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50 ANYS RODONS
La figura del Nan d'en Santi simbolitza la importància de la
Fundació El Maresme en el seu primer mig segle d'història
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C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)

Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist, núm. 1, MATARÓCamí del Mig cantonada Camí de Sant Crist, núm. 1, MATARÓ
Pol. Ind. Pla d’en Boet.  Pol. Ind. Pla d’en Boet.  T 93 161 50 15T 93 161 50 15

Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat

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

FINS AL 50% DE DTE.
EN ARTICLES D’ESTOC

A LES MILLORS MARQUES

Ningú no et dona més per menys
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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

66.000€

PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER
Ref. 12499 Z. RDA. PINTOR ESTRANY: 
Primer piso de altura en perfecto estado sin 
necesidad de grandes reformas. En edifi cio de 
pocos vecinos.3 dormitorios. Sala de estar. 2 
balcones (anterior/posterior). Baño con ducha. 
Precio realmente asequible.

VENUT!

Ref. 12434
CENTRO/HABANA

T 209.000€

116.000€

SIN VECINOS ARRIBA
Ref. 12497 CIRERA: Buen piso de 90m2 en 
zona poca densidad, tranquila. Bien orienta-
do y soleado. 3 dorm. + despacho. Sala de es-
tar con “llar de foc”. Balcón. Cocina equipada. 
Galería. Baño. Trastero con  terraza barbacoa 
(comunitario).Parking opcional!

189.000€

CON PATIO A NIVEL
Ref. 12515 Z. PARC CENTRAL: De las mejo-
res zonas. Vivienda 80m2 con terraza 20m2 + 
parking y trastero. Bonita edifi cación con zona 
comunitaria y piscina. Salón comedor 25 m2. 
Cocina equipada mob. cerezo.2 dorm. dobles. 
Baño. Suelos parquet. Calefacción.

285.000€

PRECIO EXCEPCIONAL
Ref. 12477 VISTA ALEGRE: Estupenda casa 
unifamiliar, perfectamente comunicado y muy 
tranquilo. 230m2 en varias plantas. Totalmen-
te reformada. 4 dor. Salón-comedor con chi-
menea. Cocina como nueva. Jardín, olarium y 
varias terrazas a nivel . Garaje +sala diáfana.  

(Entreguem 6.000€ a l’acte)
Estudiem el seu cas i li oferim la millor solució que s’adapti a 
les seves necessitats:

• Garantim liquiditat (pot comprar amb total tranquil·litat).

• Paguem hipoteca fins a la seva venda (pla de venda 
personalitzat).

• Solucionem processos d’embargament (aturem processos i 
posem al dia).

• Acceptacions d’herències (gestió i pagaments avançats).

• Altres situacions (vostè proposa...i l’ajudarem 
eficaçment).

Tenim l’experiència necessària, fa 25 anys que ho fem!

Truqui’ns sense cap compromís.
L’informarem amb detall!

T. 93 757 12 82

25 ANYS

VENDRE LA SEVA
PROPIETAT ÉS MOLT 
FÀCIL...
NOSALTRES L’HI 
COMPREM

13.000 IMMOBLES GESTIONATS

 que s’adapti a 

(aturem processos i 
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Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 93 757 12 82 
info@sucasa.es 4129

66.000€

PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER
Ref. 12499 Z. RDA. PINTOR ESTRANY: 
Primer piso de altura en perfecto estado sin 
necesidad de grandes reformas. En edifi cio de 
pocos vecinos.3 dormitorios. Sala de estar. 2 
balcones (anterior/posterior). Baño con ducha. 
Precio realmente asequible.

T

146.000€

BUEN PRODUCTO
Ref. 12514 RDA. ALFONS X: Junto avenida 
principal. Piso alto con ascensor, muy bien 
distribuido sobre 80 m2 y reformado en su 
totalidad. Excelentes vistas y muy soledado.3 
dormitorios. Salón 28 m2 ,cocina integrada 
en wengué. Baño actualizado. Balcón.Buena 
ocasión por características.

T

199.000€

ÁTICO CON TERRAZA
REF. 12483 LLÀNTIA/JUNTO A VIA EU-
ROPA: En pequeña edifi cación de 3 vecinos. 
Estupendo ático con terraza 90m2 parte su-
perior acceso directo. 100M2, exterior al 100 
x 100. 4 Hab. Gran salón. Cocina impecable. 
2 Baños. Atención al precio!!

T

320.000€

VIVIENDA ÚNICA Y EXCLUSIVA
Ref. 12509 CENTRE: Atención!! Vivienda  170 
m2 + patio de 30 m2 y parking incl. Práctica-
mente nuevo, imagen impecable. Distribución 
perfecta (día/noche). 5 dormitorios dobl. Gran 
salón comedor 34 m2.Cocina de 16 m2.2 ba-
ños( 1 tipo siutte). Cuarto de aguas. Totalmente 
exterior, amplitud. Oportunidad excepcional.

T

99.950€

ATENCIÓN A ESTE INMUEBLE
Ref. 12494 MOLINOS. JUNTO GRAN ZONA 
VERDE:  En zona tranquila. Bonito piso 90m2 
reformado de forma impecable. Destaca su  
imagen actual y calidad reforma. Distribución 
cuadrada. Salón comedor ampliado. Cocina 
equipada con terracita a nivel. Galería. Habi-
taciones dobles. Parquet. Parking opcional.

T

165.000€

¡¡OPORTUNIDAD!!
Ref. 12516 ZONA JUZGADOS: Buena oca-
sión situación/características. En fi nca de mo-
derna construcción. Último piso de altura en 
peque-ña comunidad de vecinos. Luminosidad 
y buena orientación. 90m2. 3 dormitorios. Sa-
lón comedor 22m2.Balcón.Cocina equipada. 
Baño Calefacción. Trastero 10 m2.

T

255.000€

TODO UN PRIVILEGIO
Ref. 12478 PARC CENTRAL. Atención! La 
mejor ocasión del momento. 8º piso perfecta-
mente orientado frente Parc Central. Vistas úni-
cas. Exterior 100%. Bien orientado y mejor dis-
tribuido. 4 dorm. Amplio sala de estar. Balcón/
terraza. Cocina prácticamente nueva. Suelos de 
parquet. Parking incluido. 

T

Ref. 12189: Rda. Pintor Estrany. Pe-
queño local para negocio familiar o 
vecino guardar coche y buen almacén. 
45m2 + 35m2 altillo cómodo.

46.000€
Ref. 12234: Cerdanyola Norte. Local 
diáfano, 2 persianas a calle. 90m2. Baño. 
Cualquier negocio, incluso pequeño su-
permercado. Muchas posibilidades.

56.000€
Ref. 12498: Rda. Sant Oleguer. Buen 
local 70m2 + altillo  de 50m2. zona bien 
comunicada. Sin columnas y en perfec-
tas condiciones. Precio excepcional!!  

57.000€

Ref. 12434
CENTRO/HABANA

116.000€

SIN VECINOS ARRIBA
Ref. 12497 CIRERA: Buen piso de 90m2 en 
zona poca densidad, tranquila. Bien orienta-
do y soleado. 3 dorm. + despacho. Sala de es-
tar con “llar de foc”. Balcón. Cocina equipada. 
Galería. Baño. Trastero con  terraza barbacoa 
(comunitario).Parking opcional!

T

189.000€

CON PATIO A NIVEL
Ref. 12515 Z. PARC CENTRAL: De las mejo-
res zonas. Vivienda 80m2 con terraza 20m2 + 
parking y trastero. Bonita edifi cación con zona 
comunitaria y piscina. Salón comedor 25 m2. 
Cocina equipada mob. cerezo.2 dorm. dobles. 
Baño. Suelos parquet. Calefacción.

T

77.500€

INVERSIÓN!
Ref. 12454 JTO. CTRA. DE MATA:  2º piso 
asequible y reformado . Sea propietario y pa-
gue menos que un alquiler. Distribución muy 
acertada sobre 70m2. 3 dormitorios (act 2). 
Salón comedor ampliado. Cocina totalmente 
actualizada. Baño c/ducha. Suelos de parquet. 

T

285.000€

PRECIO EXCEPCIONAL
Ref. 12477 VISTA ALEGRE: Estupenda casa 
unifamiliar, perfectamente comunicado y muy 
tranquilo. 230m2 en varias plantas. Totalmen-
te reformada. 4 dor. Salón-comedor con chi-
menea. Cocina como nueva. Jardín, olarium y 
varias terrazas a nivel . Garaje +sala diáfana.  

T
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VENTANAS DE
ALUMINIO A MEDIDA

La fábrica de las ventanas
Alufactory posee un fuerte conocimiento del sector de la carpintería de aluminio y cerramientos fruto a su 
dilatada experiéncia en el sector. Todo nuestro personal cuenta con una dilatada experiencia técnica y la 
adecuada cualificación profesional. Disponemos de más de 2000 m² de instalaciones, talleres, almacén, y 
oficinas técnicas en una sola ubicación. Estudiamos, desarrollamos y producimos cerramientos para todo tipo de 
proyectos, para profesionales, arquitectos, etc.

Que no
te enreden
Pide el certificado
energético

TUBOS DE ALUMINIO
EN VARIOS ACABADOS 
MEDIDAS Y COLORES

VENTA Y MANIPULADO 
DE CHAPA DE ALUMINIO

T. 93 756 05 05 C/ Riera de Argentona 2, Pol. El Cros (Cabrera de Mar) (Junto gasolinera del Cros, direc. Carrefour) 

Web: www.alufactory.es / Email: info@alufactory.es

FACTORY
L A  F À B R I C A  D E  L E S  F I N E S T R E SALU

FACTORY
L A  F À B R I C A  D E  L E S  F I N E S T R E SALU
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 ciutat
El TecnoCampus acull el 
'Cómo Como festival'

 ciutat
La festa dels 35 anys del Tot, 
un èxit

 reportatge
La Fundació El Maresme,
50 anys de tasca incansable

 esport
El CE Mataró perd a casa 
i està quasi condemnat

 cultura
Recuperen la Processó 
de la Creu de Maig

 perfil
Glòria Sanjosé, 
solidaritat local

MATARÓ
i MARESME

MATARÓ
i MARESME

Número 1725

del 27 de maig al 
2 de juny de 2016

Codi QR 
Llegeix el Tot Mataró
al teu mòbil o tablet

Carrer d’en Xammar, 11
08301 Mataró
Telf: 93 796 16 42
Mòbil: 605 686 147
Fax: 93 755 41 06
www.totmataro.cat
www.portalmataro.com
mataro@totmataro.cat 
redaccio@totmataro.cat
atencioclient@totmataro.cat

Ofi cina: 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.  
Fotografi a: Daniel Ferrer | 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 setmanals

Difusió controlada per l’ofi cina de Justifi cació de la DifusióPublicació 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
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Felicitats 
per la vostra
dedicació

Avui us volem dedicar un gran gest. 
Un gran aplaudiment per apropar-nos 
cada setmana tota l’actualitat municipal, 
comarcal i comercial. I, sobretot, 
per continuar fent-ho amb el mateix 
entusiasme i esforç de sempre.
 
