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La memòria de seguretat revela que
pugen els robatoris a habitatges

 
Tot Història XXXIX:
El Maresme, litoral fortifi cat

El Monumental programa Terra Baixa, 
Vilafranca i ‘Els veïns de dalt’

Roger Tomico, 
tot per l’escola

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

Marta Bach, Laura Lòpez 
i Roser Tarragó, sense medalla 

Setge a uns pisos del Pla d’en Boet 
ocupats il·legalment 

ciutatciutat

culturacultura

perfi lperfi l

reportatgereportatge

esportesport

SUMARI SUMARI SUMARI                        SUMARI SUMARI SUMARISUMARI

Ofi cines i Redacció: 
Carrer d’en Xammar, 11
08301 Mataró
Telf: 93 796 16 42
Fax: 93 755 41 06
www.totmataro.cat 
www.portalmataro.com
mataro@totmataro.cat 
redaccio@totmataro.cat
atencioclient@totmataro.cat

OFICINA: Paquita Cruz i Carme Fabrés (atenció al client), Joan Guillén (disseny) i M.  Fernanda Marañón. 
REDACCIÓ: Mireia Biel, Cugat Comas (coordinació), Diana Gomà, Marta Gómez.  
FOTOGRAFIA: Anna Aluart  COORDINADOR:  Àlex Gomà
DIPÒSIT LEGAL: B-18.356-1981 | Imprimeix: LITOGRAFIA ROSÉS | Distribució Gratuïta a Mataró, Argentona,
Vilassar de Mar, Arenys de Mar, Caldes d’Estrac, Llavaneres | 
EL TOT MATARÓ no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions i missatges comercials inclosos en la revista. 

I a Granollers EL TOT GRANOLLERS I VALLÈS ORIENTAL c/ Roger de Flor, 71 3r Telf. 93 879 59 03 - Fax 93 879 59 10 

30.000 EXEMPLARS  
Difusió controlada per l’ofi cina de 

Justifi cació de la Difusió

Publicació 
associada

Audiència 
controlada per:

Edita: EL TOT MATARÓ S.L. 
Director: Antoni Rodríguez 
Administració: Maria Carme Rodríguez

Amb la col·laboració de: 

PEFC/14-38-00127

sumari 1686.indd   1 26/8/15   18:32



Sin título-1   1 13/7/15   16:54



Mataró es buida menys a 
l’agost que abans?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

Sabut com és que a Mataró, després de Les Santes, no 
hi queda ni l’apuntador, la darrera setmana d’agost acos-
tuma a ser de transició, d’un cert ‘jet lag’, tant horari com 
de rutines, amb cadascun dels principals actors retornant 
a poc a poc a les seves posicions, buscant la ‘pole’ abans 
que amb el setembre es decreti la sortida. Toca engegar i 
arrancar fort. Comencem curs.

El curs, en l’àmbit polític local, es presenta expectant. 
El nou govern municipal bipartit i minoritari –en el sentit 
que no té la majoria del Ple– ja ha fet alguns moviments 
interessants a cavall de fi nals de juliol, però serà a partir 
d’ara que començarem a veure com camina, calçant com 
calça dos peus aparentment diferents. És probable que, 
amb el parèntesi d’accentuació nacional que obrirà l’Onze 
de Setembre i tancarà el 27 de setembre amb tot el que 
hagi de desencadenar-se, encara allargui una mica més el 
regust de sotsobra dels seus primers dies. També és veri-
tat, però, que el pròxim dia 20 tenim una segona ‘Festa al 
Cel’ que –si no torna a ploure– voldran presentar a la seva 
manera com un plebiscit local. Si és un èxit palpable, CiU 
com a impulsora original i el PSC com a soci majoritari del 

FIRMA
OPINIÓ PERIODISTA

Votaràs en clau 
plebiscitària el 27S ?

CUGAT COMAS

Engegar
www.totmataro.cat
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SUSPENSIÓ DE LES
DISSANTES

L’ANGELETA,
MÉS A PROP

matrimoni, podran seguir jugant la carta amb l’aval po-
pular, però, ai las! ¿com se sap si un esdeveniment com 
aquest és o no és un èxit?

El govern mataroní començarà en aquesta segona mei-
tat d’any una sèrie d’obres que formen part del paquet 
anunciat per fomentar la cohesió i l’ocupació. Aquest do-
ble matís, màxim comú denominador dels dos partits en 
lliça, té números per fer de vernís de tota l’obra de govern 
i la situació social de la ciutat no admetria un altre camí. 
L’inici de curs apreta i una sèrie de problemàtiques torna 
a ser sobre la taula esperant que l’administració local, en 
el que pugui, ajudi a solucionar patiments i molèsties. No 
és un paper fàcil.

El curs que comença ara i se n’anirà fi ns a exhaurir la 
primera meitat de 2016 és, de fet, el primer camí que 
tracin junts Bote i Fernàndez. Se’ls ha acabat anar a les 
palpentes, perquè el dia a dia exigirà al govern, si aquest 
vol ser capdavanter. I més si, com sembla, l’oposició més 
polièdrica no els donarà cap treva. Au, engeguem!

78,9%  Sí
21,1%  No
0%  Ns/Nc

  UNA DE LES GRANS IMATGES DE LES SANTES, ELS BEQUETEROS DE COCENTAINA   UNA DE LES GRANS IMATGES DE LES SANTES, ELS BEQUETEROS DE COCENTAINA   UNA DE LES GRANS IMATGES DE LES SANTES, ELS BEQUETEROS DE COCENTAINA   UNA DE LES GRANS IMATGES DE LES SANTES, ELS BEQUETEROS DE COCENTAINA 
DESFILANT RIERA AVALL ENTRE L’EXPECTACIÓ DE CENTENARS DE MATARONINS

CASTIGAT  La pluja va esguerrar el 
concert fi nal d’una jornada organitzada 
per la Fundació Maresme que va tornar 
a ser històrica i emocionant. 

APLAUDIT  Sembla que a poc a poc 
es van cremant etapes i que ben aviat 
podran començar les obres de la nova 
escola, una medalla per a tothom. 

ALUART

tot davant 1686.indd   1 26/8/15   18:31



Sin título-2   1 14/04/14   17:03



Els Salesians era una de les escoles 
de capellans de Mataró més gran 
dels anys 50, quan es realitza la 
imatge. En aquesta fotografi a podem 
veure el gran edifi ci que hi havia als 
camps de Peramàs, encara força aï-
llat de cases i urbanització. L’autor 
de la fotografi a, Manuel Poveda,  ex-
plica que per estrenar una càmera 
de fer fotos que li havien regalat  va 
dirigir-se a aquesta zona de Mataró 
que tot just començava a créixer i 
construir-se. Tot i tenir 12 o 13 anys 
l’autor explica que es va aturar a fo-
tografi ar els Salesians des d’on ara 
hi hauria l’escola Josep Peramàs.

“Era pecat treballar el diumenge”
A la fotografi a també hi veiem una 
part de la capella dels Salesians que 
hi havia separada del gran edifi ci 
on s’hi feien les classes. Aquesta 
separació permetia que la gent de 
Peramàs també pogués accedir a la 
capella. A més a més, aquesta zona 
s’estava construint a càrrec de les 
mateixes famílies que pujaven els 
cap de setmana per tirar endavant 
les seves cases. “Era pecat treballar 
el diumenge i per això el mossèn 
avisava a tots els treballadors que 
construïen la zona per acudir a la 
missa”, explica Poveda.

foto antigafoto
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Els Salesians de Peramàs
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Setge a un bloc de pisos de protecció 
ofi cial ocupat il·legalment a Mataró

   
L’Ajuntament de Mataró i l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya es van 
reunir dimarts amb els Mossos 
d’Esquadra i veïns de la promoció 
d’habitatges de protecció ofi cial del 
carrer Sant Cugat, inaugurada ara 
fa sis anys. Del centenar de pisos, 
n’hi ha tretze que estan ocupats 
il·legalment per un grup de perso-
nes que tenen atemorit a la resta del 
veïnat. El darrer episodi confl ictiu va 
ser el robatori massiu de trasters de 
la comunitat. Des de la Generalitat 
asseguren que s’està en contacte 
amb el Jutjat i la Fiscalia per agi-
litzar els tràmits de desallotjament 
dels habitatges i des de la setmana 
passada hi ha un servei de vigilància 
privada 24 hores per evitar aldarulls 
i noves ocupacions.

Agilitzar els desallotjaments
“Hi ha persones que generen pro-

blemes de manera continuada”, es 
lamenta l’alcalde de la ciutat, David 
Bote. L’alcalde detalla que s’ha creat 
una comissió de seguiment de la si-
tuació del bloc de pisos que treballa 
per agilitzar els desallotjaments i per 
evitar que els pisos que quedin buits 
no es tornin a ocupar.

La regidora Isabel Martínez serà el 
nexe de l’Ajuntament amb l’Agència 
de l’Habitatge en aquest sentit. 
Des de la Generalitat asseguren 
que la comissió es tornarà a reunir 
d’aquí a dos mesos per avaluar no-
vament quina és la situació del bloc 
d’habitatges de protecció ofi cial del 
carrer Sant Cugat.

Des de la setmana passada, un 
servei de vigilància privada, que 
sufraga l’Agència de l’Habitatge, 
vigila el bloc. D’altra banda, s’està 
parlant amb el Jutjat i la Fiscalia per 
tal d’agilitzar el llançament dels ha-
bitatges. En total, es tracta de tretze 
pisos d’un total de prop d’un cen-
tenar d’habitatges d’una promoció 
que és a tocar de la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra. 

HABITATGE
NOTÍCIA REDACCIÓ -ACN

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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PUMSA ha començat aquest agost a 
treballar en la demolició de les edifi -
cacions que formen part del projecte 
d’urbanització de la UA-89 d’Ernest 
Lluch/Valldeix, un àmbit amb una 
superfície de 29.623 metres qua-
drats que s’ha de desenvolupar, el 
més proper al TecnoCampus i on s’hi 
haurà d’ubicar el Centre de Forma-
ció Professional Integrat que s’hi 
ha projectat.

El sector afectat és l’illa defi ni-
da per l’avinguda d’Ernest Lluch, 
l’avinguda del Maresme, les vies de 
Renfe, el carrer de Narcís Monturiol 
i un vial de nova planta prolonga-
ció del carrer de Narcís Monturiol i 
paral·lel a l’avinguda d’Ernest Lluch. 
Es tracta del primer sector que es 
començarà a desenvolupar dins de 
la nova ordenació de l’àmbit Iveco-
Renfe/Farinera, amb l’objectiu de 
potenciar l’entrada a la ciutat des 
de la Porta Laietana i l’entorn del 
TecnoCampus.

L’enderroc s’ha iniciat a les naus 
situades a l’avinguda d’Ernest 
Lluch, amb la fi nalitat de minimitzar 
les possibles molèsties i afecta-
cions al trànsit dels universitaris. 
Al setembre es continuarà amb les 
edifi cacions situades a l’avinguda 
del Maresme.  

OBRES
NOTÍCIA REDACCIÓ 

Comencen els enderrocs 
al sector de l’antiga Iveco 
i la Farinera    

És el sector més proper al 
Parc del TecnoCampus i s’han 
d’enllestir per l’inici de curs 

L’Agència de l’Habitatge es 
compromet a desallotjar els 
veïns confl ictius   

ALUART ALUART

  Una promoció amb molt poc èxit

Els pisos on s’ha donat tota aquesta problemàtica que ha sortit a la llum 
aquest agost, formen part d’una promoció amb molt poc èxit inaugurada 
pel mateix President Montilla, just al costat de la comissaria dels Mos-
sos d’Esquadra, a l’antic descampat adjacent al Clos Arqueològic. Les 
dependències d’Esports de l’Ajuntament s’ubiquen als seus baixos. 

Tot 1 ciutat pisos.indd   1 26/8/15   13:04





Torna el jazz a la Vil·la romana de Torre Llauder

La Vil·la romana de Torre Llauder 
torna a ser l’epicentre del cicle de 
jazz d’estiu que s’ha consolidat 
en aquest espai tan emblemàtic. 
Aquest jaciment romà, un dels més 
destacats del país, torna a barrejar 
els millors grups de jazz amb gas-
tronomia i història a fi nals d’agost. 
És el primer ítem cultural del nou 
curs de la ciutat, que a poc a poc 
s’acomiada de l’agost per encarar 
el setembre que està a punt de 
començar. El festival va començar 
ahir, dijous 27 i s’allargarà fi ns al 
diumenge dia 30, concentrant-ne 
les actuacions en un sol cap de set-
mana. La nova edició del cicle torna 

a estar organitzada per la Direcció de 
Cultura de l’Ajuntament de Mataró 
conjuntament amb la col·laboració 
de l’Associació Jazz Maresme en la 
direcció artística i amb Fabrés Pro-
duccions en la producció tècnica.

Quart estiu consecutiu 
És la quarta edició del cicle anome-
nat “Tast de Jazz” que, tot i que els 
primers anys havia rebut el nom de 
“Nits de Jazz”, segueix tenint molt 
bona acollida per part dels mataro-
nins. El cicle de jazz va néixer amb 
la intenció de commemorar el cin-
quantè aniversari de la troballa del 
jaciment arqueològic que va fer Ma-

MÚSICA
NOTÍCIA

TEXT: MARTA GÒMEZ I CUGAT COMAS

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

rià Ribas i el seu equip l’any 1961.
Les  p ropos tes  a r t í s t iques 

d’aquesta quarta edició del cicle 
tornen a centrar bona part de les 
mirades, especialment en la do-
ble sessió de diumenge amb Kirk 
Lightsey i Jesse David, l’aportació 
internacional i la producció pròpia 
de ‘Ladies del Jazz’, amb veus com 
la mataronina Txell Sust. Marca de 
la casa del festival és, a més, que 
cada vetllada no és un concert a se-
ques, sinó que pot ser un sopar o una 
copa presa tranquil·lament al costat 
de les restes arqueològiques de To-
rre Llauder. Encara hi ha entrades a 
la venda per a tots els concerts. 

El IV Festival Tast de Jazz va començar ahir i s’allargarà fi ns al diumenge dia 30

CAMBIE SU BAÑERA POR PLATO DE DUCHA

ATARÓ RES EFORMAS 93 799 71 69
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 Eva Fernàndez & David Pastor Group

Aquesta formació reuneix reconeguts músics de 
prestigi i ens oferirà un repertori de jazz molt variat, 
presentant-se davant del públic amb un espectacle 
fresc i sorprenent. 

Divendres 28 d’agost. 21h

 El petit Off amb The Ohio Big-Band

La big band creada dins l’Escola de Música del Ca-
rreró reuneix, sota la batuta d’Enric Serras i Francisco 
Ujaque, intèrprets de gran qualitat entre els 9 i els 
22 anys. 

Dissabte 29 d’agost. 20h

 Kirk Lightsey Trio & Jesse Davis

Kirk Lightsey és un pianista d’èxit, en la línia de 
l’escola clàssica de Detroit i Jesse David és un dels 
“joves lleons” de Nova Orleans, un nom cada cop 
més respectat. 

Diumenge 30 d’agost. 19h

 Txell Sust, Gemma Abrié i Marian Barahona

Elles són les ‘Ladies del Jazz’ i són una producció 
pròpia del festival amb les veus més respectades de 
l’escena jazzística a casa nostra. 

Diumenge 30, tot seguit

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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L’aluminosi, possible causa de 
l’esfondrament d’una casa a Cirera  

El sostre d’una casa habitada de 
Mataró es va enfondrar parcialment 
dilluns 17, sense causar ferits, a 
causa del col·lapse estructural de 
tres bigues que suposadament te-
nien aluminosi. El tècnic municipal 
va recomanar l’enderroc parcial de 
la façana i després tornar a valorar 
la situació de l’immoble, que es 
troba al barri de Cirera, al número 
61 de la ronda de Jaume Ferran. 
L’esfondrament va afectar la façana 
que dóna al passatge del Torrent 
de la Pólvora i a la casa veïna del 
número 59. Els quatre veïns dels 

dos habitatges no podran tornar de 
moment a casa; dos s’han instal·lat 
amb familiars i els altres dos s’han 
reallotjat al Centre d’Acollida Muni-
cipal de Can Soleret, gestionat per 
Creu Roja.

L’avís de l’incident va produir-se 
el mateix dilluns al matí, a les 10.40 
h a través del 112, i va presentar-
se al lloc dels fets la Policia Local, 
els Mossos d’Esquadra, el Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM) i 
els Bombers. 

Com a mesures de precaució, 
es van desallotjar els veïns de 
l’immoble i els del seu entorn i es va 
tallar la circulació a la confl uència 
del carrer del Torrent de la Pólvora 
amb la ronda de Jaume Ferran.  

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ

Els fets es van produir en una 
fi nca a la ronda de Jaume 
Ferran el dia 17 d’agost    

Comencen les 
restriccions de trànsit a la 
Plaça de França  

L’Ajuntament recomana 
utilitzar els accessos de 
Mataró Nord o Mataró Sud      

Les obres de millora dels accessos 
a la ciutat a través de la C-32 co-
mencen a remoure la zona oest de 
la ciutat. Els treballs més importants 
d’aquesta primera fase afecten pri-
mordialment a les places de França 
i de Gran Bretanya. A partir del 17 
d’agost ja han començat les restric-
cions de carrils a la Plaça de França 
mantenint la possibilitat de circular 
en tots els sentits. 

A més a més s’habilitarà un iti-
nerari per a vianants de la mateixa 
manera que es farà a la Plaça de 
Gran Bretanya. 

URBANISME
NOTÍCIA REDACCIÓ
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L’Escola Bressol Cerdanyola inicia 
la segona fase d’obres 

Durant el període de vacances 
escolars és bon moment per fer re-
modelacions de les instal·lacions. 
Això és el que han fet a l’Escola 
Bressol Cerdanyola que ja va apro-
fi tar per tirar endavant la primera 
fase del projecte de remodelació 
durant les festes de Nadal i amb les 
d’estiu han iniciat la segona part. En 
aquesta ocasió, que es preveu aca-
bar abans no comenci el nou curs, 
es construeix una vorera perimetral 
que servirà per garantir un millor ac-
cés a les aules, s’habilitarà un nou 
mòdul amb 2 lavabos, inodors i un 

canviador a una de les aules d’1 a 2 
anys. A més a més es col·locarà una 
bancada de treball a cada aula per a 
la manipulació d’aliments.

En la primera fase del procés, que 
es va acabar de fi nalitzar a principis 
d’aquest estiu, es van renovar alguns 
tancaments i es va construir un nou 
lavabo adaptat. A les aules dels in-
fants de 2 a 3 anys s’hi ha habilitat 
un mòdul del lavabo i canviadors 
separats a través de tancaments 
de vidre.

En la tercera fase es preveu 
adaptar els lavabos i canviadors de 
la segona aula dels infants d’1 a 2 
anys i de l’aula de lactants, a més 
de traslladar la cuina-menjador. Això 
serà l’any vinent. 

EDUCACIÓ
NOTÍCIA

Amb l’inici del curs tindran 
una nova vorera, 2 lavabos i 
una bancada de treball 

Detingut per amenaçar i 
intentar agredir un home 
amb arma blanca  

A l’hora de defensar-se, la 
víctima va causar ferides lleus 
a l’agressor     

Els Mossos d’Esquadra van detenir, 
el passat 17 d’agost, un home acu-
sat d’amenaçar i intentar agredir-ne 
un altre amb una arma blanca. Els 
fets van tenir lloc al voltant de dos 
quarts de dotze a la confl uència en-
tre l’Avinguda Puig i Cadafalch i el 
carrer València quan, per causes que 
es desconeixen, un home va ame-
naçar un altre amb una arma blanca.

Segons fonts policials, la víctima 
va intentar defensar-se i, per aquest 
motiu, l’agressor va patir ferides lleus 
i va ser traslladat a l’hospital. Un cop 
atès va ser dut a comissaria. 

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ
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nució”, lamenta la regidora de Via 
Pública. L’augment mitjà del 2,4% 
ve “arrossegat” per l’augment consi-
derable de robatoris en els domicilis 
i a l’interior de vehicles. En aquest 
sentit, els robatoris en interior de 
vehicles passen de 784 a 908 (un 
15,8% més) i els robatoris amb for-
ça en domicilis creixen un 30,6% 
(passen de 310 a 405). “S’explica 
per bateries de gent que vingués de 
fora, com albanokosovars o xilens i 
delictes produïts per ciutadans au-
tòctons”, detalla Moreno.

El govern municipal analitzarà ara 
les dades per intentar dur a terme 
accions que ajudin a revertir aques-
ta tendència que, d’altra banda, és 
la mateixa que hi ha hagut a altres 
ciutats, segons ha informat la Junta 
de Seguretat.

 

Els delictes i les faltes han augmen-
tat a Mataró un 2,4 per cent en el 
darrer any -entre juliol de 2014 i 
juny de 2015 respecte al mateix 
període de l’any anterior. Després 
de tres anys consecutius de reducció 
dels índexs de delinqüència, aquest 
repunt s’explica sobretot per una 
pujada considerable dels robatoris 
en interior de vehicles, que aug-
menten un 15,8%, i dels robatoris 
en habitatges, que creixen un 30,6 
per cent i passen de 310 a 405. La 
regidora de Via Pública, Núria Mo-
reno, explica que es va detectar la 
presència de bandes organitzades 
d’albanokosovars i xilens, i assegu-
ra que són xifres que preocupen el 
govern municipal. Tot i això, apunta 
que no són dades excepcionals en 
comparació amb altres ciutats.

La Junta Local de Seguretat de 
Mataró es va reunir just abans de 
la Festa Major de Les Santes per 
fer balanç de l’estat de la seguretat 
a la ciutat i es fa palès un lleuger 
increment en el nombre global de 
delictes i faltes. 

“Ens preocupa aquest repunt 
perquè venim de tres anys de dismi-

Mataró registra un 30 per cent més de 
robatoris en habitatges

PLE MUNICIPAL
NOTÍCIA REDACCIÓ -ACN

ciutatciutat

Menys robatoris violents
A l’altre contat de la balança destaca 
la disminució dels robatoris violents 
en establiments comercials, que 
cauen un 24,4% i passen de 82 a 
62; els robatoris de vehicles, que 
disminueixen un 17% i passen de 
253 a 210; les estrebades, que es 
redueixen un 16,7% passant de 216 
a 180, i els furts que disminueixen 
un 4,5% i passen de 708 a 676. 
Pel que fa a la seguretat viària, el 
nombre d’accidents de trànsit amb 
ferits també s’ha mantingut relati-
vament estable durant el darrer any, 
amb un lleuger increment del 3,2% 
en les seves xifres totals (de 342 
a 353), però amb una disminució 
del 5% (de 20 a 19) en el nombre 
d’accidents amb ferits greus i cap 
víctima mortal. 

www.totmataro.cat
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  Aprovada la nova ordenança per a clubs de cànnabis 

El Ple municipal de juliol va aprovar defi nitivament l’Ordenança mu-
nicipal reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les 
condicions d’exercici de la seva activitat. L’ordenança fi xa les condicions 
en què es poden obrir nous locals d’aquesta tipologia i limita les quan-
titats de marihuana o haixix que els clubs poden dispensar per associat 
i dia. Així mateix, s’especifi ca al redactat que els clubs de cànnabis 
hauran de disposar d’assegurança de responsabilitat civil quan així ho 
disposi la normativa que li sigui d’aplicació. Els clubs ja existents de 
forma prèvia no s’han d’adaptar a la normativa. 

ACN

El govern municipal mostra 
preocupació tot i que les 
dades són similars a les 
d’altres ciutats  

tot ciutat robatoris.indd   1 25/8/15   10:53
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Dia: 
Dissabte 29 d’agost

Horari: 
A partir de les 17h

Lloc: 
Parc de Cerdanyola 
(Mataró)

Preu: 
Gratuït

FESTA POPULAR, 
DE L’ANC A CERDANYOLA

L’ANC de Mataró organitza aquest 
dissabte una festa popular al Parc 
de Cerdanyola de Mataró dins la 
campanya d’estiu on l’entitat pre-
senta els deu eixos de la Repúbli-
ca Catalana. Mataró serà una de 
les ciutats que agafaran el testi-
moni de la diversitat. Durant tota 
a tarda es realitzaran diversos ac-
tes i tallers en escenaris simulta-
nis: taller de dibuix infantil, taller 
de punts de llibre, balls andalu-
sos, tallers de swing i sardanes, 
batucades, sindriada, etc.

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

Festival Jazz d’Arenys de Mar
Swingset & Monica George.
Divendres 28 agost l 22:30h l Pati del 
Xifré (Arenys de Mar) l Preu: 8€.

Tast de Jazz. IV Festival a 
Torre Llauder.
Concerts en un entorn excepcional, 
sopar, copes i bona música.
Eva Fernández & David Pastor Group.
Divendres 28 d’agost l 21h l 12€.
El Petit Off amb The Ohio Big-Band.
Dissabte 29 d’agost l 20h l Gratuït
Kirk Lightsey Trio & Jesse Davis. + 
Ladies del Jazz (Txell Sust, Gemma 
Abrié i Marian Barahona Sextet).
Diumenge 30 d’agost l 19h l 12€.

‘Música de la màniga’
Concert a càrrec del Duo Tocatta. 
Festival de Música a la Gruta.
Dissabte 29 agost l 22h l Gruta de 
Lurdes (Parc de Lurdes, Arenys de 
Mar) l Preu: 2€.

‘Descobrint Tomàs Milans i 
Godayol’
Concert a càrrec de l’Orquestra Came-
rata Simfonia XVIII. Dins del XI Cicle 
de Concerts de Música Mediterrània.
Diumenge 30 agost l 21h l Castell 
Jalpí (Arenys de Mar) l Preu: 10€.

Sander Clasen
Concert del jove cantautor. 
Diumenge 30 agost l 20h l Piscina 
municipal de Llavaneres (Passeig 
de les Alzines, s/n. Sant Andreu de 
Llavaneres)

INFANTIL

L’hora del conte especial
“Gegants de somnis”, a càrrec de La 
Tabola. Amb motiu de la festa del barri 
de les Santes - Escorxador.
Dissabte 29 d’agost l 11h l Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)

Empedrat de contes
‘Contes amb biblioteques dins’, narra-
ció amb titelles d’Assumpta Mercader.
Dimarts 1 setembre l 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró).

