!!!                                          172.500€

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

T2.50087 - Argentona. Centre. Casa de 200 m2 de 
superfi cie, totalment reformada. Disposa3 Habita-
cions, 2 banys, salo-men-jador amb llar de foc, ca-
lefacció, terres de gres, terrassa de 20 m², parquing, 
traster..Vingui!! !                                                     231.000€

T2.50087 - Argentona. Centre.Casa de 200 m2 de 

T1.50425 - Mataró - Camí de la Serra. Pis de 80 
m², 3 habit., 2 banys complets, cuina office equipada, 
galeria, balcó tipus terrasseta, calefacció, tancaments 
d’alumini, ascensor, garatge i traster inclosos ‘VISTES A 
MAR I MUNTANYA!!                                               181.300€

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

T1.50100 - Mataró - Centre. Pis de 80m² de 
superfi cie, disposa de 3 habitacions, un bany 
complet, cuina offi ce, galeria, balcons, aa/cc, els 
terres de gres, traster ¡¡Amb vistes!!     160.000€

T2.50153 - Mataró- Centre. Casa en exclusiva, im-
millorable situaciò al costat de la Riera, de 200m², 
6 habit., 2 banys, cuina offi ce, galeria, balcó, cale-
facció, fusteria d’alumini, terrassa de 20m² . Molt 
lluminosa per reformar al seu gust !!        160.000€

T2.50017 - Canyamars. Casa a 3 vents, de 180 m² 
de superficie, disposa de 4 habitacions, amb 2 Banys 
complets, 1 aseo, cuina oficce, balco, terrassa de 20 
m², salo-menjador amb llar de foc, calefaccio, garat-
ge ¡¡Magnífic jardi de 450 m²!!!!            230.000€

T2.50121 - Dosrius. Can Massuet. Centre. Torre 200 
m², 4 habit. 2 banys complets, cuina equipada, saló men-
jador, lar de foc, balcó, calefacció, tancaments d’alumini, 
garatge  3 cotxes, traster , jardí 800 m², piscina privada i 
barbacoa !!! !!                                                        240.000€

T2.50146 - Sant Andreu de Llavaneres. Centre. 
Casa adoss. 165m², 3 habitacions + estudi, 2 
banys, cuina offi ce, saló 20m² , llar de foc, fi nestres 
d’alumini, AA / CC, traster, moblat, dues terrasses 
de 60m² i 70m², piscina comunitària !!    265.200€

T1.50167 - Mataró. Centre.  Planta baixa de 65 m2 
de superfície, disposa de 3 habitacions, està totalment 
reformat, amb els terres de parquet, portes de roure, 
galeria. Fantastica situació !!!                           193.260€

T1.50685 - Mataró-Centre. A prop Pl. Sta. Anna. 
Excel.lent pl. baixa, imatge juvenil i actual de 70m², 
2 habit., armaris encast., cuina indep. equipada, 
saló menj., bany complet, AA/CC, galeria, tanc. 
alumni, ENTRAR A VIURE!! !                      158.000€

T1.50679 - Mataró-Centre. Habitatge amb moltes 
possibilitats. Pis de 90m²,  disposa de 3habita-
cions, 2 banys, cuina offi ce, zona molt tranquil.la 
TERRASSA DE 40M²!!                                    158.000€

T1.50103 - Mataró - La Havanna. Àtic a Mataró de 
90m2 4 habit., 1 bany, armaris, Calefacció, Cuina 
equip., Cuina Office, Gres/Ceràmica. Porta blindada, 
Vistes mar. Terrassa!!                                           157.260€ 

3P CASTELLÀ.indd   3 21/07/15   18:27



Lloguers

Més de 40 anys d’experiència al seu servei

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.10129 Mataró. Cirera. Precioso loft de 45m², 
armarios empotrados, cocina americana, aa/cc, 
cierres de aluminio, ascensor, balcon, muy lumi-
noso, para entrar a vivir!!                         390€/Mes 

T1.10087 Mataró. Cirera. Piso de 60 m² de su-
perfi cie, consta de 3 habitaciones, 1 baño, cocina 
offi ce, cierres de aluminio y galeria. Muy soleado i 
reformado!!                                               400€/Mes

T1.10128  Mataró. Centre. Excelente ubicación 
piso de 65m² de superfi cie, 2 habitaciones, 1 
baño, cocina offi ce, suelos de parquet, balcón, 
todo reformado y muy soleado!!!            425€/Mes

T1.02273 Mataró. Centro. Loft de 25m² de super-
fi cie, con cocina americana, baño, aa/cc, paquing 
incluido en el precio !!!!                         425€/Mes