Perquè allò important no és 
el que dius, sinó el que fas.

www.gasnaturalfenosa.com

per la vostra
dedicació

pels 35 anys del 

Tot Mataró, el setmanari

de referènci
a a Mataró 

i al Maresme.

tot_Mataro_(150x228+3).indd   1 25/05/16   16.30



ara és com si fossin deu– i el govern bipartit que ha 
passat dies i empès la quarta part del mandat.

Des dels primers compassos es va posar sobre la 
taula un concepte que havia de ser a la vegada ho-
ritzó, pla, estudi i unes quantes paraules virtuoses 
més. Mataró 2022. No és res nou això de situar un 
termini temporal com a element que bateja un es-
quema tàctic. Ve a ser l'aplicació programàtica del 
"què volem ser de grans".

D'aquest Mataró 2022 de moment no se'n té cons-
tància fàctica. Se suposa que els qui tenen càrrec o 
cervell deuen estar-hi barrinant i, amb dotze mesos, 
se suposa que no es pot demanar més. I sempre hi 
ha la caixa buida, que algun cop també ha servit per 
excusar que ni tan sols es practiqui l'exercici gratuït de 
deliberar. La ciutat ha passat un any sense angúnies, 
és cert, però ull amb no viure atrapats en una nòria 
la qual, després de la perspectiva, t'acaba deixant 
allà mateix i amb menys temps i duros.

Opinió: Cugat Comas

 És dimarts 24 de maig i al Parc Central les atrac-
cions de la Fira s'afanyen a desmuntar i marxar 
cames ajudeu-me, moltes d'elles a Berga que és 
Patum. La que tardarà més dies a deixar la ciutat 
enrere és, però, la nòria, que ha estat la gran no-
vetat i al·licient. Perceptible des de molts carrers 
enllà, impactant per la seva altitud. Qui no hi ha 
pujat aquests dies ha perdut l'oportunitat d'alçar-se 
literalment sobre la ciutat i copsar la seva magni-
tud. Menys Cerdanyola, que s'amagava rere Can 
Boada –i que és un tros ben important– els segons 
que passaves a la part alta de la sínia et dimensio-
naven visualment la nostra pròpia ciutat. I aquest 
és un exercici que poques vegades es pot fer, des 
de dins de la pròpia trama urbana.

És dimarts 24 de maig i ja fa un any de les eleccions 
municipals que van llegar per a quatre anys el pa-
norama polític vigent. Nou grups municipals –que 

La 'nòria'

L’ENQUESTA

T'agrada el cartell de Les 
Santes 2016?

76,3% Sí.
23,7% No.

CN LA SIRENA

LA PREGUNTA

Tens cura del que menges 
regularment?

CE MATARÓ

El director del Tot Mataró i Maresme Toni Rodríguez –a la imatge amb 
l'editora Mari Carme Rodríguez– va agrair dissabte la tasca de lectors, 
treballadors i anunciants que han fet possible els 35 anys del Tot.

APLAUDIT:  Les noies mereixen 
la millor ovació per la temporada, 
després de fer suar de valent el 
Sabadell en la fi nal de Lliga. 

CASTIGAT: L'equip, que ha anat a 
menys,  està en situació crítica, si 
bé cal confi ar en les matemàtiques 
perquè no baixi.

VOTA L'ENQUESTA A:

 Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1725.indd   1 25/5/16   19:31
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ALCALDE MORA
Històric triomf de CiU en unes municipals marcades 
per l’aparició de Plataforma per Catalunya
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Els ‘indignats’ acampen
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 Foto antiga Les portades

 El dijous de Corpus era un dia 
festiu arreu. I com a tal, se cele-
brava com calia, tal com mostra 
la fotografi a cedida per Antònia 
Bornay i que data de 1956. En ella 
s'hi mostren "les tradicionals esto-
res fl orals que els veïns creaven el 
dia de Corpus al matí" i que deco-
raven i preparaven els carrers per 
a la processó de la tarda. 

"A la foto hi surt El Torrent en un 
matí de preparació intens", re-
corda Bornay. L'home de camisa 

Corpus: dia de festa

fosca és el seu pare, Joan Bornay, i 
ella apareix a l'esquerra de la foto 
amb un cove. 

"Tots els veïns es bolcaven en la 
decoració dels carrers del cen-
tre, com el carrer Argentona, el 
d'en Moles o el de Sant Josep", 
explica. Amb tot engalanat, a la 
tarda sortia la processó "amb el 
Santíssim, així com tots els nens i 
nenes que  aquell any havien fet la 
comunió, amb els vestits del dia", 
afi rma Bornay.  

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto: Antonia Bornay 

Foto antiga 1725.indd   1 25/5/16   16:17



Valoració  
gratuïta  

i sense  
compromís

MATARÓ · Barcelona, 3 · Tel. 93 796 40 11

Vine i  
et taxem  
al moment  
les teves 
joies

PAGUEM EL MILLOR
PREU PEL SEU OR» «



La gran cita dels que volen menjar sa
Xavier Verdaguer, Carla Zaplana o Olga Cuevas oferiran algunes de les conferències 
programades dins el Cómo Como Festival

Fires Marta Gómez

 Més d’una vintena de cuiners 
i bloguers vinculats al món de la 
gastronomia sana cuinaran en di-
recte aquest cap de setmana al 
Tecnocampus. Ho faran en el marc 

del Cómo Como Festival que aterra 
per primera vegada a la ciutat de 
Mataró. La plaça del Tecnocampus 
sencera es dedicarà a fomentar el 
consum d’aliments frescos, natu-
rals, ecològics i de proximitat. S’hi 
podrà veure menjar vegà, fl exiterià, 

de nutrició esportiva, paleo, supe-
raliments, sucs verds, raw i loca-
vore. A més a més de tallers de 
cuina per a adults, nens i espor-
tistes, també hi haurà tallers de 
prepart i postpart. 

A tot plegat s’hi sumaran vuit 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 ciutat 1725.indd   2 25/5/16   19:49



Dissabte
11.00 - 12.30

OLGA CUEVAS

"Alimentar-se bé més enllà de 

les modes. Què menjo i com 

ho menjo?"

13.00 - 14.30

JUAN LLORCA

"El rebost 3.0"

15.30 - 17.00

JESÚS SANCHÍS i

LUCÍA REDONDO

"Microbiota, alimenta les teves 

bacteries. Com i amb què?"

17.30 - 19.00

XEVI VERDAGUER

"Microbiota i polifenoles: una 

relació d'amor, vols conèixer 

el final?"

Diumenge
11.00 - 12.30

CARLA ZAPLANA, NÚRIA 

ROURA, NEUS ELCACHO i 

MARTINA FERRER

"Debat healthy"

13.00 - 14.30

YOLANDA GARCIA

"Alimentació i salut infantil"

15.30 - 17.00

MARC VERGÈS

"L'alimentació en l'esport de-

penent de la teva genètica 

personal"

17.30 - 19.00

MONTSE REUS

"Per què no m'aprimo?"

Programació de 
les conferències 
del festival

conferències i un debat amb els 
noms més reconeguts del sec-
tor com Xavier Verdaguer, Carla 
Zaplana o Olga Cuevas.

Conferències de pagament

Les entrades per al festival són to-
talment gratuïtes excepte les de les 
conferències que s’han d'adquirir 
a banda. El Cómo Como Festival 
pretén ser una gran trobada de l’ali-
mentació saludable per compartir 
coneixements entre persones del 
sector i simpatitzants amb aquest 
sistema alimentari. 

Durant tot el cap de setmana i 
d’onze del matí a vuit del vespre 
el Tecnocampus obre les seves 
portes al món de l’alimentació.

La plaça sencera del TCM 
es dedicarà a fomentar el 
consum d'aliments 
frescos, naturals i "eco"

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1725 del 27 de maig al 2 de juny de 2016
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Tots els Capgrossos per fer 20 castells
Els Capgrossos celebren les dues dècades aquest diumenge a la tarda i fan una crida a 
tots els maresmencs que han passat per la colla i a 20 entitats per fer pinya

Festes: Redacció

  La celebració dels 20 anys dels 
Capgrossos de Mataró comença 
aquest diumenge amb una jornada 
castellera i festiva anomenada "20 

anys, 20 castells" en el decurs de 
la qual la colla es planteja aquest 
repte maratonià. 

La diada començarà a dos quarts 
de cinc de la tarda a la Plaça de 
Santa Anna. Des de la colla s'ha 

fet una crida especial als centenars 
de maresmencs que han lluït la ca-
misa blava al llarg de tots aquests 
temps perquè siguin presents en 
aquesta ocasió tan especial. La foto 
de família de tots els Capgrossos 

Ciutat

Obertura 3-4 ciutat 1725.indd   2 25/5/16   9:38



Per celebrar els 20 anys de forma compartida amb tota la ciutat, 
els Capgrossos han convidat a 20 entitats a sumar-se a la cele-
bració i fer pinya, de manera que clubs esportius, associacions 
culturals, germandats o entitats del tercer sector apadrinaran i 
faran pinya a alguns d'aquests castells. El Rugby Club Mataró, 
l'Esplai Garbí, la Germandat de Jesús Captiu, la de Jesús Nazareno, 
l'Associació Enlleura't, els Armats, els Equips de Suport, el Centre 
de Formació i Prevenció o els sardanistes són algunes de les en-
titats que faran costat i pinya amb els Capgrossos per celebrar, 
en una gran festa de ciutat, els primers 20 anys de la colla de 
la camisa blava.

Les entitats fan pinya

serà el punt de partida d'un acte 
que conduirà l'actor Biel Duran. A 
les 16.30 h estan convocats tots els 
Capgrossos des del 1996 a l'actua-
litat per fer una foto que es preveu 
igual de massiva que d'històrica. 
Després serà el torn dels castells 
i d'una diada amb un repte mara-
tonià: fer 20 castells per celebrar 
els 20 anys de la colla.

20 castells, un repte inèdit
Fer 20 castells en una sola actuació 
és un repte important. La inten-
ció dels Capgrossos és combinar 
diferents castells fets de forma 
simultània en els quals no hi fal-
taran algunes estructures de 6 i 
de 7 amb membres històrics de 
la colla, ja retirats, a les alineaci-
ons de tronc i pinya. Igualment, 
es faran fins a quatre castells a la 
vegada, es vol intentar el 3 i el 4 de 
8 com a castells de màxim nivell 
i també s'intentaran per primera 
vegada castells com el 10 i el 12 
de 7. L'objectiu és bastir, en dues 
hores, aquests 20 castells i fer-ho 
de forma festiva i col·laborativa.

Des de la colla també es fa una 
crida al públic per omplir la pla-
ça  en una ocasió especial, el cop 
–sense cap dubte– en què es veu-
ran més castells a Mataró.
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El Miquel Biada va complir tots els protocols 
L'expedient informatiu obert des de l'Ajuntament reconeix que hi va haver errors en la 
comunicació interna en el cas de presumptes abusos sexuals

Educació: Mireia Biel

  L'expedient informatiu obert per 
l'Ajuntament de Mataró conclou 
que es van seguir tots els protocols 
en el cas de presumptes abusos 
sexuals a una alumna amb disca-
pacitat a l'institut Miquel Biada. 
L'informe també reconeix que hi 
va haver errors en la cadena de 
transmissió de la informació dins 
de l'organisme municipal, després 
que la direcció del centre notifi -
qués la notícia.