L’hora del conte especial
‘La maleta de les aventures’, narració a 
càrrec de Gisela Llimona.
Dimecres 2 setembre l 18h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró).

www.totmataro.cat/agenda   

L’acte central consistirà en què 
tots els assistents tindran la pos-
sibilitat d’escriure un desig en un 
“punter” (el símbol de la Via Lliure 
de l’Onze de Setembre) de com vol 
que sigui la nova República Catala-
na. Aquest punter el podrà fer volar 
fi ns a una maqueta del parlament de 
Catalunya. A tothom que participi se 
li donarà un número que donarà dret 
a participar en diversos sortejos. En 
paral·lel hi haurà tallers de rumba, 
dansa africana, ball de sevillanes o 
de gitanes. Vol ser, en defi nitiva, una 
mostra de la diversitat catalana.

Espai patrocinat per
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L’hora del conte en anglès
‘Little Rabbit Foo Foo’, adaptat per 
Michael Rosen, amb il·lustracions 
d’Arthur Robins.
Dijous 3 setembre l 17:30h l Biblio-
teca Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Palau, 18 Mataró)

XERRADES I LLIBRES  

‘Llegir per parlar’
Tertúlia literària. Debat sobre el llibre 
‘Stoner’, de John Williams, moderat 
per Maite Lafontana.
Dimecres 2 setembre l 19h l Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)

‘La mort d’un familiar. Com 
superar un procés de dol?’
Xerrada.
Dijous 3 setembre l 19h l Fundació 
Hospital (c/ Sant Pelegrí, 3. Mataró).  

Homenatge a Manuel de 
Pedrolo
Amb motiu del 25è aniversari de la 
mort de l’escriptor. Glossarà l’autor la 
periodista Anna Punsoda. 
Divendres 4 setembre l 19:30h l Dòria 
Llibres (C. Argentona, 24. Mataró)

FESTES I FIRES

Serenata del carrer Sant 
Ramon
Enguany celebra el 150è aniversari. 
Divendres 28 agost: 18,30h, cercavila 
gegantera. 22h, pregó de festes. 
Dissabte 29 agost: 8,30h, despertar 
sorollós. 12h, demostració castellera 
dels Capgrossos de Mataró. 17h, 
viatge al carrer Sant Ramon amb moto 
sidecar (per als nens i nenes). Ofrena 
fl oral. 18h, ball per a petits i grans. 

19:30h, ballada de sardanes amb Co-
bla Iluro. Ball de gitanes amb Mestres 
del Gai Saber. 22h, sopar de germanor. 
24h, gran ball de Festa Major. 
Diumenge 30 agost: 10h, missa en ho-
nor al patró Sant Ramon, a la Capella 
de l’antic Hospital. 17h, 4t torneig de 
tennis taula. Teatre de titelles “Mun-
chis”. Fi de festa.     
Del 24 al 30 d’agost l Carrer Sant 
Ramon (Mataró)

Festa Popular de Cirera
Dissabte 29 agost: 9h, II Rally Fotogrà-
fi c a l’Associació Veïnal de Cirera. 10h, 
Concurs dibuix infantil. 11:30h, con-
centració Caravana de Vehicles. 12h, 
Començament de la desfi lada amb 
els cotxes decorats per la ciutat de 
Mataró. 17h, prepara’t per la cercavila, 
taller de capgrossos, a la pl. Antonio 
Machado. 17:30h, Plantada de Ge-
gants. 18h, ball de gitanes Mestres del 

Espai patrocinat per

CASAL INFANTIL

Casal per a nens i nenes de 4 a 14 
anys. Organitza: Circulant, circ en movi-
ment. Opcions: Casal complet, matins o 
tardes, dies solts, menjador,... 

Casal d’estiu d’artistes: 
‘Va de circ i teatre’

Espai Casal l’Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) l Del 31 d’agost al 10 de 
setembre l De 9 a 13h i de 15 a 17h. 
Inscripcions: 616.50.44.10 o 
casaldecircmataro@gmail.com.

Concert a càrrec de Ragnhild Hjelm-
borg. La música de Zirena és una fusió 
melòdica de pop, folk i electrònica amb 
lletres personals en anglès, castellà, 
danès i català. Una veu suau acom-
panyada de melodies atractives i una 
àmplia variació d’estils. 

CONCERT

Zirena

Dimarts 1 de setembre l 20:30h l 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
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Gai Saber, a la plaça Antonio Machado. 
18:30h, Cercavila de Gegants. 20h, 
Inauguració Ofi cial de la Festa Popular 
de Cirera. Piscolabis. 21:30h, Correfoc 
amb la participació de Les Diablesses 
i La Momerota. 22h, Macrofesta. Nit 
de Ball amb el grup Los Salvajes. 
Després, Discomòbil amb màquina de 
bombolles. Diumenge 30 agost: 8:30h, 
Matinades, plaça Antonio Machado. 
10h, Xocolatada Infantil. 11h, Circuit 
d’infl ables. 17:30h, espectacle infantil 
i pintacares, + discomòbil. 21:15h, 
Espectacle Hip-Hop. 21:30h, espec-
tacle Variettes. Dilluns 31 agost: 18h, 
II Torneig Futbol Sala (Aleví). 20h, IX 
Campionat De Quatrola. 20:30h, XXV 
Torneig d’Escacs. Dimarts 1 Setembre: 
18h, II Torneig Futbol Sala (Benjamí). 
20h, IX Campionat De Quatrola. 20h, 
Espectacle Musical, a càrrec del grup 
Les matinades de Cirera, del Casal 
Municipal de la Gent Gran de Cirera. 
20:30h, XXV Torneig d’Escacs. 21h, 
Espectacle de Sevillanes. Dimecres 
2 Setembre: 18h, Exhibició de futbol 
sala femení. 20h, IX Campionat 
De Quatrola. 20:30h, XXV Torneig 
d’Escacs. 20h, ‘Rock For Food’, 
espectacle solidari. Dijous 3 Setembre: 
9h, Torneig de Petanca. 20:30h, XXV 
Torneig d’Escacs. 21h, Sainet Còmic 
a càrrec de la companyia de teatre 
EPMA. 21:45h, Cine a la Fresca amb 
la pel·lícula “Perdiendo el norte”. 
Divendres 4 Setembre: 18h, taller 
de fang i polseres. 20h, XXV Torneig 
d’Escacs. 21:30h, Cirera Rock, XXIV 
concurs de música jove de Cirera. 
21:30h: Nit d’Havaneres a la plaça 
Antonio Machado. 0,30h, Botifarrada 
Popular. Concert de Música Jove, 
Tribut a Marea, amb el grup Besos 
de perro. Dissabte 5 Setembre: 9h, 
torneig amateur de futbol sala Femení. 
9h, IX trobada de plaques de cava a la 
pl. Antonio Machado. 11:30h, Gimca-

na Infantil. 17h, curs-gimcana infantil 
de bicicletes i patinets. 18h, Jocs de 
Taula. 18:30h, concurs de disfresses.
19:30h, espectacle infantil. 19:30h, 
sardinada popular. 20:30h, exhibició 
de balls de saló. 22:30h, balls de saló. 
Diumenge 6 Setembre: 7h, XXI Marxa 
a peu a la Font del Mal Pas i tornada 
a Cirera (doble recorregut, 12km i 
22km), sortida des del Torrent de la 
Pólvora. 8.30h, XIX Torneig de Bàsquet 
3×3. 11h, Jocs d’aigua. 11:30h, Missa 
Rociera. 12:30h, Xeringada. 14h, 
Potatge Rociero, dinar popular. 17h, 
‘Demostra el que vals’ infantil. 19h, 
entrega de premis infantils. 20h, Aires 
del Sud. 23h, Focs artifi cials.
Del 29 d’agost al 6 de setembre l Barri 
de Cirera (Mataró)

Fira Fora Stocks
Fira on es podran trobar els productes 
en stock de les botigues i comerços 
d’Arenys de Mar.
Dissabte 29 agost l 17h l Sala Poliva-
lent del C.C.Calisay (Arenys de Mar)

Fira del Col·leccionisme
Fira organitzada per l’Associació Col-
leccionisme Llebeig.
Diumenge 30 agost l Davant C.Calisay 
(Arenys de Mar)

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)

Festa del carrer Cristina, 
Sant Bru i Massot
Activitats per a tots els públics: teatre, 
contes per a infants, cinema a la 
fresca, xeringada, cercavila de gegants 
i sopar popular.
Del 3 al 5 de setembre l Carrers Cristi-
na, Sant Bru i Massot (Mataró)

RUTES I VISITES

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

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 30 agost l 18h l Ca l’Arenas 
(C. Argentona, 64. Mataró)

CURSOS

Cursos a Tres Roques
Idiomes, informàtica, fotografi a, cuina, 
ofi cis, monitors, ampliació cultural...
Inscripcions: del 2 al 20 de setembre. 
Tres Roques (Pl. Canigó, 7. Mataró) 
l tresroques@ajmataro.cat l Telèfon 
93.758.24.75.

VARIS

7a Cursa de policies i 
bombers d’Argentona
Recorregut per corriols, 11km. 
Diumenge 30 agost l 8:30h l Plaça 
Nova (Argentona) l Inscripcions pre-
sencials obertes, a Esports 10 i a Rios 
Running.
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 Per enviar informació 

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

ELS REIS A MATARÓ

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

Cavalcada de Ses Majestats 
els Reis d’Orient 

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

FESTA MAJOR

Durant tot el cap de setmana, els 
carrers del barri s’ompliran d’activitats 
de tota mena per a grans i petits: jocs 
infantils, xeringada, cercaviles, mercat 
solidari, sopar popular, havaneres, corre-
foc infantil, actuació castellera... 

Festes del barri de 
Les Santes - Escorxador

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

VISITES GUIADES

Ruta del Mar

Dissabte 29 d’agost l 19h l De 
l’Ermita de Sant Simó al Port l Gratuït

Del 28 al 30 d’agost l Barri de Les 
Santes - Escorxador (Mataró)
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exposicionsexposicions

‘Dones’
Exposició fotogràfi ca, del grup ‘Una 
mirada particular de Viladona’.
Biblioteca Municipal Ernest Lluch i 
Martín (Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar de 
Mar). l De l’1 al 27 setembre.

‘Seny i rauxa a Les 
Santes’
2a mostra col·lectiva: Carla Aledo, 
Albert Alís, Anna Aluart, Laia Arnau, 
Salvador Alsina, Mireia Canico, Pol 
Codina, Marc Llacuna, Eduard Nove-
llas, Teresa Pera, Perecoll, Sergio Ruiz, 
Joan Safont i Julian Waisbord.
La Destil·leria Espai Cultural (Camí Ral, 
282. Mataró) l Fins al 17 de setembre.

Biblioteca Antoni Comas 
(c/ Prat de la Riba, 110. Mataró).
‘Geografi a de la rumba catalana’. 
Fins al 10 d’octubre.
‘Pessigolles, catàleg d’emocions i 
sentiments’.
Fins a l’1 de setembre.

Intimitats. La roba interior 
dels segles XIX al XXI 
Un viatge a través de més de dos se-
gles d’història,amb més d’un centenar 
de peces femenines i masculines.
Can Marfà (Passatge de Can Marfà, 1, 
Mataró) l Fins al 10 d’octubre.  

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

Zona 230
Exposició col·lectiva.
Estudi Tenas 1694 (c/ Bonaire, 7. 
Canet de Mar) l Fins al 30 d’agost. 

‘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. 
· ‘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.
· El Film Ideal Club (1957-1984).
Fins al 27 de setembre.

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

Original - Espai d’Artesans 
(Pl. Angel Guimerà, 4. Vilassar de Mar).
‘De CAP a CAP’: de M. Martinez Hortet. 
Ceràmica.
Fins al 20 de setembre.
‘“Racons de Vilassar’: de J. Antoni Soria. 
Pintura.
Fins al 3 d’octubre.

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

www.totmataro.cat/exposicions
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 Per enviar informació 

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

Sala Cultural Ramon de Capmany 
(Plaça dels Americanos, s/n. Canet 
de Mar) l Del 3 al 20 de setembre.

EXPOSICIÓ

Les puntes de coixí, una 
artesania modernista 

Una de les col·leccions de puntes i 
projectes modernistes més importants 
del país, del Museu d’Arenys de Mar. 
Dins els actes de la Fira Modernista de 
Canet de Mar.
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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 Jaume 
Terradas. c/ Argentona, 59. int. 
93.757.99.52. Mataró.
• Ball, diumenges de 17 a 20h al local 
Iris. • “Juguem tots”, cada dimecres 
a les 16h. • Melé de petanca, cada 
diumenge del mes, de 10 a 13h.

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.

UGT sindicato jubilados y 
pensionistas del Maresme. 
pl. de les tereses, 17. Mataró. Telf: 
93.755.14.17.
Agost: • Dia 30, Besalú (sortida amb 
esmorzar i dinar). 

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.

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

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

 Per enviar informació 

email: agenda@totmataro.cat
ofi cina: al C. Xammar, 11. Mataró
telèfon: 93 796 16 42

Gent Gran 1686.indd   1 26/8/15   12:31
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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

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

Podemos i el Sí-sí

sèniors

joarxa@gmail.com

Que la classe política no té credibilitat 
és de domini públic, tot i que necessària 
i imprescindible per al funcionament de 
la societat. Aquesta necessitat genera 
grans dubtes sobre les noves formes 
polítiques que cal emprar. L’anàlisi dels 
plantejaments de “Podemos” a Espanya 
i del “Sí-sí” a Catalunya podria ajudar 
a simplifi car aquests dubtes. Utilitzant 
el refrany castellà de “a tal palo tal 
astilla” i considerant el “pal” com 
l’estat espanyol, per a ”Podemos” la 
seva “estella” és la forma històrica de 
tractar a Catalunya com una regió. En 
canvi Catalunya, no acceptant aquest 
“pal” espanyolista, el vol canviar per 
un de nou, més adequat al seu tarannà 
i a les necessitats del segle XXI. Per 
aquest motiu considera prioritària la 
seva independència, amb la creació 
d’un nou “pal” que li doni les “estelles” 
polítiques, econòmiques i socials que 
necessita.

“Podemos” persegueix una regenera-
ció de la política espanyola, intentant 
recuperar el paper de centre esquerre 
que va representar la política social-
demòcrata de Felipe González. La seva 
inqüestionada nacionalitat espanyola, 
fa que el seu discurs se centri específi -
cament en temes polítics i socials, uti-
litzats demagògicament, per substituir 
durant uns quants anys, a l’actual casta 
política, fi ns que ells mateixos arribin a 
ser la nova casta del futur. En aquests 
moments el “Sí-sí” català, impregnat 
del seny i la rauxa, considera assenyat 
tenir un nou estat que li permeti avançar 
socialment i per aconseguir-ho no li fa 
por emprar, a la vegada, la seva rauxa.
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La Guingueta Tarannà denuncia 
desperfectes durant Les Santes 

   
La Guingueta Tarannà, situada a la 
platja del Passeig del Callao, ha de-
nunciat que van patir desperfectes 
durant Les Santes i que cap orga-
nisme públic “La Policia Local, els 
Mossos d’Esquadra ni l’Ajuntament 
de Mataró” van reaccionar. 

Des de la guingueta asseguren 
que van presentar la documenta-
ció de les activitats del seu espai 
del mes de juliol a l’Ajuntament 
“incloent -diuen- les activitats ex-
traordinàries de Les Santes”. “No 
vam rebre cap resposta fi ns al se-
gon dia de les mateixes Santes”, 
segueixen al comunicat que con-
tinuen dient: “s’entenia clarament 
que mentre hi haguessin actes, les 
guinguetes podríem tenir obert”. 

Els desperfectes van arribar la nit 
del 25, coincidint amb l’acte d’El 
Tour dels 40 Principals a la mateixa 
zona. Els propietaris de l’espai expli-
quen que la guingueta va “començar 
a omplir-se desmesuradament”, 
que els nois i noies anaven “molt 
beguts” i que van “trencar alguna 
cadira, robar alguns materials, orinar 
per tot arreu” i fi ns i tot denuncien 
la destrossa de la presa d’aigua i 
la porta del lavabo. Asseguren ha-
ver trucat al 112 fi ns a 4 vegades: 
“Se’ns va dir que vindria una patru-

lla dels Mossos d’Esquadra, però no 
va aparèixer ningú”. Els propietaris 
de la guingueta lamenten que no tin-
guessin “la possibilitat d’abandonar 
el negoci tot i no generar cap tipus 
d’activitat econòmica”.

Pel que fa a la nit del 27 de 
juliol la mateixa guingueta no 
veu amb bons ulls la reacció de 
l’Ajuntament. Asseguren que, en pri-
mer lloc, l’Ajuntament va fer tancar 
els lavabos públics de la zona del 
Passeig del Callao una hora abans 
que fi nalitzés l’acte “La rumba té 
molt poder”. “Posem en dubte que 
aquesta sigui una mesura coherent 
per part de l’Ajuntament, ja que 
se’ns va omplir el lavabo de la guin-
gueta, havent d’oferir un servei que 
no ens pertoca”, expliquen des de 
la Guingueta Tarannà. 

La mateixa nit, un cop acabat 
l’acte de la rumba, els propietaris 
del local asseguren que “tres agents 
de la Policia Local van obligar-nos 
a tancar la música i el local dient 
que eren ordres de l’Ajuntament”. 
Creuen que no estaven superant els 
nivells sonors i que hi havia festa 
al Port de Mataró fi ns a les 6.00h.

Des de la Guingueta Tarannà 
lamenten tota la situació i dema-
nen que “es prenguin mesures” i 
que “els responsables pertinents 
assumeixin els costos de les repa-
racions”. Ells mateixos recorden 
els “errors i entrebancs” que ja van 
tenir abans d’obrir la guingueta. 

SUCCESSOS
NOTÍCIA MARTA GÓMEZ
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El comitè de treballadors del Con-
sorci Sanitari del Maresme (CSdM) 
denuncia que la unitat de conva-
lescència de l’Hospital Sant Jaume 
i Santa Magdalena es traslladi a 
l’Hospital de dia. Asseguren que 
aquesta nova ubicació, la UH6, té 
capacitat per 40 llits i que “tot i la 
manca de llits de convalescència 
que tenim, encara en suprimeixen 
2”. Des del comitè de treballadors 
afi rmen que no ho veuen “possible 
de cap de les maneres” i que aques-
ta decisió els portarà al “desastre 
assistencial”.

El trasllat de la unitat, assegu-
ren en un comunicat, es produirà 
el pròxim 7 de setembre i és per 
aquest motiu que el comitè ha de-
manat la dimissió dels membres del 
Consell Rector del CSdM i de tots 
els membres del Consell que són 
en representació del Servei Català 
de la Salut perquè creuen que “no 
representen ni defensen els interes-
sos del CSdM”.

El comitè de treballadors creu que 
“la solució real passa per la cons-
trucció d’un nou sociosanitari digne 
per a la població que atenem”  i que 
“qualsevol incident” el contempla-
ran com a “negligència per part de 
la direcció”.  

SALUT
NOTÍCIA REDACCIÓ 

El comitè de treballadors 
del CSdM demana la 
dimissió del Consell Rector    

La Unitat de Convalescència 
s’integrarà a l’Hospital de dia i 
creuen que no hi ha espai 

Els socis de la guingueta 
demanen responsabilitats a 
l’Ajuntament i a la policia  

ALUART ALUART

Tot 3 ciutat guinguetes hospital.indd   1 26/8/15   16:24
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Finalitzen les obres del carrer de 
Cuba i la Plaça de les Tereses

   
Han costat sis mesos i alguns mal-
decaps als veïns. Les obres de 
remodelació del carrer de Cuba i 
els entorns de la Plaça de les Te-
reses han fi nalitzat a principis del 
mes d’agost. El conjunt dels tre-
balls d’urbanització han costat, 
segons l’Ajuntament, un total de 
382.600 euros que han anat a pa-
rar a l’empresa Vialitat i Serveis SL, 
encarregada d’executar les obres. 
Entre altres coses s’han soterrat les 
línies elèctriques i les de telefonia. 
Tot l’enllumenat públic d’aquestes 
zones han passat a ser amb llum 
LED. Les obres han permès pavi-
mentar el carrer de Cuba a un únic 
nivell i s’ha donat prioritat als via-
nants anul·lant tot l’aparcament de 
la via i facilitant l’accés comercial 
cap al carrer Sant Benet i el carrer 
Sant Josep. A la Plaça de les Te-
reses també s’ha pavimentat a un 
sol nivell i s’ha reorganitzat l’espai 
destinat a estacionar les motos. A 
més a més s’han reubicat els con-
tenidors de brossa i s’ha facilitat 
l’accés dels vianants a la plaça amb 
una nova vorera entre les rampes de 
l’aparcament subterrani.

A p r o f i t a n t  e l s  t r e b a l l s 
d’urbanització de la part superior 
d’aquesta zona de la ciutat s’ha 

executat la millora de la xarxa de 
clavegueram i de l’aigua potable per 
part d’Aigües de Mataró. Al carrer 
de Cuba s’ha renovat tota la xarxa 
de clavegueram amb la construcció 
d’un nou col·lector de més de 400 
metres de llargària. Pel que fa a la 
xarxa d’abastament, les antigues 
canonades d’aigua s’han substituït 
per tubs de polietilè. Aquesta millora 
de la xarxa de clavegueram i l’aigua 
potable es va adjudicar a la mateixa 
empresa que ha realitzat les obres a 
la part superior del sòl i han costat 
un total de 508.845,43 euros.

Promoció del comerç
Aquesta remodelació urbanísti-
ca pretén impulsar el comerç en 
aquesta zona i posicionar la ciutat 
com una destinació comercial. Per 
aquest motiu, l’Ajuntament ha pre-
vist instal·lar una nova senyalització 
per facilitar l’accés a l’eix comercial 
del centre, com ara senyalització 
per a vianants, direccional i suports 
d’informació dinàmica. Aques-
ta campanya té un pressupost de 
70.000 euros per a l’Ajuntament 
de Mataró que se sumen als 30.000 
euros de la campanya de comuni-
cació que ja es va iniciar al mes de 
juny, impulsada per la Direcció de 
Promoció Econòmica i  que rep el 
nom “Mataró, quina descoberta!”. 
El paquet està fi nançat amb fons 
europeus, de la Diputació i muni-
cipals. 

OBRES
NOTÍCIA MARTA GÒMEZ
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La Unió de Botiguers de Mataró 
surt al pas de la proposta conjunta 
d’ERC, Volem, CUP i ICV-EUiA con-
tra la Festa al Cel defensant aquest 
esdeveniment. La junta directiva, 
i Teresa Robert com a presidenta, 
van entrar al juliol al registre de 
l’ajuntament de Mataró una instàn-
cia dirigida a l’alcalde demanant-li 
“que mantingui, recuperi i multi-
pliqui aquells esdeveniments que 
fan que Mataró sigui visible arreu, 
podent atraure la inversió i el su-
port d’empreses i que sigui un pol 
d’atracció de turisme i més activi-
tat econòmica que ajudin a créixer 
la ciutat”.

Dóna a conèixer Mataró
En aquesta instància la UBM fa es-
pecial esment a la Festa al Cel, com 
un dels esdeveniments que permet 
atraure més turisme i més gent 
d’arreu convertint Mataró en un dels 
aparadors més importants de Cata-
lunya. Pels botiguers “la capacitat 
d’organització que ha demostrat la 
ciutat en acollir tant la Festa al Cel 
de l’any passat com altres esdeve-
niments d’aquesta envergadura, la 
fan capaç d’atraure i aconseguir 
tot tipus d’esdeveniments d’aquest 
nivell”.  

FESTA AL CEL
NOTÍCIA REDACCIÓ 

La Unió de Botiguers 
defensa la continuïtat de 
la Festa al Cel    

Defensa la importància 
“d’esdeveniments que 
exportin el nom de Mataró”

El conjunt dels treballs 
d’urbanització vol ajudar a la 
promoció del comerç  

ALUART ALUART

Tot ciutat obres.indd   1 25/8/15   10:48
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Josep Maria Font plega d’Unió i 
s’adhereix a Demòcrates per Catalunya

   
El regidor d’esports Josep Maria 
Font va anunciar dimarts en roda de 
premsa que deixa la militància de 
més de 10 anys a Unió Democràtica 
de Catalunya (UDC) per diferències 
de posicionament amb el partit. Font 
assegura que vol “fer costat i donar 
suport al procés sobiranista engegat 
pel president Mas” a Catalunya i 
que “és la voluntat de ser fi del a un 
mateix”.  Font va fer referència a la 
consulta interna d’Unió del passat 
14 de juny que, assegura, “ens ha 
obligat a posicionar”. Creu, a més 
a més, que és una situació que ha 
passat a altres pobles i ciutats de 
Catalunya. Paral·lelament a Font, 
UDC a Mataró ha perdut en els da-
rrers dies fi ns a 10 militants locals.

Josep Maria Font confi rma la seva 
adhesió a Demòcrates per Catalun-
ya, partit al qual també pertany la 
Presidenta del Parlament, Núria de 
Gispert. Durant la roda de premsa 
Font va estar acompanyat pel cap 
del grup municipal de Convergència 
Democràtica de Catalunya (CiU) a 
Mataró, Quim Fernàndez, i pel Por-
taveu Nacional de Demòcrates per 
Catalunya i Diputat al Parlament 
de Catalunya, Joan Recasens. Per 
la seva banda Fernàndez va donar 
ple suport a la decisió del regidor 

d’esports i assegurava que “aquest 
pas no altera per res l’Ajuntament” 
i que “el grup municipal es manté 
cohesionat i segueix treballant en 
equip”. Recasens va voler felicitar 
personalment a Josep Maria Font 
per “la coherència de seguir fi del als 
seus principis” i ha matisat que “no 
estem parlant de transfuguisme de 
partit” perquè “si algú s’ha mogut 
de principis, és Unió”.