T1.10154 Mataró. Cerdanyola. Piso reformado 
para entrar a vivir de 70m² de superfi cie, 1 baño 
completo, cocina offi ce, carpintería aluminio, as-
censor, muy luminoso !!!!                       450€/Mes

1.08709 Arenys de Mar. Pisos de 1 y 2 habita-
ciones, baño, cocina americana, calefac., A/a, 
amueblados y con parking - todos los gastos 
incluidos!!!!                                 Desde 450€/Mes

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

T1.01470 Mataró. Centre. Apartamento de 35m² 
de superfi cie, con cocina americana, tiene un 
baño - Muy buena zona y tiene ascensor hasta la 
entrada del piso!!!                                    470€/Mes

T1.09112  Mataró. Peramàs.  Piso reformado de 
65 m² de superfi cie, dispone de 3 habitaciones, 
baño con ducha, cocina offi ce y salón. Trastero y 
terrado comunitario!!!                             480€/Mes

T1.009610 Mataró. Sant Cugat. Piso de 85 m²,  
de superfi cie, consta de  4 habitaciones, Baño 
completo, salon con salida al balcon, cocina con 
galeria.... Oportunidad !!!!!                  490€/Mes

T1.01461 Mataró. Centre. Piso de 90m² con 3 
habitaciones, 1, baño, 1 aseo, cocina offi ce. Para 
entar a vivir!!! Muy soleado!!!!               550€/Mes

T1.07853 Mataró. Camí de la Serra. Piso de 60 
m² de superfi cie, consta de  2 habitaciones, tiene 
una cocina offi ce, baño, aa/cc. Y balcón. Parking y 
trastero incluido en el precio!!!!           550€/Mes

T1.10138 Mataró. Centre. Magnifi co aparta-
mento de 45m². 1 Habitación, 1 baño, cocina 
americana, calefacción, carpintería de aluminio, 
ascensor, parking, dos terrazas de 15 y 20m² muy 
soleado !!!                                                550€/Mes

1.10142 Mataró. Centre. Piso de origen de 100m² 
de superfi cie, tiene 4 habitaciones, 1 baño, cocina 
reformada, galería, cierres de aluminio, balcón, 
ideal por situación !!                               605€/Mes

T1.10159 Argentona. Piso de 75m², 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina americana, salón comedor 
amplio, aa / cc, carpintería de aluminio, persianas 
eléctricas, terraza y jardín!!                   625€/Mes

T1.08565 LLavaneres. 1º linea de mar, pisos de 
obra nueva de 80 m², 3 hab, 2 baños, zona comu-
nitaria con piscina y parking !!!!          800€/Mes

T1.10160 Mataró. Parc Central. Piso alto de 100 
m2, 3 habitaciones, 1 baño, cocina offi ce, salón 
comedor con salida a balcón, calefacción, suelos 
de parquet, carpint. aluminio, ascensor, trastero, 
amueblado y muy soleado!!                   850€/Mes

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

T1.01789 - Mataró- Plaça Fivaller. Impresionan-
te duplex 45 m2 de superfi cie, dispone de 1 hab., 
Baño completo, con terraza 15m2 - todo amuebla-
do y parking incluido !!                            500€/mes

T1.10107 -Mataró. Centre. Piso de 115 m², semi- 
amueblado, 2 habit., despacho, 1 baño, cocina office, 
calefacción, aire acondic., cierres aluminio. Solo 2 veci-
nos, soleado y muy luminoso!!!                 600€/Mes

T1.10152 - Mataró. La Llantia. Piso de 95m² de 
superfi cie, dispone de 3 habitaciones, 1 baño, 
cocina offi ce, salón comedor con salida a bal-
cón, galería, suelos de parquet, trastero, semi 
amueblado y muy soleado !!                 550€/mes

T1.10139 - Argentona. Piso 100m², 3 habita-
ciones (2 dobles), 1 baño, cocina, aa / cc, suelos 
de parquet, cierres de aluminio, todo amueblado y 
muy luminoso!!                                     800€/Mes

T1.09094 -  Mataró. Centre. Piso de 85m² de 
superfi cie, dispone de 3 habitaciones, 1 baño 
completo, cocina offi ce, gran salón comedor con 
salida a TERRAZA DE 15 M2 !!!!        550€/mes

T1.09094 -  Mataró. Centre. Piso de 85m² de 
superfi cie, dispone de 3 habitaciones, 1 baño 

T1.50553 - Arenys de Munt. Piso de 60m², 2 
habit., 1 Baño compl, salón com., Cocina amer.,, Bal-
cón, climat. Frío y calor, cerr. Ascensor, parking opcional, 
buena distribución y sol!!                           500€/Mes
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