L'institut Miquel Biada va com-
plir tots els protocols i va actuar 
correctament en el cas de la jove 
amb discapacitat presumptament 
agredida sexualment. L'expedient 
informatiu que va fer públic l'Ajun-
tament de Mataró una setmana 
després que sortissin a la llum 
els fets, considera que el centre 
educatiu no va cometre cap error.

Exhaustiu seguiment
És més, el mateix document apun-
ta que l'institut hauria fet un ex-
haustiu seguiment previ a la pu-
blicació dels fets, durant el qual 
es va detectar "un ús inadequat 
de les xarxes socials, absentisme 
o retards en la tornada a casa de 

l'alumna", indicadors de conducta 
de risc que la tutora de la noia de 17 
anys va traslladar a la família i als 
serveis socials de Premià de Mar, 
municipi on resideix la víctima.

Tot i que els protocols de pre-
venció i atenció en situacions de 
risc es van complir, el mateix al-
calde David Bote va demanar al 
Departament que "es revisin, per-
què s'ha demostrat que no són 
sufi cients per evitar aquest tipus 
de situacions".

Errors de comunicació interna
El mateix informe, però, reconeix 
que hi va haver un error de comu-
nicació interna de l'Ajuntament. El 
text assegura que "és difícil valorar 

la decisió presa per la Direcció 
d'Ensenyament el 4 de maig, que 
va considerar que la informació 
que la direcció de l'institut li havia 
remès seria explicada al regidor 
d'Educació en la reunió ordinària 
prevista pel 9 de maig", mateix dia 
en què els fets van fer-se públics.

En una atenció als mitjans de 
comunicació, Bote va voler deixar 
clar que "la Direcció d'Ensenya-
ment té ordres clares de no tornar 
a endarrerir la notifi cació d'aquest 
tipus de casos", ja que la decisió va 
provocar que l'alcalde i el regidor 
d'Educació, Miquel Àngel Vadell, 
no tinguessin coneixement dels 
fets fi ns al mateix dia que la mare 
va acudir a 'Els Matins' de TV3 per 
denunciar-ho.

Millorar la informació
L'expedient recomana, també, 
"millorar el sistema de traspàs 
d'informació entre Mossos d'Es-
quadra i la Policia Local", amb l'ob-
jectiu d'adoptar mesures comple-
mentàries que puguin ser útils en 
clau local. En aquest sentit, Bote 
ja ha anunciat que aquest tema 
es tractarà en la pròxima Junta de 
Seguretat Local.

17

17 anys té l'alumna que 
va patir els 
presumptes abusos que 
van transcendir fa 
setmanes i dels quals ara 
l'Ajuntament tanca 
l'expedient obert
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Twist your world

CO2: 119 - 153 g/km ∙  Consum: 4,5 - 6,0 l/100km
Model fotografi at ASX 180 DI-D Kaiteki. Oferta vàlida fi ns al 29 de febrer de 2016. Preu de l’ASX 160 MPI Challenge, vàlid per a Península i Balears per a 
clients particulars que fi nancin 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 fi nancera. Mitsubishi recomana lubricants 

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 fi ns a 150 CV, tots amb baix consum i emissions reduïdes de CO2.

ASX gasolina des de 16.100€. ASX dièsel des de 18.550€.

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.mitsubishi-cat.com
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SENIORS

EL MILLOR TEMPS PER ANAR A MENJAR FORA
Terrasses parades, vespres més frescos, com degustar bé aquest estiu?

H
i ha qui pensa que la calor treu la gana però 
no és pas cert, això. Els mesos que coronen 
l'estiu són temps en què de menjar, mengem 

les mateixes vegades amb l'única peculiaritat que cal 
modificar la nostra dieta, evitar les grans viandes i 
plats molt calòrics i optar per deixar-se endur per 
l'instint, que ens demana coses fresques. Per això, 
l'estiu, és quan millor podem anar a menjar fora!

A l'estiu cal adaptar la nostra dieta 
a les altes temperatures i evitar 

menjar calories en excés

Oci, Restaurants
i gastronòmic
ESPECIAL ESTIU
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abril
Text:  Jordi Gomà

 A Mataró estem d’enhorabona, perquè en els dar-
rers temps segueixen arribant propostes gastronò-
miques molt interessants a la ciutat, que a més bus-
quen oferir un valor afegit, no es limiten a servir-nos 
un menjar de primera qualitat i ben presentat, sinó 
que també volen que ens hi sentim a gust, escollint 

locals agradables, per gaudir de l’ambient i amb un 
bon servei. Aquesta és la idea amb la qual va arribar, 
fa ben poc, l’Abril a Mataró, oferir una experiència 
gastronòmica satisfactòria en tots els sentits, tenint 
cura de tots els detalls, per tal que tothom en marxi 
pensant que hi voldrà tornar, en un local amb deco-
ració agradable i senzilla, entre rústica i industrial. 
A més, si hi anem a sopar, no acceleraran el servei 
per poder encabir un altre torn darrere nostre, sinó 
que es preocuparan que estiguem a gust i allarguem 

www.totmataro.cat/restaurants
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Plats recomanats: Tota la seva carta és molt in-

teressant i val la pena investigar-la a fons, però 

dos dels seus plats més atractius són el pop amb 

parmentier de patata i el seu steak tàrtar, que no 

tan sols entren per la vista, sinó que no deixen a 

ningú indiferent un cop els han tastat.

Vins recomanats: Si us agrada el vi negre, podeu 

optar pel Cruor, un excel·lent Priorat, 

mentre que si volem tastar un blanc, la re-

comanació de la casa és un Alella, l’In-Vita.

l’àpat tot el que vulguem, quedant-nos a fer una copa 
si ens ve de gust.

Alguns dels plats que trobem a la seva carta són el 
tàrtar de tomàquet amb gelat de mostassa, el car-
paccio de gambes d’Arenys amb sorbet de pa amb 
tomàquet o l’arròs melós de conill i trompetes de la 
mort, entre moltes altres propostes interessants. 
Totes les elaboracions són fetes per ells, amb pro-
ducte de proximitat, i les postres també són caso-
lanes, com per exemple el dolça regalèssia. Més del 
80% de la carta és apta per a celíacs, i en tot cas 
poden adaptar la gran majoria dels plats segons les 
necessitats dels clients. El menú setmanal de dilluns 
a divendres al migdia, per 11,80 €, ofereix una rela-
ció qualitat/preu imbatible, ja que hi podem trobar 
plats tan atractius com els paquets de xampinyons 
a l’allet amb provolone i cremós de ceba, el bacallà 
amb crosta de romesco i crema de cigrons, el filet 
de porc amb ceba caramel·litzada i galeta de pera 
o l’arròs melós de bolets dels dijous. El dissabte el 
menú de migdia és a 15,50 €.

abril

Carrer d’en Pujol 6, Mataró
M. 610 408 242
Horari de cuina: de dilluns a dissabte de 13h a 
15:30h. De dimecres a dissabte obert de 20:15 
a 23h. www.abrilrestaurant.com

optar pel Cruor, un excel·lent Priorat, 

mentre que si volem tastar un blanc, la re-

comanació de la casa és un Alella, l’In-Vita.

www.totmataro.cat/restaurants
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CERVESA, SÍ PERÒ AMB MODERACIÓ
Recomanen combinar-la amb un alt consum de fruites i verdures

E
ls experts recomanen beure líquids amb fre-
qüència, sobretot al matí i a mitja tarda, fins 
i tot quan no hi hagi sensació de set. Les ne-

cessitats d'ingesta de líquids en les persones varien 
segons el gènere, sent al voltant de tres litres diaris 
els que necessiten els homes, mentre que 2,2 litres 
coparien les necessitats femenines diàries.

En adults sans, una deshidratació del 2,8 per cent 
del pes corporal per exposició a la calor i després 
d'un exercici fort, comporta una disminució de la 
concentració, del rendiment físic, de la memòria a 
curt termini, un augment del cansament, mals de cap, 
així com reducció del temps de resposta.

El president del Comitè Científic de la Societat 
Espanyola de Dietètica i Ciències de l'Alimentació 
(SEDCA), Jesús Román Martínez, recomana "la ingesta 
moderada de cervesa, entesa com dues o tres canyes 
diàries per als homes, i una o dues per a les dones, 
combinada amb un alt consum de fruites i verdures" 
per calmar la set i mantenir-nos hidratats a l'estiu.

Dues o tres canyes diàries els homes 
i una o dues les dones, s'entén com 

un consum raonable

La cervesa és una de les begudes més recomana-
bles per pal·liar la deshidratació, segons la Societat 
Espanyola de Dietètica i Ciències de l'Alimentació, 
a més d'una de les més desitjables a l'estiu pel 
seu alt contingut en aigua (90 per cent).
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ÉS TEMPS DE FRUITA!
Més enllà de l'hora de les postres, fes que apareguin a tots els plats

L
a síndria és una de les fruites que vénen més 
de gust de la temporada, d'aquestes que en-
tren bé fins i tot en els dies que fa més calor. 

Prendre-la tota sola o bé amb xili, sal i suc de llima 
sempre és una opció, però també pots fer-te una 
amanida amb feta i ceba vermella Nigella style o bé 
una sopa amb curri, xili i formatge blau i convertir-la 
en mig àpat. També ens la podem beure –acompa-
nyada de cítrics i menta, i una mica de vodka o rom 
si voleu donar-li més alegria– o convertir-la en un 
polo especiat.

El meló també és amic del formatge feta a l'amanida, 
en aquest cas amb ametlles, herbes aromàtiques i 
amaniment de llimona. En sopa podem barrejar-lo 
amb llet de coco i llima o amb iogurt, cogombre i 
chía, i podem beure'l com aigua fresca amb mango 
o, una mica més contundent, en forma de batut amb 
alvocat i alfàbrega.

Préssecs i nectarines

Els préssecs d'aigua o vinya, les seves cosines, les 
nectarines, i aquests parents baixets anomenats 

Més enllà de menjar les peces en 
fresc, és saludable, original i nutritiu 

cuinar-les o combinar-les

Associar l'estiu a la fruita de temporada com la 
xíndria, el meló o les cireres és una acció ben ha-
bitual. A on encara hi ha camp per córrer és en fer 
que aquests elements apareguin a tot el menú.

1.	 Con	ipsum	dolor	amet
2.	 cupim	jerky	leberkas,	tongue
3.	 meatball	pork	chop	short	ribs	ham	hock	tender-

loin	frankfurter.	Pig	tenderloin

paraguaians també estan en el seu millor moment. 
En podem afegir qualsevol dels tres a un gaspatxo, 
amb els primers podeu fer una fastuosa amanida 
amb mozzarella i tomàquet o passar-los per la brasa i 
acompanyar-los d'una vinagreta i formatge de cabra 
.Sobre les aplicacions culinàries de les nectarines, 
la seva virtut principal és venir depilada de sèrie, la 
qual cosa permet menjar-se-la pel carrer, a la platja 
o a la feina sense necessitat de ganivet. 