Unió vol la dimissió de Font
El President Comarcal d’Unió De-
mocràtica de Catalunya, Guillem 
Aresté, responia a la decisió de 
Josep Maria Font assegurant que 
“honradament hauria de dimitir 
com a regidor”. Aresté acusa Font 
d’haver-se desmarcat del partit i 
que aquesta actitud provoca trans-
fuguisme de partit: “Creiem que la 
seva actitud deixant Unió Demo-
cràtica i quedant-se a l’Ajuntament 
el converteix en un trànsfuga i per 
això creiem que l’Alcalde de Mataró 
hauria d’aplicar la llei i treure’l de 
l’equip de govern”.

Guillem Aresté va anunciar que 
a principis de la setmana vinent 
nomenarà una nova gestora d’Unió 
a la ciutat de Mataró. La presiden-
ta d’aquesta gestora passarà a ser 
l’exregidora de l’Ajuntament Olga Or-
tiz. L’actual president de la gestora, 
Marcel Martínez no plega del partit 
però prefereix “estar en segon línia” 
pels motius de salut que ha patit. 

POLÍTICA
NOTÍCIA MARTA GÒMEZ
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El Consorci Sanitari del Maresme 
(CSdM) ha anunciat un pla per 
reequilibrar els seus comptes en 
un termini de tres anys. Tenint en 
compte la difícil situació econòmica 
del Consorci dels últims anys, ara 
encara haurà d’esperar que el seu 
pla quedi aprovat pel Departament 
d’Economia que aquest diumenge 
passat, dia 23, ja va rebre el pla 
de reequilibri. D’aquest pla, a més 
del reajustament, en depèn el pres-
supost del mateix Consorci per a 
aquest 2015.

El pla que proposa l’entitat vol 
modifi car els ingressos i les despe-
ses per equilibrar els dos eixos del 
pressupost. Pel que fa als ingressos, 
preveu augmentar els que arriben 
directament del CatSalut a través 
d’incrementar-ne l’activitat assis-
tencial que actualment assumeix el 
CSdM. De cara a les despeses, el pla 
proposa augmentar la productivitat 
i efi ciència dels professionals. Des 
del Consorci deixen clar que en cap 
cas “el pla de reequilibri planteja 
deixar de realitzar algun dels serveis 
que el CSdM ofereix actualment, ni 
oferir-los en condicions que puguin 
empitjorar la qualitat de l’atenció, 
ni el confort o benestar dels pa-
cients”.  

SALUT
NOTÍCIA REDACCIÓ 

El CSdM anuncia un pla 
per reequilibrar els seus 
comptes    

Les mesures impliquen 
augmentar els ingressos 
procedents de CatSalut 

El regidor d’esports seguirà 
al govern de la ciutat tot i 
que Unió vol que plegui   

ALUART ALUART
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la Festa al Cel. D’aquests diners, 
que sumen 3.589.203,98 euros, 
1.390.894,29 provenen de fons 
ja disponibles de l’Ajuntament 
i 2.198.309,69 provindran de 
subvencions de la Generalitat i la 
Diputació de Barcelona i també de 
patrocinis d’empreses.

Quant al foment de l’ocupació, 
l’Ajuntament tirarà endavant un 
nou programa de plans d’ocupació 
per contractar unes 90 persones en 
situació d’atur, 45 d’elles prioritària-
ment de més de 45 anys o que hagin 
exhaurit la prestació d’ocupació. 
Els 25 contractes restants es desti-
naran a persones en situació d’atur 
i benefi ciàries de la Renda Mínima 
d’Inserció. 

Pel que fa a les mesures destina-
des a promoure la cohesió social, 
el Govern municipal ha decidit tirar 

 

L’Ajuntament de Mataró, amb el seu 
govern bipartit PSC-CiU, va apro-
var el juliol un conjunt de mesures 
extraordinàries per als anys 2015-
16 per al foment de l’ocupació i la 
cohesió social a Mataró, juntament 
amb el pla de fi nançament de les 4 
inversions prioritàries per al Govern 
municipal i de l’acció de promoció 
de ciutat més important d’enguany, 
la Festa al Cel.

El govern va avaluar el pressupost 
municipal a la recerca de recursos 
per impulsar “un paquet de me-
sures que donin suport a aquelles 
persones o famílies que, per efec-
tes de la crisi, ho estan passant 
més malament”. Fets els números, 
van presentar en roda de premsa un 
seguit de mesures dites “extraor-
dinàries” en aquest doble àmbit de 
la cohesió i el foment de l’ocupació.
 
Recursos importants
En els propers mesos i fins al 
2016 es preveuen destinar ex-
traordinàriament 927.000 euros 
a polítiques d’ocupació, 541.000 
a cohesió social, 1.538.203,98 
a inversions i 583.000 euros a 

1,5 milions en “mesures extraordinàries” per a la 
cohesió social i l’ocupació

AJUNTAMENT
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat

endavant un programa complemen-
tari a l’existent que representa un 
increment de la despesa en aquest 
àmbit de 541.000 euros. 

Inversions en quatre cobertes
Complementàriament, el Govern 
municipal ha establert que les 4 
inversions que l’Ajuntament ha de 
tirar endavant immediatament són: 
les obres de rehabilitació de la co-
berta de l’edifi ci de la Presó, que és 
un Bé Cultural d’Interès Nacional 
(190.000 euros); la substitució de 
les graderies del Camp Municipal 
d’Esports del Centenari,  (213.297); 
el cobriment de la pista esportiva ex-
terior de l’Eusebi Millan, situada al 
Pla d’en Boet (619.992,14) i el co-
briment de la pista esportiva exterior 
del Casal de Joves situat a la plaça 
d’Espanya (424.914,49 euros. 
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  Aposta per la Festa al Cel 

Pel que fa a la Festa al Cel, el festival aeri més antic i important de 
l’Estat, tindrà lloc el 19 i 20 de setembre a les platges de Mataró i es 
manté com la principal acció de promoció de ciutat d’enguany, desti-
nada bàsicament a estimular l’activitat econòmica a través de l’atracció 
de visitants que aquells dies pernoctaran als allotjaments de Mataró, 
compraran als comerços i consumiran als bars i restaurants locals. El 
pressupost de la Festa al Cel 2015 puja 583.000 euros, dels quals 
l’Ajuntament té garantits a hores d’ara 423.000. La resta s’esperen 
aconseguir de subvencions i patrocinis. 

ALUART

Inclou 423.000 euros 
per promoure l’activitat 
econòmica amb motiu de la 
‘Festa al Cel’  
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apunts psicològics

JAUME PATUEL I PUIG

PEDAPSICOGOG - PSICOTERAPEUTA

La saviesa humana

La paraula saviesa ve de “sabor o 
assaborir”, tastar la vida. I aquesta 
experiència o vivència dóna peu a 
la saviesa. La saviesa és una expe-
riència. Viure sàviament. Saviesa 
també és el nom que es dóna a 
Déu. És femení. La Saviesa signi-
fi ca: Obertura del coneixement de 
l’home sobre l’home. 

Tots els pobles han tingut els 
seus savis. Aquelles persones grans 
o ancians o sacerdots o bruixots o 
xamans de la tribu, de la societat, 
de la cultura que han refl exionat 
sobre la condició humana des de la 
mateixa i pròpia condició humana, 
però pregona o profunda. Canvis de 
consciència, experiències interiors. 
Ho expliquen. I passa de generació 
en generació (tradició oral). Fins 
que arriba un moment que ho es-
criuen (tradició escrita) i sempre 
ho reinterpreten. En fan una altra 
lectura segons les circumstàncies 

socio-econòmiques. Amb altres 
paraules: la saviesa és la maduresa 
humana integral. Dit en català, 
“el seny pregon”. La saviesa com 
el seny pregon contenen molta 
psicologia (conducta, coneixement 
i sentiment, tant conscient com 
inconscient, de l’Ésser Humà), 
però no tot és psicologia. Hi ha la 
corporalitat, així com la interioritat 
o religiositat. LA SAVIESA ÉS UN 
ART DE VIURE TOTAL.

Aquest curs vull fer la prova 
d’intentar recordar els pensaments 
de savis d’èpoques remotes, molt 
antigues. De fa uns 6 o 4 o 3 o 
2 mil anys. Com també proverbis 
o màximes d’altres cultures. Què 
deien els savis o els proverbis sobre 
aquest Ésser Humà? Aquest bitxo o 
aquest depredador, que som cada 
u de nosaltres? La base del qual 
és l’egoisme juntament amb la 
cobdícia i l’enveja, però no el seu 

projecte o creixement, que demana 
l’alteritat, la relació amb els altres. 
El coneixement de l’Ésser Humà ha 
estat sempre un gran treball dels 
ancians i savis de tots els pobles, 
de totes les religions, de totes les 
cultures. Avui dia, a més, des de 
la Psicologia o diverses escoles 
psicològiques.

La pregunta és la següent: 
¿Són vàlids els pensaments de 

fa tants milers d’anys i proverbis 
d’altres cultures per a una cultura 
com la nostra, quasi gens religiosa, 
molt secularitzada, i no diguem 
tecnifi cada? 

¿D’on podem treure “saviesa” 
per a la nostra cultura que ha pro-
gressat moltíssim tecnològicament, 
i poquíssim humanament, per tal 
d’aconseguir una hominització, és a 
dir, un creixement madur integral, 
en totes les dimensions, de l’Ésser 
Humà? 

ASSEGURANCES
DE SALUT
Des de 23€/mes

PER UNA VIDA MÉS TRANQUIL·LA

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

www.aliancamataro.cat
Plaça de les Tereses, 22   08302 Mataró

@totmataro
twitter.com/totmataro
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Reclamen que se cedeixin als barris 
les antigues ofi cines de Laietana

Cinc anys després de la desapari-
ció de Caixa Laietana, encara hi ha 
ofi cines a Mataró que mantenen els 
rètols de l’antiga entitat fi nancera. 
Un d’aquests antics caixers es tro-
ba al Pla d’en Boet i un grup hi va 
dur a terme una acció simbòlica 
dimecres per reclamar que aquest 
espai passi a estar a disposició del 
barri. L’acció simbòlica va ser pintar 
el rètol amagant el nom de l’antiga 
Caixa Laietana. El grup explica que 
l’acció és “una protesta, ja que els 

rètols no han estat retirats en cinc 
anys, reclamem que els locals se 
cedeixin al barri i al veïnat amb fi -
nalitats socials, en casos com el Pla 
d’en Boet que té pocs espais dispo-
nibles en aquest sentit”. 

Els activistes veïnals reclamen 
que “totes les antigues ofi cines de 
Caixa Laietana que estan buides se 
cedeixin a barris, plataformes i enti-
tats” i en aquest sentit recorden que 
al mateix barri del Pla d’en Boet hi 
ha l’antiga seu central de Caixa Laie-
tana, actualment en desús des de fa 
mesos i que representen, asseguren, 
3.000 metres quadrats que podrien 
ser aprofi tats per la ciutadania en-
lloc d’estar tancats. 

SOCIETAT
NOTÍCIA CUGAT COMAS

Seran festius el 27 i 28 de juliol 

El Ple Municipal del mes de juliol 
va servir per fi xar els festius locals 
de cara a l’any 2016, que seran tots 
dos en el marc de la Festa Major de 
Les Santes, els dies 27 i 28 de juliol 
que s’escauran en dimecres i dijous, 

respectivament. Sempre que la se-
gona festa local, el dilluns de Fira, 
és festa a tot Catalunya l’Ajuntament 
opta per dictaminar un segon festiu 
dins els dies de Les Santes. El 27 i 
el 28, doncs, serà festa. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ
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L’empresa pública de la Generalitat 
Infraestructures.cat ja ha publicat 
l’anunci de licitació de les obres de 
reconversió de l’antiga fàbrica Can 
Fàbregas del paper per construir 
una escola de dues línies on ubicar-
hi l’Angeleta Ferrer. L’anunci es va 
publicar dilluns 10 d’agost al web 
d’Infraestructures.cat, i el mateix 
dia la Generalitat va comunicar a 
l’Ajuntament l’inici del procés de 
licitació. 

Fins al 30 de setembre
Les empreses interessades tenen de 
termini fi ns al 30 de setembre per 
presentar les seves ofertes tècniques 
i econòmiques. El valor estimat del 
projecte és de 5.357.732,25 euros 
(IVA inclòs) i, un cop adjudicades, 
les obres s’hauran de realitzar en un 
termini màxim de 14 mesos des de 
l’acta de replanteig.

El nou edifi ci de l’Escola Ange-
leta Ferrer ocuparà uns terrenys 
municipals de 6.775 metres qua-
drats entre els carrers de Lepant i 
de Cosme Churruca, a l’antiga Can 
Fàbregas del paper. El projecte de 
l’escola preveu integrar així mateix 
dins l’equipament, que està cata-
logat dins el catàleg del patrimoni, 
la xemeneia protegida de l’antiga 
fàbrica. 

EDUCACIÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ

Nou pas per al nou 
Angeleta: la Generalitat 
licita les obres  

Els treballs tindran un termini 
d’execució de 14 mesos des 
de l’adjudicació  

Una acció simbòlica tapa el 
rètol de l’antiga entitat en un 
immoble del Pla d’en Boet

ALUART

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

local, independent i gratuït. Gràcies!



versió del clàssic d’Àngel Guimerà 
en un muntatge que va captivar 
públic i crítica a Barcelona. Serà a 
Mataró el 6 de novembre.

Els dos darrers muntatges de 
‘Teatre i Identitat’ seran Rhum i les 
darreres coreografi es d’IT Dansa, 
la companyia de dansa sorgida de 
l’Institut del Teatre. Catherine Allard 
dirigeix aquest exercici que tancarà 
la temporada el 13 de desembre 
però abans hi haurà l’espectacle 
Rhum que Almar anticipa que “serà 
molt divertit i molt emotiu”. Rhum 
és l’homenatge que cinc clowns fan 
a Joan Montanyés ‘Monti i de fet és 
l’obra en què treballava setmanes 
abans de morir.  

es podrà veure serà una creació de 
Jordi Casanovas d’envergadura, ‘Vi-
lafranca; Un dinar de Festa Major’. 
Són onze actors que recreen una fa-
mília que es retroba durant diferents 
anys amb motiu de Sant Fèlix i, al 
voltant de la taula, es van donant 
diferents evolucions i relacions entre 
tots els personatges. 

Lluís Homar fa quatre papers
El de Lluís Homar és un nom que no 
necessita cap tipus de presentació. 
Un dels actors més reconeguts del 
país es va posar en mans de Pau 
Miró perquè el dirigís, en solitari, 
al capdavant de tot un Terra Baixa. 
Homar fa quatre papers en aquesta 

El Teatre Monumental segueix amb 
bon peu com una de les parades obli-
gades per a tots aquells muntatges 
teatrals d’èxit que roden a Catalunya. 
El mataroní és un dels teatres cata-
lans amb més abonats, per sobre del 
mig miler, que fan costat a la pro-
gramació que la Direcció de Cultura 
hi programa per cicles lligats per un 
nom. A partir del setembre i fi ns a 
fi nals d’any toca ‘Teatre i Identitat’ 
com a refl ex, segons la programado-
ra Tere Almar “d’obres que recullen 
la identitat personal, la col·lectiva i 
la de país”. Cinc són els muntatges 
que es programen al Monumental, 
tres de teatre, un de clown en ho-
menatge a Monti i la quota de dansa 
que tornarà a recaure en IT Dansa. 
Els grans noms tornen a ser prota-
gonistes i especialment dos dels 
muntatges de més èxit de la darrera 
temporada barcelonina: ‘Els veïns de 
dalt’ i ‘Terra baixa’.

Després d’esgotar les entrades en 
la majoria de funcions al Teatre Ro-
mea, ‘Els Veïns de Dalt’ començaran 
precisament a Mataró la seva gira, 
que també es preveu d’èxit. Es tracta 
d’una comèdia que signa Cesc Gay 
i que compta com a gran reclam 
amb quatre actors de la talla de 
Nora Navas, Jordi Rico, Àgata Roca 
i sobretot Pere Arquillué. Obrirà foc 
el 19 de setembre i, depenent del 
ritme de venda d’entrades, Cultura 
es podria plantejar una segona fun-
ció el mateix dia com ja es va fer 
en la darrera tongada d’espectacles 
amb ‘El Crèdit’. La segona obra que 

TEATRE
NOTÍCIA CUGAT COMAS
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‘Terra Baixa’ i ‘Els Veïns de Dalt’, al Monumental 
El teatre bat un nou rècord d’abonats de cara al cicle ‘Teatre i Identitat’’

CEDIDA

 Un ‘Fet a Mataró’ amb cinc espectacles

De setembre a desembre, en paral·lel a la temporada del Monumental, 
tornarà a brollar la inspiració i el talent local a Can Gassol de la mà del 
cicle ‘Fet a Mataró’ amb cinc espectacles. El cicle de creadors locals 
s’estrenarà amb l’espectacle ‘Gàbia’ de la companyia Jungle Low. Un 
dels seus membres, Toni Arteaga, explica que “sense cap paraula i amb 
un llenguatge universal com és la màscara i el gest parlem, posem sobre 
la taula un tema com és el de la violència de gènere”. L’espectacle s’ha 
gestat durant dos anys i farà dos passis, el 18 i el 20 de setembre. El 
segon espectacle tracta sobre els desnonaments. Andrés Cavallin ha 
creat “Wishful” inspirant-se en la música de Jorge Serraute i assegura 
que “és un exercici una mica nostàlgic, una reivindicació de tot el que 
queda al calaix de l’oblit quan hi ha un desnonament, tot el que es perd”. 

L’espectacle de clown de Fanny Giraud a ‘Juntos’ i Moi Jordana dirigit 
per Jordi Aspa en un número de circ a The Vals Paper se sumen a una 
programació que tornarà a fer ballar la ballarina gegant de la compan-
yia Antigua y Barbuda en una cercavila de carrer en col·laboració amb 
les acadèmies de dansa de la ciutat el dissabte 14 de novembre. 

Tot cultura teatre.indd   1 25/8/15   19:42



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
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La Serenata del Carrer Sant 
Ramon celebra 150 anys 

La Serenata del Carrer Sant Ramon 
arriba als 150 anys d’història. La 
unió dels veïns i veïnes del carrer 
ha fet perdurar la festa que, aquest 
any i per primera vegada, han pogut 
allargar fi ns a una setmana sencera. 
     Les activitats d’aquest any s’han 
centrat en festes infantils amb jocs 
de cadires, carreres de sacs i màgia, 
entre d’altres. Una de les activitats 
estrella per als més petits encara no 
ha arribat. És el concurs de dibuix 

que es farà el dissabte a la tarda i 
que fa que els més petits siguin prou 
creatius per guanyar un merescut 
premi de reconeixement.

Pels adults l’Associació del carrer 
ha organitzat sardanes, ball de gi-
tanes i un gran ball de festa major.  
En aquesta ocasió el pregó de festes 
serà divendres 28 i serà llegit pel 
mataroní Manuel Cusachs.

La cirereta del pastís la posaran 
tots els veïns i veïnes que visitaran 
al llarg de tot el que queda de festa 
aquest carrer de Mataró. Qui tampoc 
no hi faltarà serà la Família Robafa-
ves i la colla castellera Capgrossos 
de Mataró.  

FESTES
NOTÍCIA REDACCIÓ

Manuel Cusachs serà 
l’encarregat de llegir el pregó 
de la festa del carrer

Festa a Les Santes - Escorxador

Una nova festa de barri a la ciutat 
la trobem a Les Santes - Escorxa-
dor. Aquest cap de setmana s’omple 
d’activitats per a tots els gustos i 
totes les edats. Els jocs infantils, 
la xeringada, les cercaviles, els 

FESTES
NOTÍCIA REDACCIÓ

Cirera arriba al 25è 
aniversari de les festes de 
barri

 
Les festes del barri de Cirera tornen 
a arribar a la ciutat i ho fan amb la 
celebració del seu 25è aniversari. És 
una de les festes de barri amb més 
activitats de la ciutat. En aquesta 
edició, centrada a celebrar el primer 
quart de segle, comencen aquest 
dissabte, dia 29, i s’allargaran fi ns 
al pròxim diumenge 6 de setembre.
     Entre totes les activitats previstes 
per aquesta setmana de celebració, 
en destaquen activitats com ara el 
concurs musical Cirera Rock, que 
aquest any arriba a la seva XXIV 
edició, i que és una aposta musical 
en la qual dóna a conèixer grups 
tant de Mataró com de la comarca 
amb premis atractius que obren les 
portes i oportunitats a aquestes for-
macions musicals.

Moltes de les activitats són pen-
sades per a petits i grans perquè 
el conjunt de les famílies hi pu-
guin participar. Activitats infantils 
i espectacles es barregen amb 
una sardinada, una botifarrada, 
gimcanes infantils, balls de saló, 
havaneres, gegants, correfocs i con-
cursos diversos. 

Un any més el barri de Cirera 
acomiadarà les festes amb el gran 
castell de Focs Artifi cials. Serà a 
càrrec de la Pirotècnia Tomàs i mar-
carà el fi nal del 25è aniversari. 

FESTES
NOTÍCIA M. GÓMEZ

El XXIV concurs de música 
Cirera Rock és un dels actes 
més esperats

culturacultura

castells, mercat solidari, el sopar po-
pular o les havaneres no faltaran a la 
cita més important d’aquesta zona. 
El correfoc infantil comptarà amb 
la participació de la Momeroteta, el 
Dragalió i els Diables de Mataró. 
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ASSEGURANCES
DE SALUT
Des de 23€/mes

PER UNA VIDA MÉS TRANQUIL·LA

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

www.aliancamataro.cat
Plaça de les Tereses, 22   08302 Mataró

Amb exterior de pell llisa i de color va-
riable, que va des del verdós, passant 
per l’ataronjat o el groguenc, i amb un 
interior que pot recordar el d’un prés-
sec, el mango és un fruit procedent de 
les zones tropicals que també podem 
trobar en els nostres mercats.

Es tracta d’una fruita que destaca 
per l’alt contingut en vitamina C, fet 
que li atorga al mango propietats 
antioxidants i al bon funcionament 
del sistema immunològic. Un mango, 
d’uns 200 grams, cobreix les necessi-
tats diàries de vitamina C en un adult. 
Altres vitamines com l’A són cobertes 
en un 30% i en un 20% les del grup B.

La fi bra és un altre dels components 
importants del mango que ajuda al bon 
manteniment i neteja de substàncies 
nocives dels budells i a la regularitat 
en el trànsit intestinal. Contribueix 
a la regularització del colesterol i al 
bon control de la glucèmia o sucre 
a la sang.

El mango també inclou entre 
els seus components el potassi, un 
mineral interessant per al bon fun-
cionament de l’impuls nerviós i per 
a mantenir en bona forma el sistema 
cardiovascular.

El contingut d’hidrats de carboni 
és del voltant del 12%; per la qual 
cosa no és una xifra gaire signifi cativa. 
Juntament amb el fet que el mango 
conté aigua en un 83%, això dóna com 

El mango
GASTRONOMIA I SALUT
                 TOT GRANOLLERS-AMIC

a resultat que ens trobem davant d’una 
fruita diürètica, amb no gaire calories: 
56 als 100 grams consumits.

A la cuina, el mango pot formar 
part d’amanides o postres. A l’hora de 
tallar-lo cal tenir en compte que en el 

centre es troba una llavor força gran, 
que ocupa la part central en vertical. 
Haurem de tallar-lo pels laterals es-
quivant la part central per tal de no 
topar-hi. També trobem en mango en 
forma de iogurt.
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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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Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat
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Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...

En stock:

• Alt 195cm
• Vidre de 8 mm
• Barra estabilitzadora
   extensible

Amples:
90cm, 100cm, 110cm, 120cm

Vidre fi x per a
dutxa des de

185€

PR
EU

S 
IV

A 
NO

 IN
CL

Ò
S

PR
EU

S 
IV

A 
NO

 IN
CL

Ò
S

 

2a època  núm.1391  Del 28 d’agost al 3 de setembre de 2015  eltotesport.com

  SIRENES SENSE MEDALLA
Roser Tarragó, Marta Bach i Laura López 

del CN Mataró acaben setenes al Mundial
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Raquel González
La marxadora mataronina arriba 
a Beijing amb la 12a millor 
marca de la l’any i opta a les 
medalles en els 20 km marxa.

 Trofeu Iluro
Aquest diumenge a les 18 ho-
res,  al Camp del Centenari, el 
CE Mataró juga el Trofeu Iluro 
davant el Santboià.

 FOTO DE DESTACADA STAFF    EL TOT ESPORT

REDACTOR EN CAP DEL TOT ESPORT

JOSEP GOMÀ

Després de les merescudes vacances, 
ja tornem a estar amb vosaltres per in-
tentar portar-vos cada setmana el més 
interessant de l’activitat esportiva de la 
nostra ciutat. I de moment en aquest 
número trobareu un resum del que ens 
ha deixat un estiu en el qual molts es-
portistes mataronins han estat, i alguns 
encara estan, competint a un altíssim 
nivell.

La gran cita esportiva de l’any, els 
Campionats del Món d’Atletisme de 
Beijing, s’ha endarrerit. Després de 
celebrar-se durant aquesta setmana, 
estant a punt de fi nalitzar, i precisa-
ment avui divendres i demà dissabte 
hi tenim la participació de tota una 
promesa de la marxa atlètica com és 
la mataronina Raquel Gonzàlez, i d’un 
gran veterà com és Jesús Angel Garcia 
Bragado, l’atleta fi txat pel CA Laietània, 
que és l’atleta amb més participacions 
en un campionat del món. Però abans 
hem tingut a les tres waterpolistes del 
CN Mataró La Sirena (Roser Tarragó, 

Marta Bach i Laura López) i el nedador 
Hèctor Ruiz participant en el Mundial, 
això sí amb classifi cacions per sota del 
que s’esperava. Laia Flores, la jugadora 
de bàsquet que està estudiant als Estats 
Units, que ja tenia a les mans el títol 
europeu sub-20, va obtenir el quart lloc 
del Mundial sub-19. El tennista Albert 
Ramos ha continuat el seu periple en el 
circuit tennístic de l’ATP, amb alguns 
bons resultats. La jugadora de volei-
platja Amaranta Fernàndez, junt amb la 
també maresmenca Ester Ribera, es va 
fer amb un títol d’alt nivell. 

La ja citada Raquel Gonzàlez, junt 
amb Joan Planas i Bilal Nouali van pu-
jar al podi de l’estatal d’atletisme, igual 
que havia fet la nedadora Berta Cantó, 
que després va ser la més destacada al 
Trofeu Ciutat de Mataró. Ells són alguns 
dels esportistes, que junt amb Nú-
ria Martínez, sonaran en l’elecció dels 
propers millors esportistes de la ciutat 
gràcies a aquests resultats de l’estiu 
fruit del treball de tota una temporada.
. 

Ha passat un estiu intens
    Molts mataronins han competit a alt nivell internacional

OPINIÓ

TELÈFON  93.790.70.98 
FAX  93.755.41.06
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EDUARDO RODES DEL CLUB CICLISTA ILURO GRESS VA ACABAR 10È AL CRITERIUM JÚNIOR DEL VALLÈS
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La selecció estatal amb tres jugadores de 
la Sirena acaba setena al Mundial

WATERPOLO
MUNDIAL REDACCIÓ

La selecció espanyola femenina de water-
polo, en la qual fi guraven tres jugadores 
del Centre Natació Mataró La Sirena (les 
mataronines Marta Bach i Roser Tarragó i 
la madrilenya Laura López), que defensava 
el títol mundial aconseguit ara fa dos anys 
a Barcelona, es va haver de conformar amb 
el setè lloc al Mundial de Kazan, tot i haver 
patit només dues derrotes, una d’elles 
ben transcendent a quarts de fi nal davant 
l’equip dels Estats Units que acabaria 
proclamant-se campió del món.

Primera fase perfecta
El combinat estatal va fer una primera 
fase magnífi ca, acabant primera de grup. 
Al primer partit va guanyar Kazakhstan 
per 14-7, amb tres gols de Roser Tarra-
gó, després van superar de forma molt 
còmoda Nova Zelanda amb un resultat 
gairebé impropi d’un mundial, ja que 
van guanyar per 23-2, amb onze gols de 
les tres “sirenes”, 6 de Roser Tarragó, 4 
de Laura López  i 1 de Marta Bach, i en 
el partit on es jugaven el primer lloc van 
superar de forma clara el Canadà per 6-12 
i d’aquesta manera van obtenir el primer 
lloc del grup A classifi cant-se directament 
per als quarts de fi nal. Cap de les tres 
“sirenes” va marcar, però van continuar 
aportant molt a l’equip, on evidentment 
pesa moltíssim el bloc que formen les 
jugadores del CN Sabadell.

En aquest partit s’havia especulat amb 
una derrota, ja que la victòria podria por-
tar, com així va ser, al creuament a quarts 
de fi nal amb els Estats Units, que havien 
ensopegat amb Itàlia i van quedar 2ns de 
grup. I en efecte, les estatunidenques van 
superar Hongria (3r grup D) per 12-7 en 
l’encreuament de vuitens de fi nal i van 
ser el rival “no desitjat” a quarts de fi nal.

Cauen a quarts de fi nal
I en el partit més important Espanya va 
caure derrotada davant dels Estats Units 
per 5-8, i d’aquesta forma no va poder 
defensar el títol mundial aconseguit fa 
dos anys a Barcelona, ni tant sols lluitar 
per les medalles.

Fa dos anys a Barcelona Espanya va 
derrotar els Estats Units també als quarts 
de fi nal, però aquesta vegada no va ser 
el mateix i l’equip nordamericà va agafar 
un avantatge d’1-5 abans del descans, 
gràcies sobretot a les transicions i a les 
jugades de superioritat, i el va saber 
mantenir fi ns al fi nal, tot i que en algun 
moment Espanya va semblar en condi-
cions de remuntar, posant-se a un sol gol 
de diferència. 

Però les jugadores de Miki Oca van 
topar contínuament amb la portera de 
l’equip rival, Ashleigh Johnson, que va 
estar immensa, amb 15 aturades de 
20 xuts.

MARTA BACH, ROSER TARRAGÓ I LAURA LÓPEZ

Tarragó i López protagonistes
Roser Tarragó i Laura López van estar prop 
de 30 minuts a l’aigua, però sense encert 
en el xut (amb tres pals de la “Ru”), men-
tre que Marta Bach només va disposar de 
3 minuts, fent un blocatge excel·lent en 
un moment important. 

D’aquesta manera Espanya es veia 
abocada a la lluita per la cinquena plaça, 
i en el partit següent es va veure un equip 
una mica afectat i Espanya va caure da-
vant Xina per 9-10, amb 1 gol de Tarragó 
i 2 de Laura López.

En el darrer partit i en la lluita per la 
setena plaça es va tornar a veure un equip 
molt més centrat, i van derrotar Rússia, 
l’equip amfi trió, per 15-10, amb 4 gols 
de Roser Tarragó i 3 de Laura López, 
acabant per tant en el setè lloc fi nal del 
mundial, que no és el que s’esperava, ja 
que la selecció espanyola defensava el 
títol i era clara favorita per a una de les 
medalles, però que va tenir la mala sort 
de creuar-se amb els Estats Units en el 
partit decisiu de quarts de fi nal.

El paper de “Les Sirenes”
Les estadístiques de les tres jugadores del 
CN Mataró La Sirena van ser aquestes:
Marta Bach va jugar 63 minuts i va mar-
car un gol, Roser Tarragó va jugar 142 
minuts (la tercera més utilitzada per Miki 
Oca per darrere de la portera Laura Ester 
i d’Anni Espar) i va marcar 14 gols, sent 
al fi nal la màxima golejadora d’Espanya, 
i Laura López va jugar 116 minuts i va 
marcar 9 gols. 

TARRAGÓ FOU LA MÀXIMA GOLEJADORA TARRAGÓ FOU LA MÀXIMA GOLEJADORA 
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Berta Cantó tercera al Trofeu Ciutat de 
Mataró de natació

NATACIÓ
TROFEU CIUTAT DE MATARÓ REDACCIÓ

Entre el 22 i 24 de juliol es va disputar, 
al complex Joan Serra del Centre Natació 
Mataró, el Trofeu Ciutat de Mataró, inclòs 
al Circuit català de Trofeus de Natació i 
conjuntament també es va celebrar el 
Campionat de Catalunya d’Estiu Open 
en categoria júnior, i els millors van ser 
Catalina Corro (CN Palma) i Víctor Goi-
coechea (CN Terrassa).

Corro va aconseguir la millor puntuació 
segons la taula de la FINA amb la seva 
marca de 4:43.52 en els 400 m estils, 
que li va donar 849 punts. La segona 
posició entre les noies va ser per a Marina 
Garcia (CE Mediterrani), que va disputar 
dimecres al matí les sèries dels 200 m 
braça com un entrenament per acabar de 
preparar el mundial de Kazan i no va estar 
en la fi nal. El seu registre de 2:27.53 li 
va donar 838 punts. La tercera plaça va 
ser per a Berta Cantó (CN Mataró), que 
va guanyar precisament els 200 m braça 
amb 2:31.57 i va sumar 773 punts. 

Goicoechea va ser el millor dels nois 
amb els 812 punts dels seus 3:55.89 en 
els 400 m lliures. La segona plaça va ser 
per a Joan Lluís Pons (CN Palma) amb 
808 punts dels 4:21.78 en els 400 m 
estils. Arnau Rovira (CN Sant Andreu) va 
ser tercer amb els 3:57.13 en els 400 m 
lliures (799 punts).

Berta Cantó va guanyar les tres 
proves de braça
S’ha de dir que la Berta Cantó (CNM), 

que està en un gran estat de forma, va 
ser la triomfadora en les tres proves de 
braça, amb registres de 33.09 en els 50 
m, 1:10.89 en els 100 m i 2.31.57 en 
els 200 metres. 

També va pujar al més alt del podi per 
part del Centre Natació Mataró en Fer-
nando Morillas en els 100 metres braça, 
amb 1:04.57. Aquest mateix nedador va 
quedar 2n en 50 m braça (29.47) i en 
200 m braça (2:18.40) i 3r en 200 m 
estils (2:08.62). I en relleus, el femení 
de 4x200 lliures, format per Berta Triola, 
Maria Rosiñol, Adri Roca i Carla Chaves 
va quedar en primer lloc amb 8:39.35.
Altres nedadors que van pujar al podi en 
categoria absoluta van ser: Aina Triola 2a 
en 200 m esquena (2:21.22), el relleu 
4x200 (Guillem Pujol, Ricard Pujol, 
Dídac Matsuyama i Martí Penedès) van 
quedar en 2n lloc amb 7:43.80, Marina 
Martínez 2a en 200 m estils amb 2:23.55 
i 3a en 200 m braça (2:38.29), i el relleu 
femení 4x100 estils (Aina Triola, Berta 
Cantó, Adriana Roca, Berta Triola) 2n 
amb 4:22.52.

Marina Martínez puja cinc vega-
des al podi en categoria júnior
I en categoria júnior la més destacada  
del Centre Natació Mataró va ser Marina 
Martínez que va pujar cinc vegades al 
podi, quedant campiona en els 200 m 
estils amb 2:23.55, i sent segona en 
100 m braça (1:16.59), 200 m braça 
(2:38.29) i 400 m estils (5:09.49) i 
3a en 50 m braça (35.89). També Laia 
Cuello va pujar-hi pel seu tercer lloc en 
els 100 m lliures (1:01.36).  

BERTA CANTÓ HÉCTOR RUIZ

Marina Martínez va quedar 
campiona de Catalunya júnior en 
200 metres estils

Hèctor Ruiz participa 
al mundial d’aigües 
obertes a Kazan

NATACIÓ
MUNDIAL REDACCIÓ

El nedador del CN Mataró, 
campió d’Espanya, només va 
poder arribar en el lloc 58è

El diumenge 26 de juliol es va disputar 
al Mundial de Kazan la prova dels 10 km 
en aigües obertes en la qual va participar 
el nedador del Centre Natació Mataró 
Hèctor Ruiz, recent campió d’Espanya, en 
el campionat disputat fa un mes a Ban-
yoles, títol que li va donar aquesta gran 
oportunitat de participar en un mundial, 
cosa que ja era un premi a la seva gran 
trajectòria esportiva d’aquest any.

Però allà a Rússia, l’Hèctor Ruiz no va 
estar bé, en una prova disputada en un riu 
molt brut i espès, des del primer moment 
va perdre contacte amb els primers i va 
quedar absolutament fora de la lluita 
pels 10 primers llocs que donaven accés 
als Jocs Olímpics de l’any vinent a Río. 
Va acabar en el lloc 58è amb un temps 
d’1:58:52, més de sis minuts més del 
que havia fet al campionat d’Espanya. 

L’altre component de la selecció 
espanyola, Antonio Arroyo, va arribar 
en el lloc 47è amb 1:54:00. El campió 
va ser Jordan Wilimovsky (Estats Units) 
amb 1:49:48.

Ruiz va marxar de Kazan tocat
El nedador del Centre va declarar: “Des 
de la primera volta no tenia ritme, i em 
trobava molt malament. Ha estat psico-
lògicament molt dur. He fet 9 km sol i no 
puc dir res més. Estava bé abans de co-
mençar, venia en el meu millor moment, 
però després no m’he trobat bé nedant. 
Ha estat un pal molt dur.” 

MARINA MARTÍNEZ
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Tres medalles als Campionats 
d’Espanya d’atletisme

ATLETISME
CAMPIONAT D’ESPANYA REDACCIÓ

Els dies 1 i 2 d’agost es van disputar a 
Castelló els Campionats d’Espanya Abso-
luts d’atletisme, i una medalla de plata i 
dues de bronze van venir cap a la nostra 
ciutat gràcies al segon lloc de Bilal Nouali 
(AA Catalunya), i als tercers llocs aconse-
guits per Joan Planas (CA Laietània) en 
salt amb perxa i per Raquel Gonzàlez (FC 
Barcelona) en els 10 km marxa.

A la jornada del dissabte, Joan Planas, 
que està residint a Holanda i que feia 
uns dies s’havia aixecat per damunt dels 
5.20 m a Eindhoven, es va quedar en els 
5.05 m, que de tota manera li han servit 
per obtenir el tercer lloc i pujar al podi, 
ex-aequo amb Rubén Miranda, lluny del 
primer que va ser Igor Bychkov amb 5.50 
m. Va ser l’única medalla assolida per 
un atleta pertanyent a un club mataroní.

A la prova de llançament de javelina 
va arribar la millor col·locació, ja que 
Bilal Nouali (AA Catalunya), deixeble del 
també mataroní Manuel Alique i que fa 
un parell de setmanes s’havia proclamat 
campió de Catalunya, va obtenir el segon 
lloc i la medalla de plata amb una marca 
de 70.43, a una mica més d’un metre 
de Jordi Sànchez (FC Barcelona) que va 
llançar 71.75 m. A la prova femenina dels 
10 km marxa va ser la també mataronina 

Raquel Gonzàlez (FC Barcelona), atleta 
formada al GA Lluïsos Mataró, la que es 
va fer amb el tercer lloc amb un temps 
de 44:47.51. El primer lloc va ser per a 
Júlia Takacs amb 44:00.36.

L’altra participant, també amb aspi-
racions a medalla, ja que acudia amb la 
quarta millor marca de les participants 
dels 100 metres tanques, era la vilassa-
renca Bea Indurain (CA Laietània), que va 
tenir un gran comportament a les sèries i 
semifi nals, quedant primera amb 14.16 
m i segona amb 13.88. Tot feia pensar 
en la possibilitat de la medalla, però a la 
fi nal va sortir a arriscar, però no va tenir 
sort, va ensopegar amb cinc tanques i va 
quedar relegada al setè lloc amb un temps 
de 14.34. La victòria va ser per Caridad 
Jerez (FCB) amb 13.03.

Jesús Angel Garcia Bragado i 
Raquel Gonzàlez al Mundial de 
Beijing
Aquesta setmana, entre els dies 22 i 
30 d’agost, es disputen a Beijing els 
Campionats del Món d’atletisme i allà hi 
tindrem representació, ja que la mata-
ronina Raquel Gonzàlez (FC Barcelona) 
competirà en els 20 km marxa (divendres 
28) i Jesús Angel Garcia Bragado, atleta 
del CA Laietània, competirà en els 50 km 
marxa (dissabte 29) en la que és la seva 
dotzena participació en uns mundials 
d’atletisme. 

JOAN PLANAS

Van ser per Bilal Nouali 
(Catalunya), Joan Planas (CAL) i 
Raquel Gonzàlez (FCB) 

Laia Flores quart lloc 
al Mundial Sub19 de 
bàsquet

BÀSQUET
MUNDIAL SUB 19 REDACCIÓ

La jugadora de bàsquet mataronina Laia 
Flores (que està estudiant i jugant a la 
Universitat de South Florida), va obtenir, 
formant part de la selecció espanyola, 
el quart lloc al Mundial Sub19 que es 
va disputar des del 18 de juliol fi ns al 
passat dia 25 a Rússia, després de caure 
en el partit pel bronze davant Austràlia 
per 62-69. El títol del campionat del 
món va ser per als Estats Units que van 
superar Rússia a la fi nal per 78-70. A la 
semifi nal Espanya havia caigut davant 
l’equip campió per 65-80.

Laia Flores, que ja venia d’obtenir el tí-
tol europeu sub20 unes setmanes abans, 
va exercir de capitana de l’equip, sent 
també la directora del joc de l’equip. Al 
darrer partit va jugar 24 minuts i va anotar 
2 punts, i a la semifi nal davant els Estats 
Units va jugar 26 minuts anotant 9 punts.
Abans Espanya havia derrotat Bèlgica a 
quarts de fi nal per 70-66 (33 minuts i 3 
punts), a Holanda a vuitens per 73-68 
(34 minuts i 18 punts, 7 d’ells en els 
darrers tres minuts en els quals va ser 
clau per a la victòria).

A la fase prèvia Espanya havia superat 
Egipte per 87-64 (20 minuts i 7 punts) i 
havia perdut davant Xina per 63-66 (13 
minuts i cap punt) i els Estats Units per 
57-72 (24 minuts i 4 punts). 

En el partit per la medalla de 
bronze Espanya va caure davant 
Austràlia

RAQUEL GONZÁLEZ
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El dilluns 27 de juliol es va celebrar a Va-
lència el sorteig del campionat 2015-16 
de la 1a Estatal d’handbol, on per setena 
temporada consecutiva, i desena en total, 
participarà el Joventut Handbol Mataró.

L’equip mataroní ha quedat enrolat al 
grup D que estarà format per 15 equips 
catalans  i 1 d’aragonès. Per tant el grup 
no canvia massa, ja que la temporada 
passada n’eren 14 de catalans i dos 
d’aragonesos.

Les novetats seran dos equips catalans 
que debuten a categoria estatal, que són 
la Salle Bonanova, que ha pujat per mè-
rits propis, i el Lleida Pardinyes que s’ha 
fet amb els drets esportius del Vendrell, 
que ha renunciat a la categoria, i l’equip 
aragonès, el Maristes de Saragossa, que 
ha pujat i que ja havia estat rival del 
Joventut la temporada 2005-06.

La resta de rivals seran: Granollers B, 
Sant Martí Adrianenc, Salle Montcada, 
UE Sarrià de Ter, Sant Cugat, Sant Joan 
Despí, Palautordera, OAR Gràcia Saba-

dell,  Sant Esteve Sesrovires, Sant Quirze, 
Gavà i Esplugues.

El Joventut Handbol Mataró a la prime-
ra jornada, que es disputarà el dia 26 de 
setembre, s’enfrontarà a l’Handbol Sant 
Cugat, l’equip contra el qual va jugar el 
darrer partit de la temporada passada a 
les semifi nals de la Copa Catalana i en el 
qual es van imposar per penals els sant-
cugatencs, cosa que els permetrà disputar 
les semifi nals de la Supercopa Catalana 
contra el FC Barcelona. A més, l’equip 
santcugatenc és l’únic al qual els homes 
d’Hèctor del Pino no van poder derrotar 
a la lliga 2014-15. Per tant serà un repte 
més interessant per iniciar el campionat.

El primer desplaçament serà a Lleida 
per enfrontar-se al Lleida Pardinyes en el 
debut a casa d’aquest equip a 1a Estatal 

la Federació Catalana d’Handbol i el 
CHP Calella.

En categories de formació, amb un 
nivell realment espectacular, ARHS Team 
(Cadet Masculí i Femení), Madisa Team 
(Infantil Masculí) i Las Chicas de Berni 
(Infantil Femení) van aixecar les copes de 
Campions de Catalunya. 

La Maresme Week 2015 d’handbol platja 
celebrada a Caldes d’Estrac el cap de se-
tmana de l’1 i 2 d’agost va ser tot un èxit 
esportiu, de públic i organitzatiu. Amb 67 
equips (47 absoluts i 20 de base), aques-
ta darrera cita del Tour Català servia de 
Fase fi nal del Campionat de Catalunya, i 
va coronar al CHP Calella Alkopops (mas-
culí) i ARHS Team de La Roca (femení) 
com a campions de Catalunya 2015, 
classificant-los a més pel campionat 
d’Espanya que es juga el pròxim cap de 
setmana a Roquetas de Mar.

El millor equip de Mataró va ser el 
Kremlin Crew, que va arribar als Quarts 

i la competició es tancarà el 8 de maig a 
la pista del Palautordera.

El femení també té rivals i calen-
dari a la Lliga Catalana
L’equip femení  també coneix ja rivals i 
calendari per a la pròxima temporada en 
la qual tornarà a jugar a la Lliga Catalana.

El campionat començarà també el 
dia 26 de setembre i el primer rival del 
Joventut serà el Tortosa, un dels equips 
ascendits de la 1a Catalana.

A part de l’equip tortosí, les novetats 
seran el Lleida Pardinyes, l’Igualada i el 
Cardedeu. A més fi ns a completar els 14 
equips participants, tindrem Sant Vicenç, 
Sant Esteve Sesrovires, OAR Gràcia B, 
Vilanova del Camí, Vilamajor, Ascó, Ca-
novelles, Gavà i Sant Quirze.  

de Final, on va caure 2-0 contra el futur 
campió. Aquesta 2a edició de la Maresme 
Week d’handbol platja va ser organitzada 
pel Club Handbol Llavaneres Maresme, 
amb el suport de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac i l’Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres, comptant també amb el 
suport del Tour Català d’handbol Platja, 

El JH Mataró ja té rivals 
i calendari a la 1a 
Estatal 15-16

HANDBOL
1A ESTATAL REDACCIÓ

Èxit de la 2a Maresme 
Week celebrada a Caldes 
d’Estrac

HANDBOL PLATJA
NOTÍCIA REDACCIÓ

El primer partit el jugarà el 26 de 
setembre a casa contra el Sant 
Cugat

Calella Alkopops i ARHS Team 
Campions de Catalunya 2015
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Horario comercial:Horario comercial:
De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00hDe lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00hDe lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

7,99 €/m2 7,99 €/m2

Porcelánico Brooklyn

Nuevos porcelánicos de 1a calidad
de sólo 7’5mm  de grueso, más ligero, misma dureza

Porcelánico Indiana
30’3x61’3cm 30’3x61’3cm

EN
STOCK

EN
STOCK
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En stock:Entrega inmediata

• Alto 195cm
• Cristal de 8mm
• Barra estabilizadora
   extensible

Anchos:
90cm , 100cm, 110cm, 120cm

Cristal fi jo para
ducha desde

185€

239€

Plato de ducha

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

160x70cm

AHORA 160X80
MISMO PRECIO
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Ramos cau aviat a Bastad i Hamburg 
i guanya un Challenger a Itàlia

TENNIS
CIRCUIT ATP REDACCIÓ

El tennista mataroní Albert Ramos Viño-
las, situat ara al número 55 del rànquing 
mundial, ha tingut un estiu força intens i 
bastant profi tós. A fi nals de juliol va caure 
derrotat a la segona ronda del Torneig de 
Bastad a Suècia, de categoria ATP 250, 
davant el també català Tommy Robredo 
(número 21 del rànquing), que es va 
desfer del mataroní per un doble 6-4, però 
després d’un matx molt competit que va 
durar prop d’una hora i tres quarts. A la 
primera ronda el mataroní havia eliminat 
l’italià Luca Vanni (141 del rànquing) 
també per un doble 6-4.

Més endavant Albert Ramos Viñolas va 
superar, per tercer torneig consecutiu en 
un mes, la primera ronda al Torneig ATP 
500 d’Hamburg en derrotar el murcià 
Nicolàs Almagro en dos sets per 6-4 i 7-6. 
Després, a la segona ronda de vuitens 
de fi nal, no va poder donar la sorpresa 
i va caure derrotat davant l’italià Fabio 
Fognini (cap de sèrie número 8 i número 
32 del món) després d’un partit duríssim 
que es va allargar més de dues hores i que 
va acabar amb 6-2, 3-6, 6-3 a favor de 
l’italià, que havia estat campió d’aquest 
torneig ATP-500 ara fa dos anys i que 
acabaria sent fi nalista caient davant Rafa 
Nadal per un doble 7-5.

Després d’un primer set favorable a 
l’italià, l’Albert Ramos va saber reaccionar 
i es va imposar al segon, portant el partit 
a un tercer set que va ser molt igualat. 

El mataroní va disposar de tres pilotes 
de trencament que Fognini va salvar i 
l’italià, a més, en va aprofitar una de 
les dues de què va disposar per fer-se 
amb el partit.

Ja  al mes d’agost a Kitzbühel (Àus-
tria), en un ATP250, va caure en primera 
ronda davant l’argentí Diego Schwartzman 
(68 ATP) per 3-6, 4-6.

Albert Ramos venia de guanyar 
el Challenger de San Benedetto
El tennista mataroní a mitjan juliol va 
guanyar el seu primer títol de la tempo-
rada al Torneig Challenger de San Bene-
detto a Itàlia, guanyant a la fi nal a l’italià 
Alessandro Gianessi (402 del rànquing) 
per 6-2, 6-4. A les dues rondes anteriors 
havia derrotat Paolo Lorenzi (88 ATP) per 
6-3, 6-1 i Mario Cechinatto (102 ATP) 
per 6-1, 6-3.

Estiu intens
Al mes de juny havia arribat a semifi nals 
a dos altres Challengers, a Furth (Aleman-
ya) on va caure davant Alberto Montañés 
i a Caltanisseta (Italià) caient davant el 
suec Ymer.

I ara, al mes d’agost, al Challenger de 
Praga va caure en segona ronda davant 
del serbi Krajinovic (122 ATP) per 4-6, 
5-7, després d’haver derrotat el català 
Jordi Samper (germà del jugador del FC 
Barcelona Sergi Samper) per 6-1, 6-3. 

A fi nals del mes de juliol es va celebrar el 
sorteig de les categories estatals d’hoquei 
sobre patins i per tant els equips del Club 
Hoquei Mataró ja coneixen els seus rivals 
per aquesta nova temporada.

Pel que fa a l’equip femení que ju-
garà per segona temporada a l’OK Lliga, 
començarà el dia 10 d’octubre rebent 
l’Igualada.

La resta de rivals són: 8 equips ca-
talans per arribar a 10 (Cerdanyola, 
Voltregà, Bigues i Riells, Vilanova, Palau 
Plegamans, Sfèric Terrassa, Manlleu i 
Girona), tres madirlenys (Alcorcón, Las 
Rozas i Santa Maria del Pilar), un asturià 
(Gijón).

Primera Estatal Masculina
Pel que fa a l’equip masculí, després del 
seu descens, jugarà a la 1a Estatal i la 
temporada començarà el 17 d’octubre 
amb un interessantísim derbi comrcal 
a la pista del Tordera. El primer partit a 
casa la setmana següent serà contra el CP 
Vilanova, un altre ex-OK Lliga.

La resta de rivals són: 7 catalans per 
arribar a 10 (Sant Cugat, Manlleu, Girona, 
Palafrugell, Arenys de Munt, Sant Feliu 
de Codines, FC Barcelona B), 3 madri-
lenys (Rivas, Alcobendas, Santa Maria 
del Pilar) i un asturià (Mieres). Curiós 
que la composició per autonomies sigui 
exactament la mateixa que en l’OK Lliga 
femenina. 