Prunes i cireres

Anem a les prunes. A més de plats dolços –amb vi i 
mascarpone– estan boníssimes a la planxa, acompa-
nyant peces de porc com el secret o el llom.

La temporada de cireres s'està a punt de començar 
però val la pena esperar unes setmanes per no pa-
gar-les a preu d'or. Entre les invencions que podem 
aplicar les podem prendre en sopa amb tomàquet, 
en salmorejo amb remolatxa o en salée bretó amb 
ricota. I aprofiteu, que quan s'acaben, ja ve l'hivern. 
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AMANIDES PRÒPIES, AMANIDES D'ESTIU
Les combinacions són il·limitades, i la clau, l'oli i el vinagre

D
avant la calor de l'estiu, les amanides agafen 
importància en els menús i en la nostra ali-
mentació. Les amanides, a l'estiu ens ofereixen 

tots els beneficis dels aliments i una bona digestió, 
per ser plats lleugers i poc pesats de digerir.

A l'hora de crear amanides d'estiu, podem jugar amb 
la combinació de molts aliments. Cítrics, peix fresc o 
fruites exòtiques són els més apreciats per elaborar 
amanides d'estiu.

L'enciam, la clau

L'enciam és un ingredient indispensable per a la 
majoria de les nostres amanides. Entre les varietats 
d'enciam que s'utilitzen per fer les amanides desta-
quen la Francesa, la Romana, la Batavia i la Beluga. 
Aquestes varietats pertanyen a l'espècie Lactuca 
sativa. La varietat fulla de roure, pertany a una altra 
espècie anomenada Chicorium intybus. La major part 
del contingut de l'enciam és aigua, entre un 90 i un 
95%. És rica en minerals: calci, ferro, fòsfor, potassi 
i aminoàcids. També és rica en antioxidants, com les 
vitamines B1, B2, B3, B9, A, C, E, i K.

Podem jugar amb cítrics, peix fresc o 
fruites exòtiques per fer més frescos 

els nostres plats

L'estiu és temps d'amanides. Abandonem el temps 
de menjar calent i optem per aquestes barreges, 
cada cop més fresques i suggerents.

1.	 Con	ipsum	dolor	amet
2.	 cupim	jerky	leberkas,	tongue
3.	 meatball	pork	chop	short	ribs	ham	hock	tender-

loin	frankfurter.	Pig	tenderloin

L'oli, bo per a les nostres amanides però també per al 
nostre organisme. L'oli és un element indispensable 
per a les nostres amanides. Per això és bàsic triar un 
bon oli. Aquest ens servirà per donar sabor, aroma i 
textura. L'oli d'oliva verge és el que té un sabor més 
intens, però també podem amanir amb altres olis 
com el de blat de moro o de gira-sol.

A part de donar gust a les nostres amanides l'oli 
ajuda a mantenir l'equilibri dels lípids, colesterol i 
lipoproteïnes que circulen en la sang. També propor-
ciona al nostre organisme les vitamines A, D, E i K.

El secret de Mòdena

Quan parlem del vinagre de mòdena hem de fer una 
clara diferenciació entre el tradicional i el comerci-
al. A diferència de la versió comercial, el tradicional 
requereix un llarg i laboriós procés d'elaboració i 
repòs. El vinagre de mòdena s'utilitza bàsicament 
per amanir les amanides. Aquest ens aportarà gust 
i color a les nostres amanides, fent-les més atracti-
ves i saboroses.
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Dolç Teatre
Text: Cugat Comas

 Ara que ja arrenca la calor i l'estiu és a tocar dels 
dits de la mà, el Dolç Teatre adapta la seva oferta 
als millors gustos de productes frescos per fer de la 
seva terrassa privilegiada o el seu ampli i conforta-
ble interior, el millor refugi estival. Situat al cor de 
la ciutat, a La Riera, ben a prop de l'Ajuntament, 

aquest establiment ha deixat de ser un secret a veus 
i bona part de mataronins ja l'associen a productes 
de primera qualitat els dotze mesos de l'any.

Si durant els mesos de fred la principal opció és la 
rebosteria, les xocolates o les magdalenes, amb l'arri-
bada de l'estiu els productes estrella són els gelats arte-
sans del Maresme i les orxates de la prestigiosa marca 
Camps, però Dolç Teatre comença la temporada amb 
novetats que els seus clients ja han començat a desco-
brir. D'aquesta manera, de la mateixa marca Camps, 

www.totmataro.cat/restaurants
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Suc de magrana natural: La gran novetat d'aquest 

estiu és el suc de magrana natural que t'elaboren 

en directe al mateix establiment. Fresc i gustós 

com cap altre.

Sucs Linda: Els sucs naturals de la marca Linda 

són molt apreciats al mercat i a Mataró només 

els podem trobar a Dolç Teatre. Es tracta de sucs 

100 per cent naturals que combinen gustos real-

ment sorprenents i que ens refrescaran i seduiran 

a parts iguals. Trobarem tres gustos: el de pera 

amb pebre de Sichuan, mandarina i romaní i lli-

mona amb gingebre.

trobem la millor llet merengada que es pot trobar ac-
tualment a Mataró i com a alternatives tenim les cre-
mes gelades de cafè i xocolata, els batuts o els gofres.  
El producte estrella d'aquest estiu són els sucs na-
turals Linda, una delícia que només podreu trobar 
a Dolç Teatre., 

La millor terrassa
Dolç Teatre manté com a divisa pròpia l'aposta per 
la qualitat en tots els seus productes. Aposta per pro-
ductes catalans de primera i es pot presentar com 
la terrassa més ben situada de la ciutat. Una de les 
pràctiques més estimades pels mataronins sempre 
ha estat anar a La Riera a fer un gelat o una orxata 
per refrescar-se i Dolç Teatre és la millor alternati-
va per fer-ho.  La decoració de l’establiment acom-
panya perquè t’hi estiguis còmodament i disposen 
d’espai per fer berenars de grup i de celebració i 
ofertes als matins. 

El Dolç Teatre és, en definitiva, una opció elegant, 
ajustada de preu i altament fiable per a donar-te una 
alegria ben fresca aquest estiu.

Dolç Teatre

La Riera, 61. Mataró.

Telèfon 931 93 43 65

Sucs naturals 
ideals per a l'estiu
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EL VERMUT ESTÀ DE MODA
Cada vegada més buscat en bars, per a l'hora homònima d'abans de dinar

E
ls més moderns en diran "fer el brunch", però és 
fer el vermut.  Prendre'l sol o acompanyat ja són 
dos camps que les marques elaboradores van 

promocionant, bé amb el disseny de nous productes 
i buscant combinacions o maridatges més atractius 
per a un públic cada cop més jove que el reclama.

Vi blanc neutre i una combinació variable d’herbes 
macerades, a les quals s’afegeix sucre o caramel al 
gust de cada un. La poció resultant és el vermut, 
blanc o negre, que després d’anys de descrèdit, viu 
un renovat apogeu arreu del país, amb Barcelona 
com a punta de llança. I no només ha ressorgit la 
beguda, sinó part de la indústria i iconografia que 
envolta tot un cerimonial.

Sol o en còctel

El vermut es pot prendre sol, amb gel o cocteleria. 
Als nostàlgics també els està permès el sifó que 

El vermut ha deixat de ser el germà 
pobre de l'oferta dels migdies i ara 

és un element buscat en moltes 
terrasses i bars

D'un temps cap aquí hi ha hagut una explosió de 
bars i restaurants que ofereixen «l'hora del ver-
mut» com a aperitiu, per fer abans de dinar o 
com a còctel per donar peu a llargues converses.

1.	 Con	ipsum	dolor	amet
2.	 cupim	jerky	leberkas,	tongue
3.	 meatball	pork	chop	short	ribs	ham	hock	tender-

loin	frankfurter.	Pig	tenderloin

allarga la beguda i el fa més lleuger, com el glaçó. 
Si és vermut blanc, es recomana un tall de llimona; 
si és negre o reserva, de taronja. L’acompanyament 
tradicional són les patates xip, les olives, els fruits 
secs i les escopinyes, però la revolució també ha 
arribat al maridatge.

Cal servir-lo fred, a 10-11 graus i el millor moment és 
l'hora de dinar, perquè està pensat per obrir la gana. 
La gent torna al ritual de fer el vermut a casa, i cada 
vegada l’estan incorporant més a la cuina. El blanc 
queda molt bé amb una Orada al forn i el negre per 
a un rostit dóna un toc diferent. Fins ara s’havia cui-
nat amb vi ranci, però el vermut aporta una dolçor 
desconeguda molt interessant.  La cuina és un po-
tencial, com també el món de la cocteleria que en 
els últims temps viu un espiral positiu. 

En un bon còctel no se sap què hi ha a dins i el ver-
mut aconsegueix reunir sabors.
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dimarts

31 de maig

A les 10 h, al Fossar Xic i 
a la plaça Beat Salvador. 
A les 11 h a la plaça de la 
Muralla (Mataró) //  

FLABIOLAIRES ESCOLARS,
LA QUARTA TROBADA

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Lád Cúig + El Pony Pisador
Divendres 27  maig / 23h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) / 
Anticipada: 3€. Taquilla: 5€.
Nit de concert amb dues bandes 
de folk celta irlandès.

Oscárboles
Dissabte 28 maig / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
El cantautor defi neix el seu es-
pectacle com una "tragicomèdia 
liricocuentista".

Gospel, Rumba i PercuShow
Diumenge 29 maig / 11h / Parc 
Central (Mataró)

Acte fi nal tallers de l'EMMM amb 
alumnes de les escoles de Peramàs, 
Tomàs Viñas, Rocafonda, Àngela 
Bransuela i institut Laia l’Arquera.

'El que necessitem és amor'
Diumenge 29 maig / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró)
Concert-espectacle de fi  de curs amb 
les agrupacions instrumentals i vo-
cals de l’Aula de Música Masafrets.

TEATRE I DANSA //

'Tots Dansen'
Dies 27 i 28 de maig / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró)
4a edició del projecte de dansa con-
temporània amb alumnes de secun-
dària, coreografi a d'Álvaro Peña. 

Divendres 27 a les 20h: Actuació 
dels Instituts Alexandre Satorras i 
Thos i Codina.
Dissabte 28 a les 18h: Instituts 
Damià Campeny i Puig i Cadafalch.

'Blancaneus i els set nanets'
Dies 28 i 29 maig / Dissabte 18h i 
diumenge 18:30h / Sala Cabanyes 
(La Riera, 110. Mataró) / Entrada: 
13€. També dies: 4 i 5 de juny.
Adaptació de Josep Ma. Clariana 
del clàssic dels germans Grimm. 
Producció de Sala Cabanyes, di-
recció de Josep Ma. De Ramon.