Els dos equips de CH 
Mataró ja tenen rivals i 
calendari

HOQUEI PATINS
NOTÍCIA REDACCIÓ
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El CE Mataró arrenca amb dues 
derrotes i una victòria

FUTBOL
PRIMERA CATALANA REDACCIÓ

El primer equip del CE Mataró, que va 
començar a entrenar la setmana passada, 
va començar fort jugant tres partits de 
preparació tot agafant volum de treball 
per encarar aquesta nova temporada a 
Primera Catalana. 

Els de Polo van començar amb una 
derrota amb un bon resultat contra tot 
un 3a Divisió com el Masnou, van seguir 
guanyant per la mínima al Guíxols i van 
tancar el cap de setmana amb una derrota 
a Cardedeu.

RESULTATS
CE Mataró 1-2 CD Masnou (3a Div.)
CE Mataró 1-0 AD Guíxols (2a Cat.)
FC Cardedeu (2a Cat.) 2-1 CE Mataró

Aquesta setmana l’equip jugarà de 
nou tres partits, que culminaran amb el 
Trofeu Iluro el diumenge al Municipal 
del Centenari.

PRÒXIMS AMISTOSOS
Dijous 27: Sant Pol (2a Cat.) - CE Mataró, 
a les 21 hores
Dissabte 29: CE Mataró - Caldes de 
Montbuí (2a Cat.), a les 18 hores
Diumenge 30: TROFEU ILURO: CE Mata-
ró - Santboià (1a Cat., grup 2), 18 hores

Diumenge gran Trofeu Iluro
Aquest diumenge els seguidors del club 
mataroní tenen la primera gran cita de la 
temporada amb el Club Esportiu Mataró! 
Els homes de Polo juguen el Trofeu Iluro 
2015 contra tot un històric, el FC Sant-
boià. Un gran partit de pretemporada i un 
altre gran test per veure com està l’equip 
a una setmana de començar la competició 
a La Jonquera.

El rival: un altre equip centenari
El conjunt de Sant Boi és tot un històric 
del futbol català, fundat el 1908. Un 
equip clàssic de Tercera Divisió que fi ns 
i tot va arribar la temporada 2009-10 a 
pujar a la 2a B. Actualment el conjunt 
del Baix Llobregat es troba a 1a Catalana 
(al grup 2), destacant que la temporada 
passada es va quedar a un sol pas de re-
tornar a 3a Divisió, quedant-se a un punt 
de l’ascens directe i havent de jugar el 
Play-off d’ascens contra l’EC Granollers, 
sense sort. 

Primer sortida a la Jonquera
Recordem que el primer desplaçament 
del CE Mataró és el diumenge 6 de setem-
bre, i ja podeu guardar plaça a l’autocar 
del club que sortirà des del Municipal del 
Centenari a les 13:30h per donar suport a 
l’equip en el seu retorn a 1a Catalana. El 
partit es juga a les 17 hores. Les places 
són limitades. 

La parella maresmenca formada per la 
mataronina Amaranta Fernàndez i la 
santpolenca Ester Ribera, al mes de 
juliol van aconseguir el títol del Torneig 
Internacional Villa de Laredo, inclòs en el 
Madison Beach Tour Volley de volei platja.

La parella maresmenca es van impo-
sar després d’un matx vibrant a Nazaret 
Florian i Clara Lozano, després de perdre 
15-21 el primer set, guanyar el segon 
per 22-20 quan anaven perdent 17-20, 
i fi nalment imposar-se en el tercer per 
15-10.

Amb aquest triomf l’Amaranta i l’Ester 
se situen respectivament en els llocs 6è i 
7è del rànquing espanyol d’aquesta espe-
cialitat olímpica i continuaran lluitant per 
intentar-se fer amb un lloc per als Jocs 
de Rio del 2016. 

Els de Polo perden davant 
Masnou i Cardedeu i guanyen 
davant el Guíxols 

Amaranta Fernàndez i 
Ester Ribera guanyen a 
Laredo

VOLEI
NOTÍCIA REDACCIÓ

Les maresmenques es van fer 
amb el títol d’aquest torneig de 
volei platja

portada ete 1391.indd   8 26/8/15   18:54



handbolvaris8 9DEL 28 D’AGOST AL 3 DE SETEMBRE DE 2015 
NÚM. 1686    ED. 1391esportel

El Grup Feimat nou patrocinador del 
masculí del Platges de Mataró

BÀSQUET
PRIMERA CATALANA REDACCIÓ

Ja a punt d’entrar en període de vacances 
vam saber d’una notícia ben positiva, com 
és el fet que el sènior A del Platges Mataró 
ha pogut aconseguir un nou patrocinador, 
l’empresa mataronina FEIMAT (Ferreteria 
Industrial Mataró), fortament arrelada al 
sector industrial de la nostra ciutat, que 
amb aquest suport dóna una important 
embranzida al nou projecte esportiu 
d’aquest equip de cara a la pròxima 
temporada, que jugarà novament a Copa 
Catalunya.

El Grup de ferreteria industrial Fei-
mat, patrocinarà la samarreta del primer 
equip masculí del club. Aquest acord ha 
de donar una empenta al conjunt groc 
per poder assolir nous reptes i, perquè 

no, intentar jugar les fases d’ascens a 
Lliga EBA. 

I sembla que aquest no seria l’únic 
patrocinador de l’entitat pel proper cam-
pionat, ja que en aquests moments està 
ultimant un acord pel femení.

Rècord d’equips
Aquesta temporada la UE Mataró comp-
tarà amb 37 equips, superant el rècord 
històric de 33 equips que tenia fi ns ara 
l’entitat groga i comptarà amb més de 
400 esportistes. Aquest fet és un dels 
punts que ha fet decidir al Grup Feimat 
per apostar per la UEM i que el seu sènior 
pugui competir a categoria estatal i sigui 
un referent per a la base. 

Tot i aquest acord, l’equip continuarà 
mantenint el nom de Platges, d’aquesta 
manera l’equip passarà a dir-se Feimat 
Platges de Mataró. 

El CN Mataró La Sirena s’ha reforçat amb 
els fitxatges de la internacional grega 
Alkistis Benekou i de la mexicana Marcela 
Ríos. La Sirena s’ha fet amb els serveis 
de la boia Benekou que arriba amb la 
missió de millorar els registres d’Alyssa 
Turza que ha abandonat la disciplina del 
conjunt mataroní. La grega arriba a Mata-
ró després de jugar dues temporades a la 
lliga universitària dels Estats Units amb 
el Sun Devil Arizona University, marcant 
41 gols en la darrera campanya.

Pel que fa a la mexicana Marcela Ríos, 
hem de dir que és una peça clau del seu 
combinat estatal i que se l’ha fi txat com 
a especialista defensiva, tot i això té un 
potent tir de llarga distància que pot 
donar alternatives en atac.

Hem de recordar que el passat mes de 
juliol el CN Mataró La Sirena va tancar la 
tornada de Roser Tarragó a la disciplina 
mataronina i el fitxatge de la portera 
estatunidenca Elisabteh Keeve. 

L’entitat groga ara està intentant 
tancar un acord amb un altre 
espónsor pel sènior femení 

Benekou va fer 41 gols la 
temporada passada a la lliga 
universitària dels Estats Units

Alkistis Benekou i 
Marcela Ríos nous 
fi txatges de la Sirena

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR REDACCIÓ

El CN Mataró Quadis 
fi txa l’argentí Ramiro 
Veich

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR REDACCIÓ

El Quadis ha fi txat el boia internacional 
argentí Ramiro Veich que arriba procedent 
de l’equip argentí del Gimnasia y Esgrima 
de Buenos Aires. Veich és un jugador fort 
que destaca per la seva polivalència i per 
ser un gran defensor. 

MARCELA RIOS

ALKISTIS BENEKOURAMIRO VEICH
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Aquest passat diumenge 23 d’agost es va 
disputar l’Ironman de Copenhagen, amb 
les distàncies habituals de 3800-180-42, 
on va participar el triatleta del CN Mataró 
Oriol Gili. El mataroní va sortir en el grup 
elit i amb una bona natació va acabar el 
primer sector en 55´39, en bicicleta va 
fer parcial de 5h 15´ i la marató a peu la 
va fer en 3h 55´. 

Gili va fer un temps total de 10h 
12’ acabant en 258a posició absoluta 
i obtenint el 15è lloc en categoria elit, 
gran resultat del triatleta del CN Mataró 
en una prova on van participar més de 
2.000 triatletes. 

Campionat d’Espanya
Aquest cap de setmana el CN Mataró es 
desplaçarà fi ns a Altafulla per participar 
en el Campionat d’Espanya de Triatló, on 
la gran esperança mataronina és Clàudia 
Luna que participarà en la categoria 
elit. 

Aquesta setmana la primera plantilla 
del sènior del Futsal Aliança Mataró ha 
iniciat els entrenaments per afrontar una 
nova temporada a la 3a Divisió Estatal. 
El tècnic Gerard Artigas manté el bloc de 
la temporada passada i s’ha reforçat amb 
els jugadors del Juvenil Nacional del club 
que han passat a sènior. El primer partit 
de lliga serà el 19 de setembre a Vilassar. 

Campus setembre
Del 31 d’agost fi ns al 10 de setembre el 
Futsal Mataró organitza el seu campus de 
matins (de 9 a 13 hores). El preu és de 
50 euros la setmana.    

Oriol Gili del CN Mataró 
participa a l’Ironman de 
Copenhagen

TRIATLÓ
IRONMAN REDACCIÓ

Mataró Parc nou 
patrocinador de l’AE 
Boet Mataró

BÀSQUET
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

El passat 20 de juliol el club bàsquet AE 
Boet Mataró i l’empresa promotora del 
Centre Comercial Mataró Parc van signar 
un acord de patrocini. D’aquesta manera 
Mataró Parc donarà suport a tots els 
equips de l’entitat taronja i passa a ser el 
patrocinador principal del sènior masculí 
que militarà a Copa Catalunya, i que en 
aquestes dues darreres temporades s’ha 
quedat a les portes d’aconseguir l’ascens 
a Lliga EBA.

L’acord signat té una durada de tres 
anys i ha de servir per potenciar el pri-
mer equip i que aquest pugui competir 
a nivell estatal, però també per millorar 
el rendiment dels equips de formació del 
club mataroní.

Esmentar que el sènior masculí del 
Mataró Parc Boet va arrencar la pretem-
porada amb victòria. L’equip entrenat per 
Alberto Peña va superar el Muhlengerg 
de la Tercera Divisió de la NCAA per un 
ajustat 77 a 73.  

Eva Riera i Prudencio Pérez del GA Lluï-
sos Mataró es van penjar una medalla de 
plata i una de bronze respectivament en 
el Mundial de Veterans d’atletisme. 

En els dos casos els metalls es van 
aconseguir en la mitja marató per equips, 
Riera a la secció de més de 40 anys i 

Dues medalles del GA 
Lluïsos al Mundial de 
Veterans

ATELTISME
MUNDIAL VETERÀ REDACCIÓ

Pérez a la de majors de 65. Ara els dos 
atletes del club mataroní esperen a fer un 
bon paper en el campionat del món que 
se celebrarà a Màlaga l’any 2018.   

El Futsal Aliança 
Mataró comença la 
pretemporada

FUTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓ REDACCIÓ
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Misión imposible 5
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La Plataforma per la Llengua, 
va presentar l’informe ‘Informe-
Cat2015’ a la Universitat Catalana 
d’Estiu (UCE) de Prada de Confl ent i 
va posar de manifest que el futur del 
català al cinema passa per un gran 
pacte entre el sector i les adminis-
tracions per incrementar el nombre 
d’estrenes a les sales de cinema 
i que s’incrementi el nombre de 
pel·lícules rodades en català. 

Francesc Marco, membre de la 
plataforma per la llengua, assegura 
que més enllà de les línies d’ajuts 
habilitades pel Govern, calen “siner-
gies globals” per donar resposta a 
l’alta demanda de cinema en català 
per part dels espectadors.

Quants Òscars ha guanyat 
Meryl Streep?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1684
“Michael Crichton”

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 
Lluis Vives Aznar,
Stephen James Barnes.

Sols un de cada quatre fi lms es roda en català 

Francesc Marco, membre de la Pla-
taforma per la Llengua, denuncia 
que del total de pel·lícules que es 
roden a Catalunya, només un 26 
per cent es fan en català. Per in-
crementar aquest percentatge, la 
plataforma exigeix al sector i a les 
administracions que es comprome-
tin en favor del català. Pel que fa 
al nombre d’estrenes de pel·lícules 
en català, Marco lamenta que ac-
tualment no supera el 3 per cent, 
una xifra inferior al 4,79 per cent 
de l’any passat i molt allunyada 
de l’objectiu del 25 per cent que 
s’havia d’assolir aquest 2015 se-
gons la Llei del Cinema. Una xifra 
“ridícula”, segons Marco, que no 
s’entén donada l’alta demanda del 
públic.

CINEMA
NOTÍCIA REDACCIÓ

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles
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Les estrenes
Ricki 

 

Ricki és una guitarrista que decideix 
abandonar-ho tot per assolir el seu 
somni: convertir-se en una estrella 
del rock. El seu ex marit però li de-
mana que viatgi fi ns a Chicago per 
visitar la Julie, la seva fi lla.
Direcció: Jonathan Demmer 
Intèrprets: Meryl Streep, Kevin Kline, 
Mamie Gummer, Sebastian Stan, Ben 
Platt, Charlotte Rae
101min

Un día perfecto

Cooperants que recorren una zona 
de confl icte narren diferents his-
tòries. La feina més simple es 
converteix en una missió impossible 
que hauran de resoldre com a conills 
d’indies d’un laberint.
Direcció: Fernando León de 
Aranoa
Intèrprets: Tim Robbins, Benicio del 
Toro, Olga Kurylenko, Mélanie Thierry 
106min

Atrapa la bandera

Richard Carson, un ambiciós multi-
millonari, vol apropiar-se del satèl·lit 
terrestre més important i explotar la 
font d’energia neta i real del futur. 
L’únic que ho podrà impedir serà 
Mike Goldwing, el simpàtic i decidit 
surfi sta de 12 anys, que necessitarà 
l’ajuda dels seus amics. 
Direcció: Enrique Gato 
Intèrprets: Animació
97min

Las sillas musicales

La vida de l’escriptor Tomas Eldan  
canvia el dia que, després d’una aca-
lorada discussió amb la seva nòvia, 
atropella un nen. Dotze anys després, 
en Tomas se segueix culpant sense 
poder oblidar la tragèdia, que va 
afectar la mare del nen, entre altres. 
Direcció: Marie Belhomme 
Intèrprets: Isabelle Carré, Carmen 
Maura, Philippe Rebbot
83min

Papusza 

És un relat de la vida de Bronis-
lawa Wajs, Papusza, la primera 
poeta gitana. Ella va viure en una 
immensa pobresa i l’acusació de 
traicionar els secrets del seu po-
ble.
Direcció: Joanna Kos, K Krauze.  
Intèprets: Jowita Miondlikowska, 
Zbigniew Walerys, Antoni Pawlicki, 
Andrzej Walden 
125min

Lilting

Un noi mor en un accident. La seva 
parella intentarà apropar-se a la mare 
per no abandonar-la durant el dol. La 
nacionalitat xinesa de la dona crearà 
barreres en la relació dels dos, so-
bretot en descobrir l’homosexualitat 
del seu fi ll. 
Direcció:  Hong Khaou 
Intèrprets: Ben Whishaw, Pei-Pei 
Cheng, Andrew Leung 
91min

facebook.com/totmataro
L’actualitat de Mataró al Facebook!
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El Maresme: litoral fortifi cat
Entre els segles X i XI s’aixequen els primers castells medievals a la nostra comarca

A la comarca del Maresme els 
primers castells els trobem do-
cumentats a partir del segle X, 
majoritàriament eren petites forti-
fi cacions de pedra amb una torre 
circular al mig. En aquest sentit 
trobem el Castell de Vilassar de Dalt 
que data del segle X, el Castell de 
Burriac, a Cabrera, del segle XI, el 
Castell de Santa Florentina de Ca-
net, que és del segle XI, tot i que 
en aquesta època rebia el nom de 
la Domus de Canet, el Castell de 
Montpalau de Pineda del segle XI i el 
Castell de Palafolls del segle X. Se-
gons sembla, també es va construir 

durant aquesta època el Castell de 
Mata, situat al turó d’Onofre Arnau 
al terme municipal de Mataró, del 
qual pràcticament no en queda res.

Encastellament
Tot aquest procés de fortificació 
del territori s’estava portant arreu 
d’Europa, però no a tot arreu era 
igual. Aquest procés és conegut pel 
nom d’encastellament en català, o 
pel nom en italià de “incastellamen-
to”, mot que li va posar l’historiador 
francès Pierre Toubert. Aquest pro-
cés consistia a concentrar nuclis de 
població dispersa dins d’un recinte 

HISTÒRIA
REPORTATGE FOTOS: CEDIDES

TEXT: ELOI SIVILLA

     Si hom recorre el Maresme des de Montgat fi ns a Palafolls, com-
provarà que encara avui dia es conserven un munt de fortifi cacions 
medievals al llarg de tota la comarca. Des del segle X fi ns al segle 
XVI es van construir tot un seguit de castells i torres de vigilància per 
alertar i protegir els maresmencs dels perills que venien per terra i 
mar. Primer fou el temor a les ràtzies sarraïnes el que va fer aixecar 
els grans castells de la comarca com el de Burriac, Palafolls o Vilas-
sar de Dalt durant els segles X i XI, però molts anys més tard, segles 
XV i XVI, les poblacions maresmenques van haver d’aixecar torres i 
muralles per protegir-se dels atacs marítims de pirates, corsaris i de 
la marina turca. És per això, que en aquest Tot Història intentarem fer 
una petita pinzellada dels castells medievals que encara avui podem 
visitar i ens poden transportar al Maresme medieval.

emmurallat, que en aquest cas eren 
castells. La majoria de vegades, 
aquesta concentració de població 
pagesa era forçada per la pressió del 
senyor feudal, que d’aquesta mane-
ra obtenia un control més exhaustiu 
dels seus subdits. 
Però aquest procés no és ben bé així 
com es dóna a la comarca del Ma-
resme, aquí els castells s’aixequen 
en llocs estratègics i elevats per te-
nir un control de les vies terrestres 
i marítimes, i el seu primer objec-
tiu és alertar dels atacs dels àrabs 
que fi ns al segle XII no seran expul-
sats de Catalunya. Podem dir això 
perquè al voltant dels castells no 
sorgiran nous nuclis poblacionals, 
ara, el control dels senyors feudals 
sí que serà ferotge i els pagesos, tot 
i que no viuran dins muralles, seran 
sotmesos. Hem de dir que moltes ve-
gades un mateix castell controlava 
diversos nuclis poblacionals. 

Fins ara hem dit que els castells 
tenien dues funcions, una de caràc-
ter militar de defensa el territori, 
una altra de política, per controlar la 
població, però encara en tenien dues 
més, una funció econòmica, ja 
que des del castell es controla-

www.totmataro.cat/reportatge
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               CASTELL DE VILASSAR DE DALT (SEGLE X)
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va i es dirigia el treball pagès, i 
la darrera era que el castell feia 

de residència dels senyors. En un 
principi aquests castells eren bastant 
rudimentaris i tenien poques como-
ditats, però en els segles posteriors 
s’edifi caran noves torres i s’ampliaran 
les cambres i l’espai residencial. 

Castells innovadors
Avui en dia, si volem veure grans 
castells medievals, hem d’anar a 
França, Alemanya o Anglaterra, 
però hem de destacar que aquests 
primers castells que es van aixe-
car arreu de Catalunya eren molt 

més moderns dels que hi havia en 
aquells mateixos segles en aquests 
indrets que hem citat, on molts cops 
les torres i els castells encara eren 
de fusta. 

I amb molt passat
Una altra de les peculiaritats 
d’aquestes primeres fortifi cacions 
medievals de la comarca és que 
molts tenien una vinculació amb 
el món romà i iber. Per exemple el 
Castell de Burriac s’aixeca a sobre 
de les restes del poblat ibèric de Ca-
brera que havia estat la capital dels 
laietans. A la base del Castell de 

Vilassar de Dalt hi trobem materials 
romans, el mateix passa al Castell de 
Santa Florentina de Canet que està 
ubicat on segles abans hi havia una 
gran vila romana, o per exemple la 
Torre dels Encantats d’Arenys de 
Mar, una torre de guaita de segle 
XIII, també està feta amb pedres de 
l’antic poblat ibèric. 

Moros a la costa
Aquesta expressió que ens ha arri-
bat fins a l’actualitat és la que 
devien cridar des de dalt de les to-
rres de vigilància i de guaita quan 
s’acostaven embarcacions pirates 
al litoral maresmenc. I és que la 
comarca, durant els segles XV i XVI, 
viurà un altre “boom” constructiu. 
Totes les poblacions costaneres aixe-
caran torres de guaita per protegir-se 
dels atacs de pirates i corsaris, però 
també per controlar els camins i els 
boscos  on actuaven els bandolers. 

Durant aquests segles s’edifi caran 
la Torre de Can Pujades de Teià, 
una torre circular defensa del segle 
XVI, la Torre d’en Nadal de Vilassar 
de Mar de 1551, la Torre de Can 
Maians de Vilassar de Dalt del se-
gle XVI, la Torre de Can Tria de Mata 
a Mataró, una torre de defensa de 
planta quadrada d’estil renaixentista 
del segle XVI, Can Palauet o la Torre 
de La Viuda de Mataró del segle 
XVI, la Torre Verda de Caldes 

reportatgereportatge www.totmataro.cat/reportatge
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  RESTES DEL CASTELL DE BURRIAC (SEGLE XI)
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d’Estrac del 1549, la Torre de Can 
Ratés de Santa Susanna del 1584, 
o la Torre del Mar d’aquesta mateixa 
població que avui al seu interior 
acull l’estació de RENFE, la Torreta 
del Castell de Malgrat de fi nals del 
segle XIV, i moltes altres més que no 
nomenarem, però que animem a què 
coneguin vostès mateixos.

Però no només s’aixecaren torres, 
moltes masies i esglésies també es 

van fortifi car per protegir-se d’atacs 
i robatoris, com és el cas de la Ma-
sia de Can Teixidor a El Masnou, del 
segle XVI, Can Fiveller a Teià (segle 
XV), Can Werboom a Premià de Dalt 
(segle XVI), la Torre del Ravalet de 
Vilassar de Dalt (segle XIV), la Masia 
de Can Vehils a Cabrils (segle XVI), 
la masia de Can Maiol de la Torre 
d’Arenys de Munt (segle XV, la torre 
de guaita adossada a l’església de 

  Escenari televisiu

El Castell de Santa Florentina de Canet, a partir del dia 9 de setem-
bre, acollirà el rodatge de la sèrie televisiva de fama mundial de Joc 
de Trons. El castell del segle XI, ara en mans d’un grup d’inversors  
rus, es convertirà en un dels esceneraris d’aquesta sèrie fantàstica 
ambientada en el món medieval, basada en la novel·la de George 
R.R. Martin. Aquesta fortifi cació, edifi cada durant el segle XI, i que 
posteriorment fou reformada per l’arquitecte modernista Lluís Domè-
nech i Montaner, natural de Canet i un dels màxims exponents del 
modernisme català, no és el primer cop que agafa fama mundial. 

L’any 1989 la prestigiosa revista “Architectural Digest” se’n fa 
ressò i la cataloga com una de les cases més belles del món i cita 
textualment: “sorprèn veure els seus murs tan antics amb un aspecte 
tan actual. A vegades es vol visitar per la seva antigor i a vegades 
pel seu modernisme, però un modernisme que respecta admirable-
ment els cànons gòtics de la vella construcció, com ho demostren 
els mobles, les escultures, els tapissos, els quadres, la porcellana, 
el vidre i les armes que omplen les seves estances. El conjunt re-
sulta harmoniós, solemne i, al mateix temps, sorprenentment viu”.

Sant Jaume de Sant Pol (segle XIV), 
la torre del Mas Cànoves a Pineda 
(segle XVI), la Torre de Vallxirau a 
Santa Susanna (segle XVI) o la torre 
de l’església de Sant Genís de Pala-
folls (segle XVI). 

Les muralles de Mataró
Els atacs marítims no eren fets 
puntuals, tal era la seva magnitud i 
violència que la ciutat de Mataró co-
mença a construir les seves muralles 
l’any 1569. Es construeixen després 
del permís del monarca Felip II que 
volia fortifi car tot el litoral català 
per evitar els atacs de pirates i de 
la marina turca.   

Anys abans ja s’havia fortifi cat 
l’església de Santa Maria d’acord 
amb el projecte de l’arquitecte ita-
lià Benedetto de Ravena, que dotava 
la parròquia amb un gran mur i de 
troneres i ballesteres. 

Reutilització posterior
Els segles van anar passant i els 
atacs pirates van anar cessant, però 
no així els confl ictes bèl·lics, i molts 
segles després aquestes fortifi ca-
cions medievals van tornar a tenir 
funcions militars durant la Guerra de 
successió (segle XVIII), la Guerra del 
Francès (segle XIX), i ja en el segle 
XX durant la Guerra Civil Espanyola 
(1936-39). 
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El TecnoCampus ha obert el perío-
de per presentar candidatures als 
Premis Creatic, nascuts fa 15 anys 
per promoure noves iniciatives em-
presarials. El termini per optar als 
guardons acaba el 13 d’octubre. 
L’objectiu dels Creatic és promoure 
l’emprenedoria i contribuir al des-
envolupament socioeconòmic de 
Mataró i el Maresme, mitjançant 
suport econòmic i logístic a nous 
projectes empresarials amb elevat 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Convocats els quinzens Premis Creatic

1

potencial de creixement. Als premis 
hi poden optar projectes de nova 
creació o bé empreses constituïdes 
el 2015, amb un component inno-
vador i/o tecnològic. Els interessats 
a participar-hi es poden assessorar 
al servei d’emprenedoria del propi 
parc. El primer classifi cat obtindrà 
8.000 euros, el segon, 5.000 euros 
i el tercer, 2.500 euros. A més a 
més, els tres guanyadors obtindran 
un 50% de bonifi cació durant el pri-

mer any de l’estada a la Incubadora.