Dansa: 'La vuelta al mundo'
Dissabte 4 juny / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró)
Festival de Dansa 2016, fi  de curs 
de l'escola Dance Factory.

Guia cultural

El pròxim dimarts 31 de maig 
tindrà lloc, a tres places del 

centre històric, la quarta edició de 
la trobada de fl abiolaires escolars. 
Es calcula que seran un total de 
420 alumnes els que participaran 
d'aquesta activitat en la 
que les escoles Camí del 
Mig, Maria Mercè Marçal, 
Marta Mata, Montserrat 
Solà i Tomàs Viñas en-
senyaran com dominen 
un dels instruments 
més arrelats i tradicio-
nals a casa nostra els seus 
alumnes de diferents nivells.
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INFANTIL //

Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 27 maig / 18h: 
Tallers a la biblio: 'Peixos de colors', 
nens/es de 7 a 10 anys.
Dissabte 28 maig / De 10.30 a 14h:
'Jugant a defi nir la ciència': Taller 
lúdic familiar.
Dimarts 31 maig / 18h: 
L'hora del conte: 'Cabres a la car-
retera', a càrrec d’Alba José.

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 27 maig / 17:30h:
El conte de la rotllana: 'La Festa 
Major!' d'Anna Canyelles i Roser 
Calafell, lectura i manualitats.
Dimecres 1 juny / 17:30h:
Art Time: 'Pollock', conte i taller 
d’activitats plàstiques.

Dijous 2 juny / 17:30h: 
Els Dijous a la Biblio... en anglès: 
'Dancing In The Clouds', by Vanina 
Starkoff.

Biblioteca Antoni Comas (c. 
Prat de la Riba, 110. Mataró).
Divendres 27 maig / 18h: 
Tallers a la biblio: 'Punts de llibre: 
Les llengües de Mataró'. 
Dissabte 28 maig / 11h: 
'BAC en JOC': jocs de taula (Tantrix, 
Piratatak, Jinx, RushHour i Aualé).
Dimecres 1 juny / 18h:
L'Hora del Conte: 'Matrioska, 
Trioska, Oska i Ka'.  

Tarda de jocs en família
Dissabte 28 maig / De 17 a 
19h / Espai Gatassa (c. Josep 
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró)
Aprendrem a jugar amb jocs mo-
derns i no convencionals.

Remeis casolans amb herbes: 
'Fem sabó'
Diumenge 29 maig / 12h / Can 
Boet. Centre de patrimoni arqueo-
lògic i natural (C. Francesc Layret, 
75. Mataró) / Places limitades, al 
tel: 93.741.29.30.
Activitat destinada a famílies amb 
nens i nenes de 5 a 12 anys.

XERRADES I LLIBRES /

'Ventura Ametller: 30 anys 
Summa Kaòtica'
Divendres 27 maig / 19:30h / 
Òmnium Cultural (c. Argentona, 
59. Mataró)
Taula rodona: 'L’onomàstica i la ge-
olocalització de la Summa Kaòtica' 
i 'Resta Kaòtica'. Amb la partici-
pació d'Albert Calls, Anna Maria 
Corredor, Blanca Codina i Marta 
Puigventós.

MÚSICA /

Ballada de swing
Divendres 27 maig / 22h / Casal 
Nova Aliança (c. Bonaire, 25. 
Mataró) / Entrada: 10€.
Gran ball amb música en directe a 
càrrec de l'Associació Jazz Maresme. 
Col·labora: Big Head Hoppers.

PRESENTACIÓ /

Revista: 'Les Notícies de 
Llengua i Treball'.
Dissabte 28 maig / 12.30h / El 

Públic (c. d'en Xammar, 11. Mataró).

Presentació núm. 42 revista d'UGT-

Catalunya, amb Rosa M. Puig-Serra, 

Josep Puig-Pla i Cugat Comas.

núm. 1725 del 27 de maig al 2 de juny de 2016Guia cultural patrocinada per 
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DIADA CASTELLERA /

'20 anys, 20 castells'
Diumenge 27 maig / De 17 a 20h / 
Plaça de Santa Anna (Mataró)  
Marató castellera per celebrar el 20è 
aniversari dels Capgrossos de Mataró. 
L'objectiu: carregar 20 castells dife-
rents, amb membres i exmembres 
de la colla i amb ajuda d'entitats 

PRESENTACIÓ /

Revista: 'Les Notícies de 
Llengua i Treball'.
Dissabte 28 maig / 12.30h / El 

Públic (c. d'en Xammar, 11. Mataró).

Presentació del número 42 de la re-

vista d'UGT-Catalunya, amb Rosa M. 

Puig-Serra i Josep Puig-Pla.

El ‘Zen’, entre el silenci d’orient 
i la paraula d’occident
Dilluns 30 maig / 20h / Sala d’Ac-
tes de la Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa 61. Mataró).
Conferència de Berta Meneses, re-
ligiosa i membre Fundació 'Valors 
Humans, Espiritualitat Emergent'. 

'Frenem la violència de gènere'
Dimarts 31 maig / 19:30h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Xerrada de Maria Luisa Merchán, 
regidora d'Igualtat i Joventut. 

'Generació Gintònic'
Dijous 2 de juny, 20h / Can Rin 
Restaurant (c. Torrent Roig, 2. 
Cabrils).
Presentació del llibre de Damià 
del Clot, a càrrec de Maite Viñals.

La mort d’un familiar. Com su-
perar un procés de dol?
Dijous 2 juny / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada a càrrec de l'equip d'aten-
ció psicològica de la Fundació.

'Fons i documents per al conei-
xement de la història de l’art 
medieval. Els contractes, els 
artistes i les obres'
Dijous 2 juny / 19h / Arxiu 
Municipal de Mataró (C. d’en Palau, 
32. Mataró).
Conferència de Joaquim Graupera, 
doctor en història de l’art.

RUTES I VISITES //

Visita guiada: 'Sala Cabanyes'
Diumenge 29 maig / 11h / Sala 
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró) 
/ Inscripció prèvia.
Amb motiu del centenari d’Els 
Pastorets de Mataró, obre les por-
tes perquè tots els amants del tea-
tre puguin descobrir les 'entranyes' 
de la sala mataronina. 

Un tast d'art a Ca l'Arenas
Diumenge 29 maig / 12h / Ca l’Are-
nas. Centre d'Art (c. d’Argentona, 
64, Mataró). 
Visita guiada per l’arquitectura de 
la Casa Arenas, la fi gura de l’artista 
i la rellevància de la col·lecció d'art.

Roald Dahl per a adults
Divendres 27 maig / 20:30h / 
Escola Camí del Mig (Mataró) / 
Inscripció prèvia: 93.799.56.52.
Tastet literari: lectura de textos de 
l'Oriol Colomer i la Teresa Lagares  
comentaris i anècdotes de Lola 
Casas, tastet xocolates Uño, ex-
posició i venda de llibres, música 
en directe de Judith&Jack.

Tertúlies literàries
Divendres 27 maig / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró):
Tertúlia literària en anglès amb  'The 
swimmer', de John Cheever.
Dimecres 1 juny / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
"Véns a la tertúlia?": amb el llibre 
'L’Home del salt', de Don DeLillo.
Dimecres 1 juny / 19h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)
"Un món de llibres": amb el llibre 
'Atrapa la vida', de Nadine Gordimer. 
Dijous 2 juny / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró):
"Talking about...": Tertúlia literària 
en anglès amb 'To Room Nineteen', 
de Doris Lessing.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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FESTES I FIRES //

Festa de Cerdanyola
Del 20 de maig al 4 de juny.
El barri de Cerdanyola de Mataró 
celebra les festes amb activitats 
per a totes les edats. Programació 
d'actes a www.totmataro.cat

21a Fira de Dibuix i Pintura
Dissabte 28 maig / De 10 a 21h / 
La Riera (Mataró)
Exposició i venda al carrer, d'obres 
artístiques originals. Organitza: 
Unió de Botiguers de Mataró.

Fira de l'euro solidària
Dissabte 28 maig / 8 a 20h / 
Parc Verge de Montserrat (Sant 
Andreu de Llavaneres)
Segona mà - Oportunitats - Vintage 
- Col·leccionisme i molt més. 

Ballada de sardanes
Dissabte 28 maig / 19:15h / Plaça 
de Santa Maria (Mataró)
Ballada amb la Cobla Iluro. 
Agrupació Sardanista Santa Anna.

REVELA-T 2016: Festival de 
fotografi a analògica 
Dies 28 i 29 de maig / Parc de Can 

Rafart (Vilassar de Dalt)

10h: obertura de les exposicions es-

pecials, Fira Comercial, Fotomercat. 

Demostracions fotogràfi ques, xerra-

des, presentacions, visites guiades, 

Picsharing, etc.

3ª Caminada canina solidària
Diumenge 29 maig / 9h / Des 
de la Font Picant (Argentona) / 
Preu: 8€.
Caminada amb mascotes, pels 
voltants de les fonts d'Argento-
na. Esmorzar i, seguidament, de-
mostracions de gossos policials i 
d'ensinistrament de gossos, etc.

31è Concurs Colles Sardanistes
Diumenge 29 maig / 11:30h / Plaça 
de Santa Anna (Mataró)
Amb la Cobla Iluro. Organitza: 
Federació d'Entitats Sardanistes 
i Dansa Tradicional Catalana 
de Mataró i Colles Sardanistes 
Repuntejant.

TALLERS I CURSOS //

Taller: 'Comunicant sobre l'art'
Dissabte 28 maig / 11h / La 
Destil·leria (Camí Ral, 282-284. 
Mataró) / Preu: 5€.
L'artista Ricard Jordà, pintarà en 
directe amb explicacions sobre 
l’obra, la tècnica i el que l’inspira.  
Visita al seu estudi. 

Taller de plors i rebequeries
Dimecres 1 juny / 16:30h / Clínica 
Issa (c. Nou, 46. Mataró) / Preu: 
35€. Inscripció: 93.790.22.14 o 
gemma@clinicaissa.com
Taller de 3 hores, a càrrec de Laura 
Díaz de Entresotos (psicòloga). 
Dins del cicle "Connectant amb 
els nostres fi lls". 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda
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ACTIVITATS //

'Dret successori i testaments'
Dilluns 30 maig / 16h / Casal mu-
nicipal de gent gran Oriol Batista 
(c. Pla de bages, 49. Mataró).
Conferència a càrrec del Sr. Guzmán 
Clavel, notari. 14è cicle d’activitats 
formatives per a la gent gran.

Aules Sènior d’extensió uni-
versitària de Mataró 
Dimecres 1 juny / 18h / Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 
HISTÒRIA: "El Decret de Nova 
Planta de 1716", conferència 
a càrrec de Joaquim Nadal i 
Farreras, catedràtic d'Història 
Contemporània de la UdG. 

CASALS //

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Sopar-Ball, penúltim dissabte 
de mes, 20,30h. • Activitats: Tai-
Txi (Dill i dimc matí). Mandales 
(Dimt tarda). Labors  i Patchwork 
(Dill tarda). Relaxació (Dimt i div 
tarda). Petanca (tardes). Melé de 
Petanca (dimt matí). Ping-pong 
i Informàtica (dmt. i div. matí). 
"Juguem al Quinze" (Dij tarda).

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 31 de 
maig a les 17h, grup de play back 
"La Orquidea" del casal Santes 
Escorxador. • Excursions: Dijous 
16 juny a les 8h, sortida a l'Alt 
Empordà. Preu 38€. / Del 21 al 25 
de juny, revetlla de Sant Joan a 
Cambrils (hotel 4 estrelles). Preu: 
255€. • Ball dimecres 16,30h a la 
Sala del Bar. • Activitats: Pintura 
a l’oli. Puntes coixí. Coral. Petanca. 
Informàtica. Grup Play Back i de 
Teatre Gatassa.

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Ball: tots els diumenges a les 17h, 
amb un variat de músics setmanal. 
• Juguem tots: cada dimecres a les 
16h. • Petanca: melé cada diumenge.

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

Casal de gent gran de Cirera. 
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró. 
Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. 
• Català: divendres. Ball en línia: di-
lluns. Gimnàstica: dilluns i dimecres. 
Informàtica: de dill a dij. Patchwork: 
divendres. Petanca: de dill a div. 
Manualitats, Dilluns 16:30 a 18:30h. 
Ple i ratlla, dimarts tarda. Pilates 
i Ioga: dilluns i dimecres. Jocs de 
taula (billar, cartes i domino).

Casal gent gran Parc de Mataró. 
C. Corregiment, 28. Mataró. Tel: 
93.757.13.17. 
• Ball: diumenges i festius de 17 a 
20h. • Caminades: dimarts, 8h. • 
Tallers i cursos: Puntes de coixí, 
modisteria, country, balls de saló, 
pintura, dibuix, taller memòria, ha-
vaneres, tai-txi, relaxació, ioga, an-
glès. Informàtica: photoshop, imat-
ge digital i powerpoint. • Petanca 
i jocs de taula. 

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

Sèniors

Jubilació vs Retiro 

La jubilació igual que el retiro, su-
posa el retirament d’una persona 
del treball remunerat, per qüestions 
d’edat o incapacitat laboral, tenint 
dret a una pensió. En el món an-
glosaxó s’utilitza el terme retiro, en 
lloc de jubilació. Usant la paraula 
jubilació, es pretén fer-la equiva-
lent a goig, alegria o felicitat, con-
traposant-la al treball que implica 
esforç, sacrifici o sofriment. Per a 
gairebé totes les persones, treba-
llar suposa una obligació, millor o 
pitjor suportada segons els casos, 
que deixa de ser-ho amb la jubi-
lació. Però la jubilació en cap cas 
pot suposar el retiro de la vida i sí 
del treball remunerat.

Si realment creiem poder viure 
amb una bona qualitat de vida fins 
als 100 anys, com cada vegada es 
veu més possible poder-ho acon-
seguir, caldria plantejar-se no reti-
rar-se de la lluita per la vida, sigui 
quina sigui l’edat. Caldria canviar 
alguns hàbits i actituds mentals, 
per començar a pensar que a les 
persones d’edat, no se les ha de 
respectar pel que han fet, sinó pel 
que són capaces de continuar fent.

La jubilació pot ser una gran fita 
social, però també una forma de 
menysprear la valuosíssima expe-
riència i saviesa dels anys, conver-
tint als seus membres en un col-
lectiu passiu, decadent i parasitari. 
L’envelliment actiu aposta per la 
capacitat intel·lectual i creativa, 
que no creix ni depèn de l’edat, 
tenint en compte la no existència 
de cap tipus de gen promotor de 
l’envelliment. A major experiència 
vital, major diversitat d’idees que es 
poden emmagatzemar,  relacionar 
i de nou utilitzar.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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'Ad-mirem'
Espai Gatassa (C. Josep Monserrat 
Cuadrada, 1. Mataró). Del 30 de 
maig al 9 de juny.
Il·lustracions i disseny gràfi c d'Isa 
Roca 'Koccos'.

'Neuro-Quàntica'
Museu del Càntir (Pl. de l’Esglé-
sia, 9. Argentona) / Inauguració: 
divendres 27 de maig a les 19h. 
Fins al 26 de juny. 
Exposició de Bernardino Torres.

Biblioteca Antoni Comas (C. 
Prat de la Riba, 110. Mataró). 
De l'1 al 22 de juny:
Mostra del Taller de dibuix i pintura 
de l'AV Les Santes – Escorxador.
Fins al 9 de juny: 
'Dones del món'.

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
Fins al 26 de juny:
• 'Seguint el traç', de Beth Fornas.
Fins el 19 de juny:
• 'Jo sóc com tu': exposició de la 
Fundació Maresme.

Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró 
(c. Argentona, 64. Mataró). 
Fins al 29 maig. 
• Art a Mataró 1984-2016. Anys 
d'actituds i possibilitats: Tram 
1996-2006.
• ‘Anys de contemporaneïtat post-
moderna, líquida i glocal’ - 1r pis. 
• ‘La col·lecció imaginada II' - Sala 
1 i galeria.   
• ‘Amb fi txa d’inventari’ - Sala 2.
• ‘Revisions, 75 anys d’art i cultura 
a Mataró. Arxiu’. l Menjador.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró).
Fins al 15 de juny.
• 'Cadira i llibre'.
Fins al 31 de maig.
• 'Aquí, els nostres invents'.

Can Marfà (Passatge Can Marfà, 
1. Mataró)
Fins al 26 de juny:
'Vestir l'automòbil. Els tèxtils que 
es mouen amb tu'.
Exposició permanent:
'Mataró, capital del gènere de punt'.

'Entre blaus i taronges'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins al 5 de juny.
Artista mataronina Glòria Badosa.

'Una mirada particular'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 31 de maig.
Fotografi es del grup Viladona.

'Ricard Jordà. Interpret-arts'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) l Fins al 16 de juny. 
11 fotògrafs i 3 poetes reinterpreten 
l’obra de Ricard Jordà.

47è Concurs Continuat de 
Fotografi a
Sala UEC Mataró (C. Nou, 29. 
Mataró). / Fins al 10 de juliol.

'Col·lecció Bassat. Art 
Contemporani de Catalunya 
1980-1989 (I)'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró) / Fins al 23 d'octubre. 
Art català dels anys 80.

'La nostra canalla'
Local Colla Castellera Capgrossos 
(c. Herrera, 59. Mataró).
Recull de les 20 fotografi es fi na-
listes del concurs.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

Anima[t]. Cinema d'animació
Can Palauet (c. d’en Palau, 32. 
Mataró). / De l'1 al 26 de juny. 
Inauguració i projecció: dimecres 
1 juny a les 18:30h.
Pel·lícules animades a càrrec de 
l'alumnat de 6è de primària de l’Es-
cola Montserrat Solà.
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Compte enrere pel torneig d'hoquei 
solidari amb l'associació Joan Petit
El torneig d'hoquei solidari amb la fundació pro nens amb càncer se celebrarà a 
Mataró el 4 de juny i a la clausura hi seran els Gegants de la ciutat

Solidaritat: Redacció

 Estem en ple compte enre-
re per la 16a edició de la Festa 
Torneig Joan Petit-Nens amb càn-
cer. Mataró ha agafat el testimo-
ni aquest any d'una de les festes 
solidàries amb més trajectòria del 
país i els preparatius pel pròxim 4 
de juny, assegura Irene Llobet de 
l'organització, "van a molt bon 
ritme, tot i que òbviament amb 
la proximitat estem tots una mica 
nerviosos". Tot apunta a què el 
Torneig Solidari a benefi ci de la 
Fundació Amics Joan Petit-Nens 
amb càncer  que organitza el Club 
Hoquei Mataró serà un èxit total. 

Aquesta Fundació impulsa cada 
any en una població diferent de 
Catalunya aquest esdeveniment 
solidari i esportiu, que recull fons 
per a la investigació del càncer 
infantil.

La trobada mataronina consis-
teix en un torneig d’hoquei patins, 
dirigit a petits jugadors i jugadores 
de 3 a 6 anys. L’objectiu és donar a 
conèixer la malaltia i recaptar fons 
per als equips de recerca científi ca 
dels hospitals catalans a la recerca 
de nous tractaments preventius, 
pal·liatius i curatius.

Festa de ciutat
Però la cosa va més enllà. Durant 

el matí els 350 participants que 
s'esperen, tindran jocs i tallers i 
el triangle esportiu de Cirera, amb 
els pavellons i instal·lacions, esta-
ran al servei de la iniciativa. Llobet 
assegura que "també comptarem 
amb una festa fi nal en la qual hi 
haurà els Gegants de la Família 
Robafaves, altres fi gures d'escoles 
i també el propi gegant d'en Joan 
Petit. Serà una festa perquè tot-
hom se sumi a la festa solidària".

Consumir a les barres de menjar 
i beguda, comprar-se el marxan-
datge solidari o fer de voluntari són 
les maneres que els mataronins, 
de cara al dia 4 de juny, ja poden 
fer gran el torneig d'en Joan Petit.

'Mou-te amb cor'  seguirà després del torneig 
d'hoquei d'en Joan Petit amb altres cites amb 
la solidaritat mataronina. Les properes, per fer 
agenda, seran:
· 12 de juny amb la tercera Marxa solidària d'Agim 
Mataró i Maresme que organitza aquesta ma-
teixa entitat. 
· 9 i 10 de juliol amb el tradicional  Mulla't per 
l'Esclerosi Múltiple de la Fundació homònima 
acabarà amb una festa de ciutat.