La incubadora del TecnoCampus 
acull empreses de nova creació i 
consta de 15 ofi cines, i dos espais 
openspace amb capacitat per a tres 
empreses. Els premis Creatic han 
estat tradicionalment una de les 
vies d’accés a la incubadora, que 
amb un índex de supervivència del 
85% els darrers anys ha permès po-
sar en marxa projectes empresarials 
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amb empenta 2

El primer classifi cat 
obtindrà 8.000 
euros, el segon, 
5.000 euros i 
el tercer, 2.500 
euros a més de 
descomptes per la 
incubadora

avui consolidats com la plataforma 
de micromecenatge cultural Verkami 
o l’empresa de recerca i desen-
volupament de nous paràmetres i 
productes per a la monitorització de 
pacients Quantium Medical.

La selecció
Els candidats hauran de presentar 
un resum executiu del seu pro-
jecte i un vídeo de presentació. 
Partint d’aquest material, en una 
primera fase de selecció, un comitè 
intern del Tecnocampus triarà els 
deu projectes fi nalistes. Posterior-
ment, els emprenedors els hauran 

de presentar en un format elevator 
pitch davant el jurat, que triarà els 
guanyadors.

Els premis Creatic, que es lliuraran 
el 19 de novembre de 2015 en un 
acte al TecnoCampus, tenen una 
llarga trajectòria de suport a empre-

nedors que han aconseguit posar en 
marxa projectes empresarials d’èxit. 
La llista de guanyadors de les edi-
cions anteriors mostra la diversitat 
dels projectes als quals els Creatic 
han donat suport, amb premis en 
metàl·lic i la possibilitat d’allotjar-se 
a la incubadora del TecnoCampus.
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El Centre Tecnològic de Catalunya 
Eurecat passarà de tenir cinc a deu 
centres en un termini de dos anys, 
segons el president de la compan-
yia, Xavier Torra. Torra no s’inquieta 
pel nombre de centres que pugui 
integrar Eurecat sinó que es faci 
a un ritme “sostingut’’ i que la 
seva integració suposi una major 
‘’complementarietat’’ de l’oferta tec-
nològica per a les pimes catalanes. 
En relació a si el sector innovador 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Eurecat doblarà el nombre de centres

3

té capacitat per crear l’ocupació 
sufi cient per acabar amb l’atur en-
quistat a Catalunya, Torra assegura 
que directament no. Tot i així, sí que 
creu que pot generar la riquesa su-
fi cient perquè altres sectors puguin 
generar llocs de treball.

Eurecat es va constituir a instàncies 
del Govern per integrar els centres 
tecnològics que hi ha a Catalunya i 
desplegar una oferta més racional i 

centralitzada per a les pimes catala-
nes de diferents sectors d’activitat.
Xavier Torra, com a vicepresident 
des del novembre del 2014 i des 
del juliol com a president d’aquest 
organisme, té la funció prioritària 
de construir aquesta oferta integra-
dora de serveis que avui formen els 
cinc centres tecnològics que estan 
integrats a Eurecat. Aquests centres 
són Ascamm, Barcelona Digital, 
Cetemmsa, Barcelona Media i el 

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

T/F 937 965 148 / M 607 966 423

Rda. Francesc Macià, 28
(esquina c/ Castaños), Mataró

www.cymgestionesinmobiliarias.com

PISOS DE ALQUILER
REF. A-1436 Z. EIXAMPLE, Piso seminuevo 1 hab. cocina amer., muebles y electro., pk opc............ 505€ T.I.
REF. A-4236 CAMÍ DEL MIG, Planta baja refor, a.a., 2 hab. dobl, cocina indep., 1 baño.......................500€ T.I.
REF. A-7018 Z. LLANTIA, Piso de 90m2 3 hab., cocina independiente galería, 1 baño compl.............550€ T.I.
REF. A-6187 VISTA ALEGRE, P. baja con entrada independiente, 3 hab., cocina ameri, 2 baños........ 550€ T.I.
REF. A-1436b Z. EIXAMPLE,  1 hab. seminuevo, cocina indep.amueblado y equipado pk opc..........555€ T.I.
REF. A-2162 Z. JUZGADOS, Reformado 3 HAB. total. amueblado y equipado, pk incl..........................600€ T.I.
REF. A-6186 Z.MOLINOS, Amuebl. y equip.95m2,4 hab. 2 dobl, cocina off., galeria............................670€ T.I.
REF. A-1433 ZONA CENTRO, Piso de 2 hab., cocina americ., a.a. y calef., amueblado y eletr..............600€ T.I.
REF. A-3145 ROCAFONDA, Bajo de entrada independiente de 2 hab. más local de 20m2..................500€ T.I.
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El Centre Tecnològic 
inclou Cetemmsa, 
Ascamm, Barcelona 
Digital Barcelona 
Media i CTM, a 
l’espera de Leitat

CTM que ha estat l’últim a formar-
ne part. En el decurs d’aquest any 
s’afegiran un parell més de centres, 
el primer d’ells Leitat. Xavier Torra 
preveu que en els pròxims dos anys 
s’arribarà molt probablement als 10 
centres, el doble que els actuals. 
El centre presidit per Torra aplega 
l’experiència de 450 professionals 
que generen un volum d’ingressos 
de 38 milions d’euros anuals i dóna 
servei a més de mil empreses. Eu-
recat té instal·lacions a Barcelona, 
Cerdanyola del Vallès, Manresa i Ma-
taró i amb una seu a Brasil. 

En relació amb el debat sobre si les 
empreses innovadores basades en la 

tecnologia seran capaces d’absorbir 
l’ocupació perduda durant aquesta 
crisi pel sector de la construcció i 
la indústria d’encaix o acoblaments, 
Torra ho té clar i assegura que aquest 
sector innovador no podrà absorbir 
l’atur generat per aquestes activi-
tats. El sector innovador requereix 
una mà d’obra amb uns determinats 
nivells de formació i habilitats tec-
nològiques que no formen part dels 
aturats que estan enquistats en les 
llistes de l’atur de llarga durada i 
per això és un sector avançat de 
l’economia que per naturalesa no 

pot absorbir aquest atur.

Tot i això, Torra defensa que amb un 
nou model productiu basat en em-
preses innovadores el que es genera 
és un escenari general de riquesa 
que és capaç de crear una estela de 
sinergies que possibilita que altres 
sectors i empreses col·laterals pu-
guin crear llocs de treball de menys 
valor afegit, que sí que podran absor-
bir aquest atur de llarga durada. “Si 
les empreses poden innovar, podran 
vendre, i si venen, hauran de produir 
més i generaran riquesa’’.
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COMPRA  VENDA

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
Z. CERDANYOLA- C. DEL MIG. Piso 
alto con ascensor, 3h. comedor con 
salida a balcón, muy buenas vistas 
al mar, cocina con galería, baño 
con ducha, buen piso, 85.000€. 
626.529.009 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder 
(cotxe petit). 93.799.17.29 de 
20 a 22h.
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

TRASPASSOS 
LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a diferents 
zones de Mataró, cases, naus in-
dustrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
C/MAJOR. Piso alto sin ascensor, 3h. 
cocina office, baño completo, bal-
cón tipo terraza, económico, 350€. 
626.529.009
ALQUILO  HABITACIÓN señor . 
634.741.131 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
LLOGUER PLACES MOTOS Cami Ral, 
335. 629.925.130

Z. ROCABLANCA. Piso tipo aparta-
mento, semi-nuevo, 2h. cocina 
americana, baño completo, semi-
amueblado, 430€. 626.529.009
CERDANYOLA. Local de 78m2, 
ideal cualquier actividad, 250€. 
626.529.009
TRASPASO CENTRO ESTÉTICA-LA-
SER. Buenas condiciones. 15.000€ 
(todo incluido). 660.988.900 
SE ALQUILA HABITACIÓN con derecho 
a cocina, nevera, lavadora, secado-
ra, etc. Zona Residencial. Precio 
económico. 639.703.037 
ALQUILO 1ER PISO 95m2. En Cerdan-
yola. Sin ascensor. Comedor, cocina 
separada, 3 habitaciones, baño, 
trastero, patio posterior de 80m2. 
Precio: 500€. 93.790.56.79 ma-
ñanas ó 658.908.773 
BUSCO FAENA cuidar mayores. 
722.324.274 

TREBALL

¿QUIERES TRABAJAR? Mataró, Saba-
dell, Barcelona. Para conocernos 
pide cita 615.228.740 Indicando 
ubicación. Valoramos personal-
mente. 
¿TODAVÍA NO TIENES TRABAJO? lla-
ma al 650.223.233 te formaremos 
en un oficio y te daremos trabajo. 
SE PRECISA OFICIAL 1° en peluque-
ría con experiencia. Nociones en 
barbería y maquillaje. Enviar currí-
culum a hg.estilistes@gmail.com 
TALLER MOLDES PRECISA Ajustador. 
93.540.61.61 
SE PRECISA TALLER  de con-
fección especializada en ropa 
deportiva. Faena todo el año. Tel. 
615.224.522 Jordi.
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza. 
610.347.168
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza. 
632.708.799
CUIDO PERSONAS MAYORES, niños. 
631.975.625
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

TRASPASSOS 
LLOGUERS

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

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

 MOLINS: LLIBRERIA NINOTS: Ps. Carles Padrós, 91

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

anuncis econòmicsanuncis econòmics

 MATARÓ
www.totmataro.cat/economics

PER INSERIR ANUNCIS A:
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AUXILIAR GERIATRÍA con mucha 
experiencia. Se ofrece cuidado 
personas mayores. 690.947.411 
SEÑORITA ME OFREZCO como cui-
dadora de personas mayores, 
niños, limpieza. Por horas, inter-
na. 663.524.452 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442
BUSCO TRABAJO DE LIMPIEZA, ayu-
dante de cocina y cuidar personas 
mayores. 632.537.441 

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 
PAVIDNET: Neteja, manteniment 
i abrillantats. Pressupost sen-
se compromís. 93.757.76.83 
/607.249.790
PINTOR PROFESIONAL. Experiencia 
y Seriedad. Presupuesto Gratis. 
672.802.951 

TREBALL

• INDISPENSABLE
  EXPERIENCIA EN EL PUESTO 
• PERSONA DINÁNICA
  Y RESPONSABLE

DE TALLERES 
DE CONFECCIÓN 
Y PRODUCCIÓN

INTERESADOS ENVIAR C.V., A:
cvtekstild@gmail.com

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

(junto estación)

COMPRA -VENTA 
SEGUNDA MANO

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   NÚM. 1686

PER INSERIR ANUNCIS A: NO ET 
POTS DESPLAÇAR? 

TRUCA AL 93.796.16.42
T’HO POSEM FÀCIL!

 VIA EUROPA: 
             LLIBRERIA PAPERERIA MEDITERRANI: 

                                                                 Carrer Alemanya, 2
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LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, ELEC-
TRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fonta-
nero. Económico. 649.131.920 
MASSATGE AMB PEUS 622.640.875 
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942 
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 
MASAJE CON PIES, particular. 
622.640.875 
ALBAÑIL MUCHA EXPERIENCIA. Muy 
económico. También pintura, lam-
pista. 653.796.506 
ORDINADORS, TABLETS, SMARTPHO-
NES, reparem. 662.599.273 
SE ESTAMPAN TRANSFER para gran-
des y pequeñas producciones. 
Teléfono 607.203.180

TAROT  VIDÈNCIA...

TAROT MATARÓ 666.639.976 

VARIS

JOSÉ. BUSCO PAREJA. 674.471.893

CONTACTES

LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
MASAJES VALERIA. 664.127.558
CHICAS LATINAS, jóvenes, guapas, 
muy complacientes. 698.504.933
MADURITA  SEXY.  C la ra  37 . 
616.405.358 
VERÓNICA ESPAÑOLA 30. Masaje-
sexo. 688.301.431 
MASAJISTA RUBIA GUAPÍSIMA 
667.955.000. Mataró

PROFESSIONALS

Importante Empresa Textil  
ubicada en Mataró,

    Por ampliación de plantilla precisa cubrir de 
forma urgente los siguientes puestos:

  > AUX. ADM. DEPT. EXPORTACIÓN <
Persona dinámica con dominio del paquete office.  

Imprescindible nivel alto de inglés, valorándose otros 
idiomas.

> JEFE VENTAS NACIONAL <
Experiencia en el sector pronto moda mujer. 

Se valorará cartera de clientes propia. 

> EXPORT MANAGER <
Experiencia en empresa de moda. Idiomas inglés y 

francés. Se valorará cartera de clientes propia. 

> JEFE MANTENIMIENTO <
Autónomo. Conocimientos de electricidad y pintura. 

Incorporación inmediata.

SE ASEGURA MÁXIMA DISCRECIÓN 
A PERSONAS EN ACTIVO

Interesados enviar currículum vitae a:
Dep-producto@waipai.com
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AMB CAMIÓ FRIGORÍFIC

T. 93 757 95 94

POR AMPLIACIÓN 
DE PLANTILLA

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

Cinc milions i mig de catalans 
estan cridats a les urnes, 
96.000 més que el 2012

El dispositiu electoral del 27-S 
tindrà un cost aproximat de 15,6 
milions, 10 menys que als comicis 
del 2012, sobretot gràcies a l’estalvi 
en missatgeria. A aquesta inversió 
cal afegir-hi el cost de la campan-
ya informativa, que podria vorejar 
la xifra d’1,5 milions, segons fonts 
de Governació. El cens provisional 
és de 5.510.713 catalans, gairebé 
100.000 més que a l’última con-
vocatòria. Del total, 164.240 són 
nous electors i 195.533, residents 
a l’estranger. El Govern vol adreçar-
se especialment a aquest darrer 
col·lectiu per evitar que es repetei-
xin els “problemes” amb què, diuen, 
van trobar-se l’any 2012 per exercir 
el seu dret a vot. Aquesta setmana 
acabava el termini de sol·licitud de 
vot pels residents a l’estranger.

Un total de 5.510.713 catalans 
estan cridats a les urnes el proper 
27 de setembres, segons dades del 
cens provisional donades a conèi-
xer per la consellera de Governació, 
Meritxell Borràs. Respecte als co-
micis de l’any 2012, hi ha 96.944 
electors més. 

Dimarts,1 de setembre es publi-
carà el cens definitiu, que ha estat 
a exposició pública del 10 al 17 
d’agost per a possibles errors. Aquell 
mateix dia també quedaran formal-
ment proclamades al Diari Oficial de 
la Generalitat les diverses candida-
tures electorals. 

ciutat

El 27-S costarà 15,6 
milions, 10 menys que als 
anteriors comicis

ELECCIONS
NOTÍCIA REDACCIÓ
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posava al centre de totes les mirades 
i converses abans que arribés aques-
ta edició. Aquest any coincidia en 
dissabte i la por de tenir més públic 
que cap any posava els serveis de se-
guretat i l’Ajuntament en més alerta 
que mai. Doncs sigui pel motiu que 
sigui, la xifra ofi cial de l’Ajuntament 
per a aquest any s’ha situat  7.000 
persones. Es redueix a la meitat del 
volum de participació aquesta xifra 
respecte a la de 14.500 persones 
del 2014.

Música en directe
La programació musical ha estat, de 
nou, una de les apostes clares per 
l’Ajuntament durant aquesta Festa 
Major. En aquesta edició “Rock al 
Port”, amb Blaumut com a caps de 
cartell, van aplegar 4.000 persones 
encara que Els Catarres, al mateix 
espai el dia dels Focs, hi van re-
unir fi ns a 16.000 persones. Pel 
que fa als altres actes musicals, 
l’Ajuntament de Mataró assegura 
que el concert de Sopa de Cabra va 
reunir 5.000 persones al Parc Cen-
tral. Els concerts de Les Dissantes, 
tot i no poder fer pujar a l’escenari 
per la pluja el que era el grup més 
esperat de la nit, La Pegatina, va 
aplegar 10.000 persones, la Gira-
Sol a la Plaça de Santa Anna 2.500 
i “La Rumba té molt poder” la nit 
del 27, 4.000. 

Quan Les Santes ja són lluny per 
tornar a arribar, però encara no 
s’ha assaborit les que ja queden 
endarrere, és moment d’analitzar 
les xifres de participació dels actes 
més destacats. Des de l’Ajuntament 
de Mataró asseguren que ha es-
tat una Festa Major amb rècord 
d’assistència a la majoria dels actes 
i aprofi ten per fer públiques les xi-
fres. L’acte que ha augmentat més la 
participació en relació a l’any 2014 
ha estat el Tour dels 40 Principals 
que, amb 7.000 persones més, ha 
arribat a una afl uència de 12.000 
persones. Els Focs Artifi cials han 
tornat a ser l’acte més multitudina-
ri de Les Santes, aquest any amb 
40.000 persones. Pràcticament 
la meitat del públic dels Focs, se-
gons l’Ajuntament, va omplir també 
l’Espai Firal del Parc Central durant 
la Ruixada: 22.000 persones. La 
Ruixada és un dels actes que també 
creix molt en participació cada any, 
en aquesta ocasió la xifra s’enfi la a 
6.000 persones més. El No n’hi ha 
prou! també va ser un dels actes que 
ha pujat la seva participació, fi ns a 
3.000 persones.

El Desvetllament Bellugós és un 
dels actes en què la massifi cació es 

LES SANTES
NOTÍCIA MARTA GÓMEZ
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Les Santes augmenten la 
participació en la majoria d’actes 

El Desvetllament redueix a la 
meitat la participació respecte 
al 2014, segons l’Ajuntament

La samarreta més 
venuda és la del cartell 
de Les Santes 2015 

El cartell d’Albert Alís en la seva 
reproducció de samarreta s’ha con-
vertit en la samarreta de Les Santes 
més venuda de tota la història. La 
xifra, que assoleix un nou rècord, 
se situa en 5.900 unitats venudes 
que signifiquen 645 samarretes 
més que l’any 2014. Aquest aug-
ment de vendes s’atribueix, en certa 
mesura, al creixement de vendes a 
través d’Internet, que s’ha enfi lat un 
28 per cent amb un total de 2.079 
samarretes encarregades a través 
d’aquest mitjà. L’Ajuntament creu 
que la venda a través de La Botiga 
online de Les Santes “es consolida 
com una manera de comprar amb 
antelació els productes de la Fes-
ta Major”.

La Botiga online de Les Santes ja va 
començar a operar a partir del 3 de 
juliol i en total s’hi van formalitzar 
fi ns a 860 comandes, la qual cosa 
representa un 20 per cent més que 
en l’any anterior. Un 35 per cent 
d’aquestes vendes es van realitzar a 
través de dispositius mòbils.

En paral·lel també es va cele-
brar la quarta edició de la Fireta de 
Santes amb una bona afl uència de 
públic. 

LES SANTES
NOTÍCIA REDACCIÓ

Es van vendre 645 samarretes 
més que al 2014 i ha augmentat 
la venda per Internet

ALUARTALUART

tot cultura santes.indd   1 25/8/15   16:24



Sin título-1   1 15/6/15   12:00



3. Politització de la festa
Comença a cansar l’estira-i-arronsa 
polític entre uns i altres amb motiu 
de Les Santes, fet que es dóna es-
pecialment en el marc del No n’hi 
ha prou! un acte del que sembla que 
sols transcendeixi el batibull i no la 
seva essència festiva.

2. Falta de lavabos
Durant tota la Festa Major es va 
evidenciar com del tot insufi cient la 
dotació de lavabos químics als ca-
rrers, provocant llargues cues davant 
dels existents i molta gent orinant a 
la via pública, una imatge que costa 
d’evitar però es pot minimitzar amb 
una mínima inversió.

1. Suspensió de les Dissantes
Comparat amb els darrers anys, el 
clima va ser benèvol amb la Festa 
Major però un xàfec puntual va aca-
bar provocant la suspensió de les 
Dissantes, just abans de l’esperat 
concert de La Pegatina. És una llàs-
tima, sí, però es podria evitar cobrint 
alguns dels escenaris més utilitzats 
de la festa.

0. Incidents i vandalisme
En una Festa de la magnitud que 
està agafant Les Santes hi cap 
tothom, fi ns i tot també aquells que 
provoquen incidents i actuen de for-
ma vandàlica. Durant la Festa Major 
hi va haver –i les xarxes se n’han fet 
ressò– mostres d’incivisme, intents 
de furts i petits episodis violents. No 
es poden repetir.

del concert de Sopa de Cabra. S’està 
anant a un format de grans concerts 
a l’estil de La Mercè i el Port és un 
bon espai en aquest sentit. Es podria 
apostar, però, per una major diversi-
fi cació estilística.

6. Santes massives.
És una tònica dels darrers anys 
accentuada, encara més, en aques-
ta passada edició. Tots els actes 
guanyen assistents i la Festa Major 
s’ha de pensar en gran. La massifi -
cació és sinònim d’èxit però també 
demana que se gestioni de forma 
adequada.

5. Diada castellera
És l’acte més mediàtic de Les San-
tes, retransmès en directe i molt 
seguit. Les Santes és la primera gran 
cita i la diada no va decebre, sobre-
tot pels castells de gamma extra que 
hi van aportar Minyons de Terrassa 
i Castellers de Vilafranca. L’aprovat 
raspat ve donat pels Capgrossos, 
que no van estar a bon nivell sols 
carregant un castell de 9.

4. Les orquestres del 29
La darrera nit de Santes va ser cele-
brada, tot i que les dues orquestres 
no van ser les millors que es recor-
den, precisament. Està bé que hi 
hagi estones per a tots els públics 
però a certa hora va faltar una mica 
de “xixa”. Molt millor, en aquest 
sentit, l’Orquestra Gira-Sol la nit del 
26 a la Plaça de Santa Anna, així 
com els antics Djs de la Sala Privat.

10. Any Bequetero
La celebració del 2000 i 15 va ser 
un èxit, sobretot durant el matí del 
25 de juliol, quan el Monumental es 
va omplir de gom a gom pel concert 
de la Banda de Gaianes i posterior-
ment amb la desfi lada de la Filà 
de Bequeteros de Cocentaina en 
una Riera també plena. La ciutat 
va refermar emocionada els vincles 
històrics i actuals amb la comarca 
de El Comtat.

9. Pirotècnia Tomás
No per ser quasi l’empresa resident 
els darrers anys, s’abaixa l’exigència 
envers els encarregats de disparar 
el Castell de Focs i la Tronada, ja 
el dia 29. L’espectacle a baix a mar 
va ser dels millors que es recorden, 
amb menció especial per una façana 
interminable de palmeres, que tant 
agraden a Mataró, abans del ‘Glòria 
a Les Santes’ i la traca fi nal. S’han 
guanyat tornar el 2016.

8. Nit Boja en dissabte.
Hi havia gran preocupació i la major 
part de la nit va transcórrer sense 
problemes, sobretot pel que fa a 
la Nit Boja. Al Desvetllament li va 
costar baixar. L’Escapada va ser molt 
tranquil·la i la Ruixada va tornar a 
ser un dels actes més massius. Prova 
de foc superada.

7. Música en directe
L’aposta musical de Les Santes s’ha 
reforçat els darrers anys i aquest 
2015 va comptar amb la cirereta 

LES SANTES
CRÒNICA CUGAT COMAS
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Les notes de Les Santes 2015 
Passem revista al millor i el pitjor d’una edició multitudinària de la Festa Major

CEDIDA
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DIMARTS 2DIUMENGE 30televisiótelevisió m1tv

12:30 DIADA CASTELLERA DE 
 SANT FÈLIX. EN 
 DIRECTE PER LA XARXA
17:00 DE TEE A GRENN
17:30 AVENTURA’T
18:00 PAÍS KM 0
20:00 GAUDEIX LA FESTA
20:30 AL DIA CAP DE SETMANA
21:00 FORA DE LLOC
21:30 DE TEE A GRENN
22:00 NITS DE CAP ROIG
22:30 AVENTURA’T
23:00 CAMINANT x CATALUNYA
23:30 NITS DE CAP ROIG
00:00 RESUM SETMANAL
00:30 L’ENTREVISTA
01:00 FÒRUM GASTRONÒMIC  
02:00 L’ENTREVISTA

07:00 PAÍS KM 0
09:00 RESUM SETMANAL
10:00 PAÍS KM 0
12:00 RESUM SETMANAL
13:00 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
14:00 AL DIA VESPRE
14:30 PAÍS KM 0
16:30 FORA DE LLOC
17:00 L’HEREU I LA PUBILLA
18:00 PAÍS KM 0
20:00 DE TEE A GRENN
20:30 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
21:00 DOSOS AMUINT
21:30 DE TEE A GRENN
22:00 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
22:30 PAÍS KM 0
00:30 AL DIA VESPRE
01:00 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
01:30 DOSOS AMUINT

07:00 NITS DE CAP ROIG
07:30 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
07:45 FÒRUM GASTRONÒMIC
09:00 RESUM SETMANAL
10:00 PAÍS KM 0
12:00 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
12:30 CAMINANT x CATALUNYA
13:00 L’ENTREVISTA
13:30 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
14:00 RESUM SETMANAL
15:00 GAUDEIX LA FESTA
15:30 VIA EUROPA
16:30 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
17:00 NITS DE CAP ROIG
17:30 L’ENTREVISTA
18:00 PAÍS KM 0
20:00 L’ENTREVISTA
20:30 AL DIA CAP DE SETMANA
21:00 FÒRUM GASTRONÒMIC
22:00 L’ENTREVISTA
22:30 RESUM SETMANAL
23:30 CAMINANT x CATALUNYA
00:00 NITS DE CAP ROIG
00:30 CAMINANT x CATALUNYA
01:00 RESUM SETMANAL
02:00 GAUDEIX LA FESTA

07:00 DE TEE A GRENN
07:30 L’ENTREVISTA
08:00 AVENTURA’T
08:30 GAUDEIX LA FESTA
09:00 CAMINANT x CATALUNYA
09:30 L’ENTREVISTA
10:00 RESUM SETMANAL
11:00 MISSA EN DIRECTE DES 
 DE MONTSERRAT

12:30 L’ENTREVISTA
13:00 AVENTURA’T
13:30 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
14:00 AL DIA VESPRE
14:30 PAÍS KM 0
16:30 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
17:00 L’HEREU I LA PUBILLA
18:00 PAÍS KM 0
20:00 DOSOS AMUNT
20:30 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 GAUDEIX LA FESTA
22:00 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
22:30 PAÍS KM 0
00:30 AL DIA VESPRE
01:00 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
01:30 L’ENTREVISTA
02:00 DOSOS AMUNT

07:00 PAÍS KM 0
09:00 DOSOS AMUNT
09:30 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
10:00 PAÍS KM 0
12:00 CONNEXIÓ SANTES
 EMISSIÓ EN DIFERIT
12:30 CAMINANT x CATALUNYA
13:00 FORA DE LLOC
13:30 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
14:00 AL DIA VESPRE
14:30 PAÍS KM 0
16:30 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
17:00 L’HEREU I LA PUBILLA
18:00 PAÍS KM 0
20:00 GAUDEIX LA FESTA
20:30 INFORMATIU 24 HORES 

 MARESME
21:00 CAMINANT x CATALUNYA
21:30 L’ENTREVISTA
22:00 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
22:30 PAÍS KM 0
20:30 AL DIA VESPRE
01:00 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
01:30 CAMINANT x CATALUNYA
02:00 GAUDEIX LA FESTA

07:00 PAÍS KM 0
09:00 CAMINANT x CATALUNYA
09:30 INFORMATIU 24 HORES
 MARESME
10:00 PAÍS KM 0
12:00 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
12:30 FÒRUM GASTRONÒMIC  
13:30 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
14:00 AL DIA VESPRE
14:30 PAÍS KM 0
16:30 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
17:00 L’HEREU I LA PUBILLA
18:00 PAÍS KM 0
20:00 AVENTURA’T
20:30 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
21:00 GAUDEIX LA FESTA
21:30 DE TEE A GRENN
22:00 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
22:30 PAÍS KM 0
00:30 AL DIA VESPRE
01:00 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
01:30 GAUDEIX LA FESTA
02:00 NITS DE CAP ROIG

Programació facilitada per m1tv
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dissabte

diumenge

dilluns

dijous

divendres

02:00 FORA DE LLOC

07:00 PAÍS KM 0
09:00 GAUDEIX LA FESTA
09:30 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
10:00 PAÍS KM 0
12:00 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
12:30 DOSOS AMUNT
13:00 DE TEE A GRENN
13:30 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
14:00 AL DIA VESPRE 
14:30 PAÍS KM 0
16:30 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
17:00 L’HEREU I LA PUBILLA
18:00 PAÍS KM 0
20:00 L’ENTREVISTA
20:30 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
21:00 DE TEE A GRENN
21:30 FESTIVAL CAP ROIG
22:00 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
22:30 PAÍS KM 0
00:30 AL DIA VESPRE
01:00 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
01:30 DE TEE A GRENN
02:00 L’ENTREVISTA

07:00 PAÍS KM 0
09:00 L’ENTREVISTA
09:30 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME
10:00 PAÍS KM
12:00 INFORMATIU 24 HORES 
 MARESME

dimarts

dimecres
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segon per fer el mateix amb la LOE. 
I el tercer per aprofundir la LEC i 
acostar-se a la polèmica LOMCE. El 
seu “disseny curricular és no-segre-
gador i garanteix l’assoliment de les 
competències bàsiques”, resumeix.