Les pròximes citesDissabte 4 de juny

CiutatCiutat núm. 1725 del 27 de de maig al 2 de juny de 2016
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Farmàcies

24h (obertes dia i nit)

M.R. COLLDEFORN

Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

9 a 22h (Obertes tots els dies)

A. ALFONSO M. COS. (festius no)

Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 

R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16 937 902 024

PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491

M.CENTENO (tots els dies de 8,45 a 21,45)

C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08

LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058

Ma I. SIMON (festius 9 a 14h)

Av. J. Recoder, 62 937 984 300

JOSE ANTONIO SORIANO

Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025

MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. matí)

Rda. Rocablanca, 1 937 985 969

ROMANCES (dill-dissabte 9 a 21)

Av.President Tarradellas, 34 935 361 662

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721

Obertes de 9 a 13,30h i

de 16,30 a 20,30. diss. 9 a 13,30

M. BARBERÀ c/Gatassa, 10 937 982 915

E. BARREDA PALLARÈS

c/Alemanya, 6 937 573 421

EL TORRENT c/Torrent, 7 937 987 004

E. COLL Sant Josep, 30 937 904 340 (diss. tarda)

T. COLL (CREU BLANCA)

Plaça Xica, 1-3 937 960 908

M.R. CORONA C. SUBIRANA

Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093

J. FARRÉ c/Esteve Albert, 43 936 386 562

M. FERRÉ Rda. Pres. Macià, 61-63 937 411 666

B. FITÉ

Riera, 57 937 901 030 (diss. alterns tot el dia)

C. YÁÑEZ Camí Ral, 110 937 904 369

S. LÓPEZ Rda. F. Mistral, 26-28 937 998 048

M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa 937 984 947

M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28 937 986 915 

M.T. NOGUERAS c/Siete Partidas, 79 937 905 418

M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 937 984 955

J. PLANA Pl. de Cuba 937 985 550

P. ROCA c/Nou, 1 937 901 957 (diss. alt.)

A. RUIZ-CARRILLO Alarcón, 41 937 901 517

M.C. SAÑES Creu Roja, 3 937 989 706

L.M. SERRANO Rd. O’Donnell, 102    937 980 343 

M.SPÀ Sant Valentí, 43 937 416 262

R. SPA Pl. Santa Maria, 3 937 901 043

J. SUBIRANA Rosselló, 43 937 577 054

M.A. VIA Poeta Punsola, 16 937 901 828

A.L. VILARDELL

Av. Puig i Cadafalch, 256 937 982 550

CLÍNICA DENTAL MARMOL

ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

Mataró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª (Pl. Sta. Anna)

T 93 755 30 95
Premià de Mar: C/ L’Eixample 80, (Pl. Sardana)

 T 93 751 77 42 

Mejoramos su presupuesto
manteniendo nuestra CALIDAD

• Atendemos todas las mutuas.
• Consulta y presupuesto sin cargo.
• Financiación a su medida.
• Sedación.
• Sanitas 10% dto.
• Más de 10.000 implantes colocados

MAYORES DE

Y CARNET JOVE

10%
dto.

AÑOS65490€

IMPLANTE
DENTAL

REGALAMOS CEPILLO ELÉCTRICO
por cada tratamiento de

implante u ortodoncia

119€

BLANQUEAMIENTO

DENTAL

CIRUGÍA
GUIADA POR
ORDENADOR
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Bote reclama a la Generalitat que financi 
l’Hospital de Mataró
L’alcalde de Mataró fa balanç del primer any de mandat i admet la gossera com el pas 
més complicat d'aquests 12 mesos

Ciutat
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Política: Marta Gómez

  L’alcalde de Mataró, David Bote, 
va valorar dimarts el seu primer 
any a l’alcaldia de la ciutat des-
prés de guanyar les eleccions mu-
nicipals del 24 de maig de l’any 
passat. L’entrevista feta des dels 
estudis de Mataró Ràdio pel pro-
grama La Tarda de La Xarxa Ràdio 
va ser compartida amb l’alcaldes-
sa de Girona, Marta Madrenas, 
i la d’Olesa de Montserrat, Pilar 
Puimedon. Durant aquesta, Bote 
va posar sobre la taula els mo-
ments més difícils d’aquest primer 
període: “Va ser costós resoldre la 
ubicació final del Centre d’Acolli-
da d’Animals, però l’acord amb la 
Societat Protectora d’Animals crec 
que ha estat favorable per a la ciu-
tat”, assegurava Bote que afegia: 

“Seguim tenint un conflicte molt 
important amb la Generalitat de 
Catalunya perquè financi com toca 
el nostre Hospital. Aquesta és la 
prioritat de tots nosaltres i segui-
rem treballant perquè el govern de 
Junts pel Sí atengui les necessitats 
de Mataró i, com ja fa en altres 
municipis, doti econòmicament 
de recursos el nostre Hospital”.

Participació i proximitat
Durant l’entrevista es va parlar de 
participació ciutadana i de proxi-
mitat amb la població. Dos fac-
tors que l’alcalde de Mataró va 
assegurar que posava en pràctica. 
“Darrere de cada manifestació hi 
ha coses interessants, siguin veri-
tat o mentida per a aquell ciuta-
dà és important, i això m’ajuda a 
entendre la realitat de la ciutat i a 

prendre decisions”, explicava Bote.

Una de les ciutats amb un  
ajuntament més fragmentat
Mataró, amb nou partits polítics al 
consistori, no és secret que és un 
dels municipis més fragmentats 
políticament de tot Catalunya. Fet, 
assegurava l’alcalde, que ajuda a 
posar sobre la taula opinions però 
que complica la gestió: “tothom ha 
de dir la seva i a vegades per dir 
la seva i ser diferent del del costat 
se’n diuen de molt grosses i això 
complica la gestió d’alguns pro-
blemes”. Tot i això, deia l’alcalde, 
“s’ha de destacar que és un con-
sistori col·laborador i de moment 
hem estat capaços de teixir confi-
ances, d’entendre que la ciutat és 
de tots i que, per tant, entre tots 
hem d’afrontar els reptes”.

núm. 1725 del 27 de maig al 2 de juny de 2016
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Festa Major pels 35 anys del Tot Mataró
La presentació del nan d'en Santi, punt àlgid de la tarda amb la Plaça de 
l'Ajuntament plena de gom a gom

Festes: Cugat Comas

 La Plaça de l'Ajuntament va viu-
re dissabte un ambient festiu més 
propi de la Festa Major que no pas 
del segon cap de setmana de Fira. 
La celebració conjunta de la pre-
sentació del nan d'en Santi de la 
Fundació Maresme i els 35 anys 
del Tot Mataró va omplir la plaça 
d'activitats des de les cinc de la 
tarda fi ns a les dues de la matinada. 
El moment més àlgid i massiu va 
ser l'estrena de la nova fi gura i la 
ballada frenètica de la 'fl ashmob' 
del nou 'Jo sóc com tu' que canten 
Els Catarres. Centenars de famílies 
van prendre tot l'espai de la plaça 
per no perdre's ni les passes amb 
què tota la ciutat ballarà aquest 
any a les Dissantes, ni tampoc la 
imponent testa de la nova fi gura. 

Els més petits de la ciutat van ser 
els protagonistes de les primeres 
hores de festa. A partir de les cinc 
de la tarda podien jugar amb dife-
rents jocs del propi Projecte Santi 
o van poder gaudir d'un taller de 
canalla a càrrec dels Capgrossos 
de Mataró. El dissabte era calo-
rós de mena –tot i que també feia 
vent– però la temperatura va anar 
pujant a la plaça just després, quan 

d'una tacada es va estrenar el nou 
'Jo sóc com tu' i es va presentar el 
nan d'en Santi. La plaça, plena a 
vessar, va ballar primer i va esclatar 
d'aplaudiments després. La fi gu-
ra, feta per Marc Sala, reprodueix 
a gran escala la imatge icònica i 
tendra d'aquest personatge que 
ha contribuït a un paisatge fes-
tiu i massiu al voltant de la im-
portant tasca de la Fundació El 
Maresme. Per moments vam ser 
a les Dissantes.

Celebració d'aniversari
La Tresca i la Verdesca van sortir 
a l'escenari amb la plaça ben ple-
na, amb domini del color vermell 
de les samarretes solidàries i groc 
a les mans, del got que la barra 
servia, també solidari. El grup de 
les abelles va fer ballar a tothom 
durant més d'una hora, acaba-
da amb un escampall de suposat 
pol·len amb forma de confeti groc 
que va inundar bona part de la 
plaça. A l'hora que els més petits 
ja desfi laven cap a casa va pren-
dre el relleu Mestre d'Aixa, el grup 
d'havaneres maresmenc que tam-
bé celebrava 30 anys. Just abans 
el director del Tot Mataró, Toni 
Rodríguez, intervenia per recordar 

els fundadors de la capçalera, els 
seus pares Fernando i Carmen, i 
"tota la gent que ha fet possible 
aquests 35 anys".

Amb la plaça ja enfosquint-se, 
les havaneres tornaven a reme-
tre a la Festa Major. També l'olor 
del rom que es cremava i que va 
generar unanimitat de gustos. 
Mestre d'Aixa va agradar-se amb 
una cantada de dues parts en què 
van desplegar la seva varietat mu-
sical, pionera en el seu dia en la 
introducció de la veu femenina 
i heterodoxa, ja que a més dels 
clàssics del mestre Monasterio 
i la cançó marinera, fi ns i tot es 
van atrevir amb el 'Festa Major' 
de La Trinca.

A les onze de la nit van prendre 
l'escenari els Ignorantes, un grup 
que van aconseguir fer riure i ba-
llar la plaça amb la seva música 
mesclada de tot tipus de gustos 
i referències. El seu univers de-
lirant es va anar escampant amb 
perles com 'Fiesta Vegana' o una 
cançó, Cigaló, que ha de sonar 
a La Ruixada d'aquest any peti 
qui peti. El PD Pernil, amb ten-
dència premeditada al reggae, 
va tancar una  festassa pels 35 
anys del Tot.

Daniel Ferrer 
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Inclou OnStar amb WiFi 4G   

des de 14.990€

PIVE 8

ESERMA
Avda. Maresme, 30-40. Mataró. Telf.: 937 412 600 eserma.com



Festa del 35è aniversari del Tot Mataró i presentació del Nan d'en Santi.

Imatges

Daniel
Ferrer
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www.totmataro.cat/imatges

Tot imatges festa.indd   3 24/5/16   17:58



el temps valorem molt la confi ança que hem rebut 
dels nostres clients. Sense ells, onVeló cycling no 
estaria a on ens trobem avui.

Oci: 

 En breu farà quatre anys que es va crear l'espai 
onVeló cycling; des de la perspectiva que ens dóna 

Quatre anys d'onVeló Cycling 
Publireportatge
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Canviar d'ubicació ens farà estar més propers a la 
ciutat, més visibilitat i en defi nitiva el que sempre 
es pretén, millorar. 

Tot el que podem oferir a qui s'apropi al nostre es-
pai, sobretot sempre serà transmetre la nostra passió 
per l'esport de la bicicleta. Aquest invent de l'home 
amb el qual succeeixen moltes vivències... Oferim 
la satisfacció de poder passar les millors estones 
en aquest, el nostre preuat objecte, la bicicleta. Per 
això distribuïm marques com Orbea, BH, Pinarello, 
Olympia,... amb uns catàlegs que abasten totes les 
gammes junt amb el nostre taller amb un bon ser-
vei/assessorament, qualitat/preu.

Durant aquesta primera etapa hem pogut adap-
tar-nos al que l'entorn demanava. Hem format un 
club de ciclistes/amics, que cada cap de setmana 
es munta la seva sortida. Obert a tothom que s'hi 
vulgui engrescar en fer-se una mica ciclista. És més, 
tenim relació directa amb l'escola de ciclisme de la 
ciutat, pels nens que tinguin ganes és el millor lloc 
on iniciar-se.

Dintre de tot, ens mantenim al dia de les novetats 
del mercat, igualment no parem de participar arreu 
als diferents esdeveniments durant l'any.

La nova etapa que iniciem ens omple d'il·lusió per 
continuar en la línia d'assistir en qualsevol necessitat 
que sorgeixi: aventura, competició, repte, viatge o 
qualsevol passeig a sobre de la bicicleta. Continuem 
el camí agraint efusivament de nou la confi ança di-
positada, i el cada cop més interessant món del mi-
llor mitjà de transport, joguet sostenible i saludable 
invent de l'home, que no deixa mai d'enlluernar-nos!