Rigau va voler donar la “màxima 
tranquil·litat” als centres perquè els 
canvis siguin mínims pel que fa als 
“horaris” i als “noms de les assig-
natures”. En el fons, la remodelació 
afecta sobretot a la metodologia amb 
què s’ensenya a les aules. El canvi 
intenta apropar-se a les recomana-
cions que llança l’OCDE en la línia 
que els alumnes assoleixin cada cop 
més competències i menys coneixe-
ments memoritzats. “Hem revisat 
els fonaments per revisar al màxim 
les competències”.

Amb el decret es vol lluitar contra 
l’abandonament escolar a l’ESO i fer 

 

La Generalitat va aprovar dimarts 
el decret d’ordenació dels ensen-
yaments d’educació secundària, 
el tercer “en aquests 30 anys”, 
que suposa “pocs canvis” en els 
“horaris i els noms de les assigna-
tures” però més en “la metodologia 
d’aprenentatge”, segons detalla la 
consellera d’Educació, Irene Rigau. 
L’objectiu és atendre les recomana-
cions de l’OCDE, enfocades cada 
cop més a aconseguir que els alum-
nes adquireixin “més competències 
que coneixements”. S’impartiran 
35 hores més d’Anglès i de Mate-
màtiques. S’incorpora l’assignatura 
‘Cultura i valors ètics’, com a alter-
nativa a la matèria de religió. El nou 
decret i les seves novetats ja entren 
en vigor per a aquest curs escolar 
2015-16.

La consellera Rigau va presentar 
el decret d’ordenació dels ensenya-
ments d’educació secundària que 
ja entra en vigor per al curs escolar, 
que començarà en poques setma-
nes. És el tercer decret que redacta 
el Govern en els seus 30 anys de 
competències educatives. El primer 
es va fer per aplicar la LOGSE. El 

El govern aprova un nou decret per ampliar les hores 
d’anglès i matemàtiques a l’ESO

EDUCACIÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ -ACN

ciutatciutat

possible que el 90% dels alumnes 
acabin l’etapa obligatòria amb el 
graduat. Actualment només ho fa 
el 80%. També alinear-se amb els 
plantejaments de l’OCDE.

Més anglès i més matemàtiques
Es reforcen amb 35 hores més les 
matemàtiques i la llengua estran-
gera al llarg de tot el cicle d’ESO. 
Altres aspectes destacats són la 
transversalitat de la competència 
digital dels alumnes en les diferents 
matèries. Es mantenen les matèries 
artístiques i la tecnologia com a co-
munes i la matèria de cultura i valors 
ètics s’articula al voltant del pensa-
ment humanista i de base fi losòfi ca. 
Es manté també com a tret distintiu 
del currículum català el treball de 
síntesi -de primer a tercer d’ESO- i 
el projecte de recerca a quart.

www.totmataro.cat
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  Els sindicats critiquen que és una aplicació de la LOMCE 

Els sindicats USTEC·STEs i UGT critiquen que la consellera 
d’Ensenyament, Irene Rigau, oculti que el nou decret d’ordenació 
d’ensenyaments secundaris en el fons és l’aplicació de la LOMCE. Tant 
el secretari general d’USTEC·STEs, Ramon Font, com el portaveu d’UGT, 
Jesús Martín, criden l’atenció sobre el fet que no l’ha “anomenat ni 
una vegada” durant la roda de premsa. En el fons “està aplicant la llei 
de Wert i nosaltres en som contraris”, va recordar Font, qui també va 
criticar que ses presentés “un 25 d’agost” quan falten pocs dies per 
a l’inici del curs. Això “demostra la incapacitat” de la consellera. 

ACN

Rigau assegura que implica 
un canvi més enfocat a les 
competències que no pas als 
coneixements 

tot extra ciutat educació.indd   1 26/8/15   18:46



El Pla per a la Mobilitat 
Internacional inclou fomentar 
el seu retorn

El Govern ha aprovat el Pla per a la 
Mobilitat Internacional (PMI), que té 
com a objectiu principal impulsar de 
manera estratègica i coordinada els 
programes de la Generalitat adreçats 
a les persones emigrades. La mesu-
ra inclou fomentar el retorn de les 
persones emigrades, assessorar i 
proposar al Parlament l’aprovació 
del projecte de llei de la Comunitat 
Catalana a l’Exterior. El document 
s’emmarca dins del Pla de Ciuta-
dania i de les Migracions: Horitzó 
2016 i dóna resposta a la Resolu-
ció 301/X, del Parlament, sobre la 
situació de la joventut, que instava 
el Govern a impulsar una verdadera 
política de migracions.

El Pla recull cinc eixos de tre-
ball, ordenats en deu programes 
d’acció, que inclouen 40 actua-
cions a l’entorn de la mobilitat 
internacional realitzades des dels 
Departaments de Benestar Social i 
Família, Empresa i Ocupació, Eco-
nomia i Coneixement, Presidència i 
Cultura. Entre les accions concretes 
incloses en el Pla, hi ha la de pro-
posar al Parlament l’aprovació del 
projecte de llei de la Comunitat Ca-
talana a l’Exterior. El Govern, a més, 
fomentarà les xarxes connectores de 
catalans a l’exterior, dinamitzarà 
el Registre de catalans residents a 
l’exterior i millorarà l’accessibilitat 
i simplificació administrativa dels 
serveis d’interès.

ciutat

Un nou Pla per millorar 
l’atenció als catalans que 
han hagut d’emigrar

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ
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1 L’ALCALDE DAVID BOTE, PRONUNCIANT LA SEVA PRIMERA CRIDA. L’ALCALDE DAVID BOTE, PRONUNCIANT LA SEVA PRIMERA CRIDA. 2   ELS NANS, SEMPRE A PROP DELS MÉS PETITS  ELS NANS, SEMPRE A PROP DELS MÉS PETITS
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5 INICI D’UN DESVETLLAMENT MASSIU I CELEBRAT INICI D’UN DESVETLLAMENT MASSIU I CELEBRAT 6     ELS CAPGROSSOS CARREGANT EL 4 DE 9 AMB FOLRE . ELS CAPGROSSOS CARREGANT EL 4 DE 9 AMB FOLRE . 
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7 UNA DE LES FIGURES CONVIDADES A L’ESCAPADA NEGRA NIT UNA DE LES FIGURES CONVIDADES A L’ESCAPADA NEGRA NIT 8  BALL DE REQUISITS QUE ES VA CELEBRAR AL PARC. BALL DE REQUISITS QUE ES VA CELEBRAR AL PARC.
9     EN JONÀS I EN MATATIES, ENTRANT A L’AJUNTAMENT  EN JONÀS I EN MATATIES, ENTRANT A L’AJUNTAMENT  10  BRAMS, AMB LA BANDA DARRERE, TOCANT JUNTS BRAMS, AMB LA BANDA DARRERE, TOCANT JUNTS..

11 VISTA AÈRIA DEL FINAL DE L’ESCAPADA . VISTA AÈRIA DEL FINAL DE L’ESCAPADA . 12     UNA PARELLA MIRANT LA TRONADA PER DESPEDIR-SE DE LES SANTES  UNA PARELLA MIRANT LA TRONADA PER DESPEDIR-SE DE LES SANTES  
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folre, es van quedar a mitges amb el 
4 de 9 amb folre, que va quedar en 
sols carregat després de dos intents 
desmuntats. El 26 de juliol queda 
llunyà però és evident que la colla 
vol reprendre el bon camí traçat el 
juliol previ a Les Santes ben aviat i 
plantejar-se els castells de 9 i 8 i 
mig aquest mateix setembre.

Calendari exigent
Després d’aquest cap de setmana de 
“reentré” els Capgrossos enllaçaran 
durant els següents caps de setma-
na fi ns a cinc cites que acabaran 
de marcar l’evolució castellera de 
la colla en aquest segon tram. A 
les ja citades de Sabadell, el 6 de 
setembre, i el Born el migdia de la 
Diada Nacional, les seguiran el clàs-
sic enllaçat d’Esplugues, El Prat de 
Llobregat i Lleida. 

La capital del Segrià avaluarà 
d’aquí a un mes la recuperació dels 
Capgrossos que ja a l’octubre el 
calendari els durà a places de gran 
nivell com Tarragona o Girona. La 
colla ha esperonat els seus mem-
bres amb l’eslògan #espavilem. 
L’espavilada hauria de començar-se 
a gestar a Palau-Solità i Plegamans 
quan els Capgrossos comparti-
ran plaça amb els Moixiganguers 
d’Igualada i els Castellers de Caldes 
de Montbui, que hi actua com a colla 
amfi triona. 

Els Capgrossos tornen a l’activitat 
castellera després de tot un mes de 
vacances sense assajos ni actua-
cions. Aquesta setmana assajaven 
ahir dijous i avui divendres just des-
prés d’actuar amb motiu de la festa 
popular de l’Escorxador, el seu propi 
barri. Amb sols aquests dos dies de 
rodatge, doncs, la colla ha d’afrontar 
el seu primer compromís aquest dis-
sabte a Palau-Solità i Plegamans. 
La localitat vallesana confi a amb la 
colla de la camisa blava per tercer 
any consecutiu i la diada es pre-
senta com un bon test per treure’s 
el ‘jet lag’ casteller de sobre i afi nar 
les prestacions de cara a un segon 
tram que té un calendari exigent 
que ofereix poques treves. Així, en 
els propers 15 dies, els blaus van a 
dues places d’exigència com la Fes-
ta Major de Sabadell i l’actuació al 
Born el mateix Onze de Setembre. 
Als Capgrossos se’ls gira feina.

El primer tram de temporada 
castellera ha estat, en comparació 
amb els darrers anys, decebedor 
quant a resultats. L’actuació de 
Les Santes va ser exigent i dura 
amb uns Capgrossos que si bé van 
descarregar amb solvència en 4 de 
8 amb l’agulla i el pilar de 7 amb 

CASTELLS
NOTÍCIA CUGAT COMAS

culturacultura www.totmataro.cat
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Els Capgrossos enceten el segon 
tram amb deures pendents 

Els blaus han rebaixat 
prestacions i sols han pogut 
carregar un castell de 9

Els Ministrers del Sabre, 
a Torí amb motiu de 
l’Aplec d’Adifolk

El grup mataroní Ministrers del Sa-
bre va participar els passats dies 7,8 
i 9 d’agost en l’Aplec Internacional 
de Torí, organitzat per l’Associació 
per a la Difusió del Folklore, Adifolk. 
El grup va ser un dels 29 de tots els 
àmbits festius de Catalunya, més de 
600 persones, a les quals es van 
sumar els més de 1000 acompan-
yants que també formaven part de 
l’expedició catalana. Hi havia agru-
pacions musicals, ball de bastons, 
ball de cercaviles, capgrossos, cas-
tellers i colles sardanistes. 

El grup es defi neix com a co-
bla de ministrers amb sac de 
gemecs, fl abiol i tamborí, tarota i 
fi scorn, i compta ja amb una dèca-
da d’història. El 2014 van ser els 
Diables de Mataró i el Basilisc els 
representats mataronins a l’Adifolk.

L’Aplec d’Adifolk
L‘any 1988, amb l’objectiu de donar 
a conèixer arreu d’Europa la cultura 
popular catalana, va néixer l’Aplec 
Internacional de la Sardana, que 
més tard va afegir al seu programa 
la mostra de grups folklòrics. L’any 
2012, amb motiu del seu 25è ani-
versari, va passar a denominar-se 
L’Aplec Internacional. 

MÚSICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

El grup actua, integrat en una 
expedició catalana superior al 
miler de persones

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

Àries (21/3 al 20/4)

Acabes el mes gaudint dels teus 
i amb força ganes de passar-ho 
bé. Hauràs d’atendre alguns 
assumptes materials. Mira d’estar 
al dia en temes tributaris i altres 
obligacions de l’estil.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Bon moment per fer una neteja 
a fons i tirar coses que ja no cal 
guardar. Guanyaràs espai i notaràs 
que l’energia circula de manera 
més fruïda. Possibilitat de fer un 
viatge en parella.

Bessons (21/5 al 21/6)

Per una banda vols fer la teva i anar 
per lliure, però per l’altra saps que 
hi ha una sèrie de compromisos 
que cal assolir. Això et servirà 
per ser més conscient d’altres 
necessitats.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Passes un moment de transfor-
mació personal. La vida et portarà 
situacions en que et plantejaràs la 
teva manera de relacionar-te. Si 
li treus profi t, pot ser una etapa 
de maduració important.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

La teva atenció està posada ara 
mateix en la teva economia. Dies 
d’aclarir números i mirar la lletra 
petita. Estàs combatiu però també 
disposat a entendre que no tothom 
pensa com tu.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Felicitats als del signe de la Verge 
que en aquests dies fan anys. 
Saps el que vols fer, no deixis que 
els altres dirigeixin la teva vida. 
Tens ganes d’ajudar als qui més 
ho necessiten.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Tens plans pel teu futur i noves 
il·lusions. Necessites, vols dir la 
teva i reafi rmar-te. Possiblement 
hi posaràs més energia del que és 
habitual en tu. Dies de gestions 
burocràtiques.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Gran, i necessari, aprenentatge 
imposat per alguna experiència 
actual. La vida t’està posant 
algunes limitacions però també 
tu estàs avançant per un camí 
de més profunditat i maduració.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Interessants converses amb 
amics que t’ajudaran a entendre 
algunes coses sobre tu mateix. 
Més concreció en l’àmbit laboral. 
Moment d’oportunitats però també 
d’adquirir responsabilitats.

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

Et sents dividit entre la teva part 
més pragmàtica i el teu costat 
somniador. No és incompatible, 
només has de trobar l’espai que 
correspon a cada cosa. Moments 
molt apassionats en l’amor.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Si et senties bloquejat i tenies 
problemes per comunicar el 
que sents, ara es presenta 
l’oportunitat per fer-ho arribar 
als altres, tant si és una qüestió 
sentimental, com ideològica.

Peixos (Del 20/2al 20/3)

Sort en qüestions de parella o 
amb socis. Si passaves per un 
mal moment personal, possibilitat 
de recuperar la tranquil·litat. El 
sector laboral s’activa i pot sortir 
una feina fi nalment.

Sagitari 
Interessants converses amb 
amics que t’ajudaran a entendre 

Lleó 
La teva atenció està posada ara 
mateix en la teva economia. Dies 

www.facebook.com/dhannaastro dhannaastro@hotmail.com
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Un any més el càntir va envair els 
carrers d’Argentona coincidint amb 
la celebració de Sant Domènech. 
Aquest 2015 era el primer que la 
Fira del Càntir se celebrava separada 
de la fi ra de ceràmica, que es va fer 
el primer cap de setmana de juliol. 
La festa va comptar amb la tradicio-
nal benedicció de les aigües a la font 
de Sant Domènech o Sant Domin-
go, rememorant la litúrgia del segle 
XVII, quan a la població beneïen les 

aigües de la font per protegir-les de 
qualsevol epidèmia. Diu la llegenda 
que si s’omple un càntir nou amb 
aquesta aigua, aquesta adopta qua-
litats remeieres. En l’aixecada de 
càntirs, Isabel Clariana i David Mesa 
van proclamar-se guanyadors alçant 
130 i 160 quilos, respectivament.

El director del Museu del Càntir, 
Oriol Calvo, va explicar que l’edició 
d’enguany és especial per aquest 
fet, ja que la separació de les dues 
fi res es fa després de 25 anys de ce-
lebració conjunta. En aquest sentit 
ha afi rmat que la fi ra “va anar força 
bé” i s’ha mostrat esperançat que la 
Festa del Càntir també anirà així. La 

FESTA MAJOR
NOTÍCIA

Isabel Clariana repeteix com a 
guanyadora en l’aixecada de 
càntirs i David Mesa amb 160 

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

Èxit de la primera Festa Major d’Argentona que no 
coincideix amb la fi ra de ceràmica 

fi ra va tenir un càntir d’autor, obra de 
Jordi Serra de Cornellà de Llobregat, 
del que s’ha fet una tirada limitada 
i que només es podrà aconseguir a 
partir de l’octubre prèvia reserva. 
D’altra banda, el càntir de l’any, 
també obra de Ceràmiques Serra, 
és un càntir de 1962 i és el càntir 
que es va beneir durant la jornada, 
que tanta gent, com cada any, va 
voler comprar.

Aixecada exitosa
Un dels actes més seguits va tornar 
a ser l’aixecada de càntirs, amb més 
participants que en edicions ante-
riors. En la categoria femenina la 

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: MONTSE GUTIÉRREZ LÓPEZ

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:

masempeños.com

+

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

35€ * 35€ *
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Èxit de la primera Festa Major d’Argentona que no 
coincideix amb la fira de ceràmica 
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guanyadora va ser Isabel Clariana, 
que va repetir respecte a l’any pas-
sant i va aixecar i beure d’un càntir 
que pesava 130 quilos. En la cate-
goria masculina, el guanyador va ser 
David Mesa, aixecant i bevent d’un 
càntir de 160 quilos.

Un altre acte destacat va ser la 
tradicional Cursa popular, que arri-
bava a la seva 36a edició. La prova, 
no competitiva, presentava un re-
corregut de cinc quilòmetres, amb 
sortida i arribada des de la plaça 
Nova i va registrar una fantàstica 
participació de 481 inscrits de to-
tes les edats. Sens dubte és un dels 
clàssics de la festa. 

 Èxit desbordant de la Garrinada

La Garrinada va registrar aquest 2015 la seva edició més nombrosa deixant 
petita l’escola Francesc Burniol i obrint el debat de la seva ubicació. Cal 
recordar que prèviament la Garrinada ja s’havia celebrat a l’escola Bernat 
de Riudemeia i Les Fonts i des del 2013 l’acollia l’actual ubicació. El re-
cinte, amb un aforament de 3.000 persones, es va omplir a vessar fins al 
punt d’haver-ne de tancar l’entrada en dues de les tres nits. Especialment 
massiva va ser la tercera jornada amb la Caipirinyada popular i, a la nit, els 
concerts de Green Valley i Ebri Knight.

Artísticament, la Garrinada es va tornar a mostrar com una de les progra-
macions musicals més heterodoxes i aplaudides del calendari festiu de la 
comarca i van destacar, a més dels dos grups del dia 6, els concerts d’Auxili 
i Boikot. La Garrinada l’organitza l’assemblea de joves d’Argentona amb el 
suport de l’Ajuntament i aquest 2015 arribava a la seva edició número 15, 
sempre dins de la Festa Major local. 
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T’agrada l’esport i encara  
no coneixes La Fosbury?

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

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

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

organitzada per l’APPEC, ACPC i AMIC.

LA REVISTA DIGITAL DE 
TOT L’ALTRE ESPORT



havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

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

199.000€
OCASIÓN POR CARACTERÍSTICAS

REF. 11997 CAMÍ DE LA SERRA. Atención, 
oportunidad!! Entorno agradable y ajardinado. 
Vivienda de 100 m2 en fi nca a los cuatro vien-
tos. Vistas despejadas. Reformado. Salón co-
medor de 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 + vela-
dor. Gran cocina offi ce .2 baños + 1 aseo. Cuarto 
lavandería. 2 plazas parking incluidas.

T

98.000€
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. Fá-
cil aparcamiento. Tiene 3 dormitorios. Amplio 
salón comedor. Cocina actualizada. Baño con 
bañera de hidromasaje. 

T

148.000€
EXCELENTE COMPRA

REF. 12072 AVDA. ROCABLANCA. Magnífi ca 
oportunidad!!.Orientado a mar. Muchas horas 
de sol. Vivienda de 80m2 presencia y moderna 
edifi cación. Estado impecable. Tiene 3 dormi-
torios. Salón comedor de 20m2 independiente, 
Cocina equipada mob. de roble. Baño comple-
to +aseo con ducha.Calefacción. Suelos gres.

T

Instruccions:
El Sudoku és un joc d’origen  
japonès que consisteix en 
una quadrícula 9x9 (81 ca-
selles) dividit en 9 caixes 
de 3x3. L’objectiu del joc 
es omplir les caselles buides 
amb números del 1 al 9, de 
manera que en cap casella 
3x3 ni en cap fila ni colum-
na es repeteixi cap número.  
Per omplir les caselles que 
resten els números ja intro-
duïts serveixen de guia per 
a resoldre el joc. 
Nivell: Mig

 3    4 6 8 1 9 

 8  6  1 9 3  2 

  9 1 3 8   6  

     5 7 4 2  

    4  3   5 

 5   9      

  6      5  

   7   4 6  1 

  3  6 7  2  8 

sudokusudoku www.totmataro.cat
NÚM. 1686
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Més de 8.000 persones van cele-
brar el passat dia 11 el ‘Water Park 
Day’ al parc aquàtic d’Illa Fantasia 
de Vilassar de Dalt. Els participants 
van omplir la piscina d’onades i ba-
llaren al so de la música. Es tracta 
d’una de les activitats del Circuit 
Festival, que porta a Barcelona més 
de 72.000 gais i lesbianes d’arreu 
del món. Els organitzadors asse-
guren que aquest és el “dia gran” 
del festival i destaquen que és la 
festa de la “diversitat sexual, de 
les races i de les cultures”. Segons 
el portaveu del Circuit, Teseo Cua-
dreny, els participants consideren 
que “com Barcelona no hi ha res al 
món” pel que fa a la tolerància cap 
a l’homosexualitat.

“Estem vivint un dia inoblidable”, 
afi rmava Teseo Cuadreny. L’illa Fan-
tasia estava plena a vessar de gent 
que es banyava i ballava al so de la 
música que retronava pels altaveus. 
El parc va estar obert fi ns a les deu 
del vespre per celebrar el ‘Water 
Park Day’, l’acte segurament més 
visual del Circuit Festival’. Aquesta 
activitat serveix “per trencar el tòpic 
que l’homosexualitat es viu en llocs 
tancats i foscos”, afegia Cuadreny.
Més del 80 per cent del públic és es-
tranger, de fi ns a 60 nacionalitats. 

VILASSAR DE DALT
CULTURA REDACCIÓ - ACN

Més de 8.000 persones 
celebren el ‘Water Park 
Day’ a Illa Fantasia 

Els participants omplen la 
piscina d’onades i ballen al so 
de la música

ERC, CiU i PSC governen plegats el 
Consell Comarcal del Maresme

El Consell Comarcal del Maresme 
va constituir-se la darrera setmana 
de juliol amb un govern d’ERC, CiU 
i PSC, tot i que hores abans de la 
constitució el pacte va penjar d’un 
fi l per les desavinences entre CDC i 
UDC pel repartiment de càrrecs. De 
fet, fi ns poca estona abans del ple 
no es va tancar l’acord. El reparti-
ment de la presidència es manté i 
Miquel Àngel Martínez (CDC) ha es-
tat reelegit fi ns al 2017. A la segona 
meitat del mandat agafarà el relleu 
Mònica Palacín, d’ERC. El gran can-
vi és en les vicepresidències. Se’n 
crea una per donar protagonisme a 
Unió, com exigien els democristians, 
i una segona per a ERC per garantir 
l’equilibri de forces.

Un matís estètic en el repartiment 
de càrrecs al Consell Comarcal del 
Maresme va estar a punt de fer im-
possible l’acord entre ERC, CiU i 
PSC que es treballava des de feia 
setmanes. En el moment de signar 
l’acord, UDC va reclamar tenir pes 
específi c dins l’organigrama insti-
tucional. Volia una vicepresidència. 
Inicialment, el pacte previst repartia 
la presidència entre CDC (2015-
2017) i ERC (2017-2019), així 
com la primera vicepresidència, que 
durant la primera meitat del mandat 

MARESME
POLÍTICA REDACCIÓ - ACN

l’assumia ERC i CDC a la segona. 
D’altra banda, la segona vicepresi-
dència era per al PSC.

L’exigència d’Unió, però, va obli-
gar a alguns canvis. Es va crear una 
tercera vicepresidència per a UDC, 
de tal manera que CiU passava a 
tenir dos càrrecs en el pinyol del 
govern, mentre que ERC, que va 
guanyar les eleccions a la comar-
ca, només tenia un representant. 
Per equilibrar aquesta situació es 
va crear una quarta vicepresidència 
pels republicans.

Ple amb marcat accent polític
Durant el ple de constitució del 
Consell Comarcal del Maresme hi 
va haver intervencions d’un marcat 
accent polític, a diferència del que 
es feia els darrers mandats. El por-
taveu del PP, José Manuel López, va 
lamentar que una “administració de 
segon nivell” prioritzi ara els colors 
polítics, un canvi que, d’altra banda, 
s’aplaudia des de la bancada d’ERC. 
La portaveu republicana Mònica Pa-
lacín, va dir que el Consell Comarcal 
“no pot ser un punt negre del procés 
d’alliberament nacional”, mentre 
que els representants de la CUP van 
reclamar “fer política” també des 
d’aquesta institució, més enllà de 
la prestació de servei als municipis 
de la comarca. En acabar el ple tots 
els nous  consellers comarcals van 
cantar dempeus Els Segadors. 

Miquel Àngel Martínez (CDC) 
i Mònica Palacin (ERC) es 
repartiran la presidència

tot maresme 1686.indd   1 26/8/15   9:53



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.

CB12266-CENTRE ¡OCASIO!! Pis 

de 2 habitacions, tot exterior i amb 

ascensor.

70.000€ 81.000€

CB10121- Z. MOSSOS. Preciós pis 

de 78m2 de 3 habitacions, reformat 

per entrar a viure. 

75.000€

CB9812- CERDANYOLA-SUD Pis 

1/2 alçada, 92m2 de 4 habitacions, 

estat impecable, exterior molt de sol, 

saló amb sortida a balcó.

68.000€

CB9836-CERDANYOLA NORD. Àtic 

amb ascensor de 65m2 i dos habita-

cions, reformat , terrasseta a peu de 

menjador. Únic!!

81.000€

CB11198- PSTGE-CABANELLES. 

Pis amb pati de 70m2 de 2 habita-

cions, reformat molt maco.

96.000€

CB12223-RDA EXTERIOR. Atic, 

exterior , impecable , 3 habitacions 

fi nca amb ascensor. Molt bó.

115.000€

CB5154-MOLINS. Planta baixa 

única. Tot reformat juvenil, tres 

habitacions + vestidor!!
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GL13687 Z. RDA. ALFONS X: Piso 
con ascensor, refor., entrar a vivir. 60m², 
2 dor. (antes 3), salón-comedor exterior, 
cocina indep. y baño completo. Suelos 
parquet y puertas de embero. Inmejora-
ble oportunidad! PRECIO: 70.000€

GL13645 CIRERA: Pl. baja totalmente 
reformada. 65 m², 3 habit., salón come-
dor, cocina, galería y baño completo. 
Ideal personas mayores. Procedente 
de entidad bancaria. Haga su oferta. 
PRECIO: 70.500€

GL12623 AV.TORNER: Excelente piso 
muy bien situado. 75m², 3 habit., salón 
comedor, cocina y baño compl. Suelos 
gres, puertas haya, ventanas  aluminio 
y calefacción. Exterior y luminoso. Para 
entrar a vivir. PRECIO: 87.200€

GL5928 Z. TORRENT PÓLVORA: 
1er piso de altura, listo para entrar a vivir. 
Salón-comedor, 3 dorm. (2 dobles), cocina 
indep., baño completo refor. y amplia 
galería. En calle sin tránsito y comunidad 
reducida. PRECIO: 91.000€

GL12908 Z. RDA. CERDANYA: Con 
ascensor, grandes vistas y exterior. Piso 3 
habit., salón com., balcón tipo terraza, co-
cina indep.,galería y baño completo. Aire 
acond. bomba de calor. Muy conservado, 
todos los servicios. PRECIO: 96.000€

GL12448 CIRERA: Planta baja en calle 
muy tranquila, dispone de 3 habitaciones, 
salón comedor con salida a patio, cocina 
independiente y baño completo. Suelos 
gres y puertas sapelli. Bien conservada. 
PRECIO: 39.000€

GL11728 PALAU: Vivienda de 65 m², 
3 habitaciones, salón comedor de 19 m² 
con salida a balcón, cocina independien-
te, galería y baño completo. PRECIO: 
39.000€

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

GL12129 LLAVANERES: Piso de 2 
habitaciones tipo apartamento, salón 
comedor, cocina y baño completo. Zona 
comunitaria con piscina, a 2 minutos de 
la playa. Ideal 2ª residencia. Procedente 
de banco. PRECIO: 95.000€

GL12586 CENTRO: A 2 min. playa y 5 
min. Centro. Piso 3 habit.+despacho, gran 
salón 45 m² con balcón, cocina indep. 
y  baño completo. Suelos parquet y aire 
acondicionado. Muy luminoso y soleado. 
Bien conservado. PRECIO: 100.000€

GL13650 CIRERA: 1er piso con terraza 
a nivel, 4 habit. (2 dob), amplio salón co-
medor, cocina total. refor., amplia galería, 
baño y aseo. Muy conservado. Zona muy 
bien comunicada y todos los servicios. 
Posibil. parking. PRECIO: 129.900€

GL13332 CAMÍ SERRA: Piso excelente 
imagen, 4 habit., gran salón comedor con 
balcón, cocina roble lacado con terracita y 
2 baños compl.(1 suitte). Parking y trastero 
en la misma fi nca, exterior y soleado. No 
lo deje escapar!! PRECIO: 187.500€

TT T
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GL13484 ARGENTONA:
Próxima construcción de pisos ubicados 
junto al centro de la población y con 
excelente comunicación a la C-32 y C-60. 
Diferentes tipos de viviendas con 2-3-4 
habitaciones. Áticos con terrazas privadas 
de acceso directo. Parking disponible. 
Confíe en la garantía de una empresa 
con más de 25 años en el sector. 
Solicite información. 
PRECIOS DESDE: 129.000€

GL12736 ZONA C/ISERN:
Excepcional primer piso de 90m² + 45m² 

de patio a nivel. Gran salón muy luminoso, 

cocina offi ce, 3 habitaciones (2 dobles), 

2 baños (1 suitte). Gran sala cerrada de 

aluminio en el patio, zona de barbacoa, 

ducha y cocina en el patio. Acabados 

de 1ª calidad. Contrato arrendamiento

a término. Oportunidad!

PRECIO: 244.000€

GL12117 CENTRO HISTÓRICO:
Próxima construcción de 7 casas con 
diferentes superfi cies, distribuciones y 
fácilmente adaptables a las necesidades 
del cliente. Sistema de construcción de 
bajo impacto ambiental con materiales
 renovables. Ubicación privilegiada a un 
paso del centro histórico y de la zona 
marítima. 
PRECIOS DESDE: 340.637€

GL13385 ZONA LA CORNISA:
Excepcional torre a 4 vientos ubicada 

en la parte baja de la urbanización. 

Edifi cada sobre parcela doble con un 

total de 2000 m². Vivienda de 4 habita-

ciones, salón, cocina y baño con un 

total de 130 m². Trastero y cuarto de 

máquinas. Vistas panorámicas. 

PRECIO: 382.000€

UN CONCEPTO DIFERENTE DE GESTIÓN INMOBILIARIA

NECESITAMOS PISOS Y CASAS EN TODAS LAS ZONAS DE 
MATARÓ PARA CLIENTES EN ESPERA. NO IMPORTA ESTADO.

¡LLÁMENOS!  T. 93 193 45 35

T

T

T

T

ÚLTIMA 

CASA
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Les famílies de l’Angeleta Ferrer fa 
temps que esperen amb candele-
tes que comenci a construir-se la 
nova escola a l’antiga nau de Can 
Fàbregas del paper. I és que no 
ha estat un procés fàcil des que 
la matinada del 8 de novembre 
de 2012, el president de l’AMPA, 
Roger Tomico i altres persones 
vinculades amb el centre educa-
tiu van rebre una trucada per part 
de l’Ajuntament informant-los que 
l’endemà l’escola no podia obrir per 
danys a l’estructura de l’edifi ci. Gai-
rebé tres anys després, s’ha aprovat 
la licitació de les obres i el nou espai 
ja és més a prop. 

Tomico fa 11 anys que és pare de 
l’Angeleta Ferrer, on ha escolaritzat 
els seus tres fi lls. “Portava molts 
anys a l’AMPA i va ser circumstan-
cial que en fos el president quan 
tot l’enrenou va començar”, segons 
explica. Tot i així, Tomico està con-
vençut que gràcies al grup de pares 
que hi ha al darrere de l’AMPA “tot 
ha estat més fàcil”. 

El 8 de novembre, amb l’escola 
tancada, es van reubicar els nens 

al pavelló Eusebi Millán i “vam co-
mençar un trasllat exprés”. “Amb un 
cap de setmana vam moure l’escola 
de la Plaça de Cuba a l’escola To-
rre Llauder”, recorda Tomico, que 
no deixa d’agrair l’acollida per part 
d’aquest centre. Les assemblees 
multitudinàries i les reunions amb 
l’administració pública van ser el 
primer pas, durant el qual es van 
descartar opcions com “reubicar els 
alumnes, buscar edifi cis buits per 
reobrir l’escola o implantar barra-
cons” i es va arribar a la conclusió 
que “l’única possibilitat viable era 
la de construir una escola nova”. 

Una escola nova que arriba des-
prés de molts mesos de negociacions 
i reunions d’un grup de pares que es 
van posar al capdavant de tot plegat: 
“Si les famílies no haguéssim pres-
sionat o no haguérem tirat del carro, 
és possible que tot això s’hagués di-
luït”. Per Tomico, “els alumnes i les 
famílies són l’essència de l’escola 
i vam tenir la sort que un grup de 
pares hem destinat moltes hores de 
forma altruista a reclamar un espai 
educatiu per als nostres fi lls”. 
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Defi neix-te
Gaudeixo de la vida

Un llibre
‘‘Cien años de soledad’ de Gabriel 
García Márquez

Una pel·lícula
‘‘El Padrino’ de Francis Ford Cop-
pola

Un viatge
San Francisco

Un referent
Els meus pares

Un repte
Veure l’Angeleta construïda.

  Roger Tomico, 
tot per l’escola

PRESIDENT DE L’AMPA DE L’ANGELETA FERRER

 Més espera

Roger Tomico afi rma que “el que 
hem aconseguit és brutal, amb 
el context econòmic i la situació 
de l’ensenyament”
 
Malgrat amb cert retard, la licitació de 
les obres va arribar a mitjans d’agost 
i això permetrà que l’escola estigui a 
punt, en principi, el desembre del 2016, 
però Tomico no descarta que sigui 
“una mica més endavant”. Però tot i 
així, Tomico es mostra satisfet de la 
lluita feta des de la direcció i l’AMPA 
del centre, perquè “el que hem aconse-
guit és brutal, amb el context econòmic 
i la situació de l’ensenyament”. L’escola 
nova de l’Angeleta Ferrer dotarà el cen-
tre de la ciutat d’un nou espai escolar 
que “permeti tenir un centre educatiu 
de proximitat, on els alumnes puguin 
anar sols a l’escola sense problemes”. 
Ara, només els queda “continuar amb 
el seguiment del projecte i vetllar pel 
projecte educatiu de l’Angeleta Ferrer”. 
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70.000€

¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

110.000€

96.000€

REF. 2405 EIXAMPLE. OPORTUNIDAD EN EXCLUSIVA. Primer piso re-
formado de 3 hab. 2 dobles,  baño completo, cocina offi ce con ga-
lería, ext. de aluminio, suelos de gres.

€

205.000€

REF. 4296 Z. RDA. EXTERIOR. Excelente ático dúplex totalmente re-
formado con 2 terrazas y caseta de madera, 4 hab,. 2 dobles, baño 
y aseo, cocina offi ce de roble, balcón exterior. a.a. con calefacción. 
Vistas espectaculares.

68.000€ REF. 6172 Z. MOLINOS. ECO-
NÓMICO. Piso totalmente 
reformado para entrar a 
vivir,  suelos de parquet, 
exteriores de aluminio, 2 
hab., baño nuevo con du-
cha, mucha luz en todas 
las estancias.

REF. 4380 Z. CERDANYOLA. 

Piso muy bien conservado 
de 2 hab. dobles, cocina 
lacada blanca y galería 
anexa, baño completo con 
bañera.

80.000€

135.000€

REF. 2395 Z. EIXAMPLE. 
Piso reformado con as-
censor, 3 hab. antes 4,  
1 baño completo, cocina 
con galería anexa, suelos 
de gres, balcón.

128.000€

REF. 2397 Z. EIXAMPLE. 
Piso exterior y muy lumi-
noso, reformado,  3 habi-
taciones, 2 dobles, balcón 
exterior, comunidad redu-
cida. OPORTUNIDAD.

100.000€ REF. 1344 Z.HABANA. Piso 
a 2min. playa de 100m2, 
3 hab. mas despacho, 
suelos de parquet, salón 
de 30m2 con balcón exte-
rior. OPORTUNIDAD.

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

149.000€

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

REF. 6170 CAMÍ DE LA SE-
RRA. EXCLUSIVA. Excelen-
te piso de 100m2 con pk 
y trastero incluido. 3 hab. 
antes 4, 2 baños comple-
tos (bañera/ducha), cale-
facción y ascensor.

158.900€ 189.000€

C.E. en trámite C.E. en trámite

C.E. en trámite C.E. en trámite

158.900€
C.E. en trámite C.E. en trámite

C.E. en trámite

C.E. en trámite

C.E. en trámite C.E. en trámite

1P C&M.indd   2 26/08/15   17:45



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

Lloguers

T1.08310 - Mataró. Centre. Piso de 60m2 de 
superfi cie - 2 Habs. - 2 Baños - Aire Acondicio-
nado, Calefacción, Exteriores de aluminio. Pis-
cina comunitaria Finca con Ascensor, Parking 
comunitario!!!                                   625€/mes

T1.10161 - Mataró. Cerdanyola. Precioso piso 
de 90 m² con 3 habitaciones, 1 baño, cocina 
offi ce, calefacción, galería, cierres de aluminio, 
ascensor y balcón de 10 m²!!!              550€/mes

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.01619 Mataró. Cerdanyola. Piso planta baja 
de 50 m². 2 hab. - Muy buen precio!!    400€/Mes

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

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

T1.08157 Mataró. Cerdanyola. Bonito piso nue-
vo de 60 m². de superfi cie, tiene 2 Habitaciones, 
Baño, galeria salon - aa/cc- todo amueblado - 
para entrar a vivir !!!!                            450€/Mes

T1.08475 Mataró. Cerdanyola. Piso reformado 
de 55m², de 2 habitaciones, 1 baño completo, 
cocina, salón comedor con salida a balcón, ga-
lería, carpintería de aluminio, piso semi amue-
blado y muy luminoso !!                      450€/Mes

1.01470 Mataró. Centro. Apartamento de 35 m² 
de superfi cie, tiene una cocina americana, baño - 
está en muy buena zona y tiene ascensor hasta la 
entrada del piso !!!!!                                 470€/Mes

T1.10165 Argentona. Piso amueblado 80m², 3 
habit. (2 dobles) baño, cocina offi ce, electrodo-
mésticos, cierres aluminio, galería y balcón!! 
Centrico y muy bien conservado!!!!   500€/Mes

T1.108476 Argentona. Piso seminuevo sin 
amueblar de 60 m² de superfi cie, consta de 2 
hab. (1 Doble), baño con ducha, salon con bal-
con y terracita !!!                                 525€/Mes

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

T1.10143 Mataró. Cerdanyola. Piso de 80m² 
de superfi cie, dispone de 4 habitaciones (1 es 
doble), baño y aseo, salón comedor con balcón, 
galería, carpintería de aluminio, totalmente 
amueblado y muy soleado !!!             600€/Mes

T1.10142 Mataró. Centro. Piso de origen de 
100m², tiene 4 habitaciones, 1 baño, la cocina 
reformada, galería, los cierres de aluminio, con 
balcón, es ideal por situación!!          605€/Mes

T1.08558 Llavaneres. Oferta especial. Especta-
cular piso de obra nueva de 85 m2, dispone de 
3 habitaciones, 2 baños. Zona comunitaria con 
piscina y jardí. Acabados 1a calidad. A 2 mi-
nutos de la playa y la estación. Impresionantes 
vistas al mar y al puerto!                     800€/Mes

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

T1.50034 -Mataró. Via Europa. Piso amueblado 
de 65 m² con 2 habitaciones, baño completo, cocina 
office, calefacción, ascensor y balcón tipo terraza. 
Muy bien conservado y luminoso!!!!      550€/mes

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

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

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

  

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

T1.09871 -Mataró. La Havanna. Bonito piso 
de 75m² de superfi cie, 2 habitacions, Baño, 
cocina independiente con galeria, salón con 
salida al balcon, tiene ascensor, y unas pec-
taculares vistas a mar!!!               650€/mes

T1.03648 - Mataró. Centre. Piso de 75m² de super-
fície, 3 habit., baño completo, cocina offi ce, galeria, 
calefacción, salón con ventanales. Todo eléctrico. 
Muy lumionoso!!!                                      500€/mes
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T1.50424 - Mataró. Rocafonda. Primer pis tot refor-
mat de 70 m², 3 habitacions, bany complet, cui-
na offi ce, menjador ampli amb sortida al balcó. 
Finca amb ascensor!!                                        52.300€

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

T1.50698 - Caldes d’Estrac. Bona ocasió. Pis se-
mireformat, 50m², 2 habitacions, 1 Bany, cuina 
independent, fusteria d’alumini, galeria, balcó. A 
5 minuts platja a zona peatonal!!               78.000€

Vendes

T1.08310 - Mataró. Centre. Piso de 60m2 de 
superfi cie - 2 Habs. - 2 Baños - Aire Acondicio-
nado, Calefacción, Exteriores de aluminio. Pis-
cina comunitaria Finca con Ascensor, Parking 
comunitario!!!                                   625€/mes

T1.10161 - Mataró. Cerdanyola. Precioso piso 
de 90 m² con 3 habitaciones, 1 baño, cocina 
offi ce, calefacción, galería, cierres de aluminio, 
ascensor y balcón de 10 m²!!!              550€/mes

Un equip de professionals al seu servei

T1.108476 Argentona. Piso seminuevo sin 
amueblar de 60 m² de superfi cie, consta de 2 
hab. (1 Doble), baño con ducha, salon con bal-
con y terracita !!!                                 525€/Mes

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

T1.10143 Mataró. Cerdanyola. Piso de 80m² 
de superfi cie, dispone de 4 habitaciones (1 es 
doble), baño y aseo, salón comedor con balcón, 
galería, carpintería de aluminio, totalmente 
amueblado y muy soleado !!!             600€/Mes

T1.10142 Mataró. Centro. Piso de origen de 
100m², tiene 4 habitaciones, 1 baño, la cocina 
reformada, galería, los cierres de aluminio, con 
balcón, es ideal por situación!!          605€/Mes

T1.08558 Llavaneres. Oferta especial. Especta-
cular piso de obra nueva de 85 m2, dispone de 
3 habitaciones, 2 baños. Zona comunitaria con 
piscina y jardí. Acabados 1a calidad. A 2 mi-
nutos de la playa y la estación. Impresionantes 
vistas al mar y al puerto!                     800€/Mes

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

T2.02520 - Mataró. Can Quirze. Casa en una sola 
planta en parcel·la de 1.000M2 completament 
plana a zona d’alt nivell de Mataró. Disposa de 4 
habitacions, 2 banys, piscina, porxo i molt assole-
llada.                    Abans  450.000€    Ara  310.000€

T1.50710 - Mataró. Centre.  Pis de 65m2 de su-
perfi cie, amb 2 Habitacions., 1 bany, Calefacció, 
Forn, rentadora, Nevera, terres de parquet, Porta 
blindada, exteriors d’alumini i balcó!         143.000€

T1.50710 - Mataró. Centre.  Pis de 65m2 de su-
perfi cie, amb 2 Habitacions., 1 bany, Calefacció, 

T2.50102 -Mataró Vista Alegre. Casa 360m2. 
3 Habitacions. 2 banys. Aire Condicionat, Armaris, 
Calefacció, Cuina Offi ce equipada, galeria, Porta 
blindada, exteriors alumini, Balcó, jardí. Pati, Te-
rrassa Garatge, Traster!!                         340.000€

T2.50105 - Mataró. Can Raimi. Torre totalment 
reformada de 150 m² amb 3 habs., 1 Bany com-
plet, cuina offi ce, saló-menjador amb llar de foc, 
tancaments alumini, calefacció ¡¡Fabulós jardi 
de 850 m²!!                                                 180.000€

T1.50338 - Mataró.  Centre. Pis de 80m² de super-
fi cie, disposa de 3 habitacions, 1 Bany, cuina 
offi ce, balco, galeria, amb els terres de gres, els 
tancaments d’alumini, ascensor. Molt ben con-
servat!!!                                                       115.300€

T1.50338 - Mataró.  Centre. Pis de 80m² de super-T1.50338 - Mataró.  Centre. Pis de 80m² de super-T1.50338 - Mataró.  Centre.
fi cie, disposa de 3 habitacions, 1 Bany, cuina 

 Pis de 80m² de super-
fi cie, disposa de 3 habitacions, 1 Bany, cuina 

 Pis de 80m² de super-

T250072 - Mataró. Els Molins. Casa ados.
exterior 200m², 4 hab. (2 dob), 2 banys com-
plets, cuina equipada, galeria, saló-menj. 
llar foc, balcó, tssa 15m2, calefacció, sote-
rrani 50m2, garatge i traster!!!     295.000€

T1.50355 - Mataró. Centre. Pis de 75m² de su-
perfi cie, 2 hab., Bany complet, galeria, balco, 
calefaccio, terres parket, tancaments alumini, as-
censor ¡¡Totalment reformat!!                153.000€

T1.50355 - Mataró. Centre. Pis de 75m² de su-
perfi cie, 2 hab., Bany complet, galeria, balco, 

T1.50342 - Mataró. Cerdanyola. Pis d’obra 
nova 64,52m² de superfi cie, disposa de 2 
dormitoris, cuina offi ce, un bany, servei, amb 
un pati amb 150 m² de superfi cie, i plaça de 
parquing opcional!!                         150.000€

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

MATARÓ - Rocafonda R 15397

Pl. baixa, pati 50m2, 3 habit.,bany compl., 
cuina indep., assolellat, saló,  parquet.

81.000 €

MATARÓ - Cerdanyola R 15585

Pis 2 hab, (ab. 3), bona distribució, bany 
complet refor., cuina indep, bona ocasió!

58.000 €

MATARÓ - Molins R 13284

Pis bona imatge, 75m2, 4 hab, bany 
comp., cuina americ., ampli saló-menj., 
terres gres i calefacció.
115.000 €

MATARÓ - Cirera R 15851

1er. pis, terrassa a nivell, 4 habit. (2 dobl), 
tots els serveis. Possibil. pàrquing.
129.900 €

MATARÓ - Cirera R 15307

Pl. baixa, carrer tranquil, 3 habit., cuina 
indep., saló amb pati, bany complet.
39.000 €

MATARÓ - Habana R 15761

Pis seminou de 2 hab amb ascensor. 
Gran Ocasió per viure al costat del mar!

136.000 €

MATARÓ - Peramàs R 15907

Gran pis 134m2 constr., exterior amb 
terrassa i traster, només 3 veïns.
179.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 15296

Pis seminou de 3 habitacions amb 
pàrquing i traster inclosos.
170.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 40458

Casa d’estil anglès,300m2, 4 habita-
cions + estudi, terrassa de 25m2. 
334.000 €

MATARÓ - Eixample

Pis lluminós i acollidor, seminou de 
2 habitacions + vestidor.
159.000 €

R 11483

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

MATARÓ - Rocablanca

Edifici modern,ascensor i ben cuidat,  
3 habitacions, totexterior i reformat.
132.000 €

R 15547

93 798 01 11

+ 1000 immobles a la nostra pàgina web: www.urbenia.es E
C
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N
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SMATARÓ - Via Europa R 15733

Planta baixa amb entrada indep., jardí 
160m2, 3 habs, pàrquing i traster.
229.000 €
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Mataró
C/Unió, 59 bis
Plaça Illa Cristina, 4 

93 798 01 11

Premià de Mar
C/De la Mercè, 74

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Barcelona
C/Còrsega, 603

 ·  info@urbenia.es  · www.urbenia.es

R 15909SANT ANDREU DE LLAVANERES

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

MATARÓ - Cerdanyola R 14689

49.000 €

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

MATARÓ - Cirera R 11023

50.000 €

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

MATARÓ - Cerdanyola R 15585

58.000 €

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

MATARÓ - Cirera R 12701

59.000 €

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

MATARÓ - Centre R 14756

69.000 €

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

MATARÓ - Rocafonda R 15256

70.000 €

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

E
C

O
N

Ò
M

IC
S Pis de 4 habitacions, cuina i banys 

reformat, saló amb balcó, lluminós. 

66.000 €

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

50.000 €

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

45.000 €

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

Ronda Prim, 82

Únic a la zona. S’ofereix aquest fantàstic pis situat a St. Andreu de Llava-
neres. 100m2 de superfície, construït en una comunitat amb piscina.

PREU  a 139.000 €

A URBENIA TOT ÉS MES SENZILL.
NO HO DUBTIS! LLOGA AMB NOSALTRES.

ELS CLIENTS QUE LLOGUIN UN PIS AMB  
NOSALTRES DURANT EL MES DE SETEMBRE, 
SERAN OBSEQUIATS AMB 100€

Promoció vàlida des de l’1/9/2015 fins al 30/9/2015
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