Víctor Úbeda, gerent d'onVeló
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activitats D’estiu al  
Centre nataCió Mataró 2016

  

més informació a la secretaria del Centre  
i al web www.cnmataro.cat

La millor opció
per a l’estiu dels més petits!

cuRsets De NataciÓ iNFaNtiLs
De 3 a 13 anys | Intensius (de dilluns a divendres)  

2 torns (27 de juny/21 de juliol i 29 agost /9 de setembre)

esPLai iNFaNtiL
De 4 a 12 anys  | Del 27 de juny al 22 de juliol

escOLa D’estiu De WateRPOLO
Per a nascuts del 2006 al 2010 | Del 27 de juny al 15 de juliol

escOLa De NataciÓ aDaPtaDa
Del 4 de juny al 21 de juliol



EL MILLOR ATAC,
ÉS UNA BONA IDEA.
Juga amb nosaltres!

COMUNICACIÓ CREATIVA

El CE Mataró frega la zona de descens a falta d'una jornada
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Opinió

Staff

Cugat Comas
Periodista El Tot Mataró

Aquest cap de setmana és la segona edició de la perxa 
urbana de Mataró, què n'esperes? Que la gent gaudeixi 

igual o més que l'any passat, que va ser tot un èxit. Hem 
de pensar que més que una competició és un especta-
cle per a la gent, a més a més d'un acte de promoció 
pels qui vulguin provar la perxa, però principalment 
que la gent s'ho passi bé.
Com va sorgir la idea? Jo feia anys que volia fer 

aquesta exhibició, combinat amb el 90è aniversari del 
CAL, que volia fer una celebració una mica diferent i 
especial, i finalment l'Ajuntament també ens va ajudar 
i es va involucrar amb el projecte.

Llegeix l'entrevista completa a www.eltotesport.com

No sóc entès ni devot seguidor del 
waterpolo. De fet he de confessar 
que cada cop entenc menys quan 
és falta i quan no, per més que 
m’afegeixo al reclam de la grada –
que pressuposo entesa– quan vaig 
a veure partits. De partits en vaig a 
veure a Mataró, que és d’on sóc i és 
on tinc gent coneguda i collonu-
da que juga. I precisament si escric 
empipat, és perquè trobo que em 
posen difícil que la gent collonuda i 
coneguda a més pugui ser seguida.
Avesat, doncs, a la piscina per seguir 
el waterpolo em trobo que quan els 
dos equips de la meva ciutat es ju-
guen les garrofes a la Lliga m’és im-
possible seguir els partits. Resulta 
que primer els nois i després les no-
ies va i disputen els partits de play-
off entre setmana, en una hora que 
els galtaplens de la reforma horària 
deuen trobar excel·lent però que 
per a la gent comuna és impossible. 
A les sis de la tarda d’un dia entre 
setmana, la major part dels mortals 
treballa o està ocupat.

No entenc per què es passen 

llargs mesos disputant una fase re-
gular amb poc encanteri competi-
tiu –les noies– per després jugar-se 
la Lliga a corre-cuita. En el cas dels 
nois, encara és pitjor. El Terrassa ens 
va fotre fora de la pomada un di-
marts i un dijous. Fora. I els esporà-
dics vèiem com un cap de setmana 
començava el play-off i el següent 
ja estàvem de vacances. Maleïda la 
gràcia!

Entre convocatòries de la selecció 
–aquest invent de la Lliga Mundial 
el deu haver fet el diable– i altres, 
veiem com el waterpolo –que té 
molt d’esport nacional català– aca-
ba disputant molts dels seus partits 
cabdals a l’hora que el públic ho té 
pitjor. Només cal seguir el dia a dia 
d’una integrant del Mataró i de la 
selecció espanyola per acabar-te’n 
apiadant.

Trobo que ja que tenim un bon vi 
esportiu, estaria bé deixar-li de tirar 
aigua i acostar-lo al públic perquè 
el degustés bé. Encara que parlem 
de waterpolo. O tot i que parlem de 
waterpolo.

Aigua al vi
Com deixar perdre un espectacle on som referents

El Personatge
Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1430 | 2A ÈPOCA 

Telèfon: 937 907 098 
Fax: 937 554 106

redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com
Redacció: Josep Gomà 
Disseny: Joan Guillén
Col·laboren: Daniel Ferrer 
(fotos), Àlex Gomà, Jordi Gomà, 
Ferran Ángel i els serveis dels 
clubs.
Edita: El Tot Mataró S.L.

el Esporttot
Norbert de Haro
Centre Atlètic Laietània

Agenda
CASA

FUTBOL 2a Catalana
UD MATARONESA - CIRERA
Diumenge 29| 12h | Municipal del Camí del Mig

AD LA LLÀNTIA - EUROPA B
Diumenge 29| 12h | Municipal deLa Llàntia

FUTBOL 3a Catalana
PLA D'EN BOET - PINEDA
Diumenge 29| 12h | Municipal de Pla d'en Boet

ATLETISME 
PERXA URBANA 2016
Divendres 27| 18h | Plaça Santa Anna
Dissabte 28| 9h i 18 h| Plaça Santa Anna

FORA
FUTBOL 1a Catalana
UE HORTA - CE MATARÓ 
Diumenge 29 | 12 h | Municipal d'Horta

FUTBOL 3a Catalana
ARENYS MAR - LIVERPOOL
Diumenge 29| 12h | Municipal d'Arenys Mar

FUTBOL SALA 3a Divisió
MONTSANT - FUTSAL
Dissabte 28| 17h | Plaça Virrey Amat

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

Aquest cap de setmana és la segona edició de la perxa 
urbana de Mataró, què n'esperes? 

igual o més que l'any passat, que va ser tot un èxit. Hem 
de pensar que més que una competició és un especta-
cle per a la gent, a més a més d'un acte de promoció 
pels qui vulguin provar la perxa, però principalment 
que la gent s'ho passi bé.
Com va sorgir la idea? 

aquesta exhibició, combinat amb el 90è aniversari del 
CAL, que volia fer una celebració una mica diferent i 
especial, i finalment l'Ajuntament també ens va ajudar 
i es va involucrar amb el projecte.

Llegeix l'entrevista completa a 

per a la gent comuna és impossible. 
A les sis de la tarda d’un dia entre 
setmana, la major part dels mortals 
treballa o està ocupat.

No entenc per què es passen 

El Personatge

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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0  CE MATARÓ EF

2 GIRONA B

C.E. MATARÓ EF:   Joel, Lluís 
(Ricky 78'), Dani Prieto, Abel Moreno 
(Ousman 62'), Aitor Gonzàlez, Sergi 
Sànchez, Fiti, Parri, Rodri, Cristian 
(Sergi Urbano 72'), Uri (Baba 84'

GOLS: 61' Genís (0-1); 75' Coro (0-2).

PRIMERA
CATALANA

L'equip groc-i-negre va tenir 
moltes oportunitats de gol

El CE Mataró tenia un partit clau 
en la penúltima jornada que no 
va saber aprofitar per rematar la 
permanència, i queda en situació 
crítica, ja que en el darrer partit 
visita l'Horta, que s'estarà jugant 
l'ascens.

L'equip local es va mostrar força 
conservador davant un equip gironí 
que va estar molt més intens. Però, 
tot i això, la defensa local controla-
va la situació, i la millor ocasió de 
gol la va tenir Rodri, en un u contra 
u que va treure el porter visitant. 

A la represa, jugada sota una in-
tensa pluja, de seguida Uri va tenir 
una altra ocasió claríssima, sol da-
vant el porter, però el xut va sortir 
fregant el pal. Però l'equip visitant, 
va tornar a dominar, i es va avançar 

en un xut de falta. i poc després 
va marcar el segon. El Mataró va 
reaccionar tard, va atacar a la de-
sesperada, posant-hi l'esperit que 
abans no s'havia vist, i les ocasions 
es van anar succeint, però sense 
èxit: Urbano i Rodri rematant fora, 
Dani Prieto en un xut que salvà un 
defensa amb la cara, quan la pilota 
ja entrava. I en  embolics amb xuts 
i refusos dins l'àrea petita en què 
semblava impossible que la pilota 
no entrés... però no tocava.

El Vilassar a prop del 
títol i de l'ascens

33a jornada (22 maig)

Lloret - Martinenc ................................. 2-2
CE MATARÓ - Girona B ..........................0-2
L'Escala - Horta .......................................1-4
Mollet - La Jonquera .............................. 1-1
Vic - Manresa ..........................................2-0
Avià - Tona...............................................2-0
VILASSAR MAR  - Molletense ...............1-0
Farners - Sants........................................1-0
Andorra - Abadessenc .........................2-0

Classificació
VILASSAR MAR 59; Horta 57, La Jonquera 
55; Sants 54; Manresa 53; Martinenc 
52; Farners 51; ; Andorra 50; Vic i Tona 
49; Mollet 47; Avià 46; Girona B 41; CE 
MATARÓ i Lloret 40; L'Escala 35; Abades-
senc 27; Molletense 12. Els tres últims ja 
han baixat i en falta un altre.

34a jornada (29 maig)
Horta - CE MATARÓ (12 hores)
Girona B - Lloret (12 hores)
Sants - VILASSAR DE MAR (12 hores)

Diumenge decisió final
El CE Mataró juga al camp d'un equip que 
s'hi juga fins i tot l'ascens directe, cosa 
que aconseguirien si guanyen i el Vilas-
sar perd a Sants.
El Mataró en té prou amb fer el mateix re-
sultat que faci el Lloret a Girona per man-
tenir-se fora de la zona de descens. Però 
de tota manera després hauria d'esperar 
que dos equips catalans de 3a pugin a 2a 
B, per evitar el descens per compensació, 
tant si aquest resultat fos derrota com 
empat, ja que acabaria en 14è lloc. 
Si el Mataró guanyés i el Lloret també 
aleshores el Mataró passaria al Girona B i 
pujaria al 13è lloc i només caldria que pu-
gés un o cap segons la puntuació que tin-
gui el 13è de l'altre grup de 1a Catalana.

Acaben en el 7è lloc    
Sabadell - CE MATARÓ  ............................. 2-3
El juvenil del CE Mataró va guanyar al 
camp del cinquè classificat, que és un 
dels dos equips que puja, ja que els tres 
primers són equips B que no poden fer-
ho, i acaba en un magnífic setè lloc.

 Perden i estan en situació crítica

El Girona va ser molt més efectiu. | DF

Ll.Nacional.Juv.

Malgrat de la derrota, el conjunt mataroní va rebre l'escalf del públic. | DANIEL FERRER

www.eltotesport.com |  P. 3FUTBOLFUTBOL
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2  EUROPA B

6  UD MATARONESA

UD MATARONESA: Rafa, Alvero, Isaac 
(Alaji 75’), Diego, Palanco, Campaña (Si-
mon 81’), Koke, Comas (Ito 86’), Musta, 
Mosquera, Badre i Pedro.

0  CIRERA

3  MONTCADA

UD CIRERA:  Toni, Carlos Gómez 
(Isaac 79'), Albertito, Castillo, Durán, 
Miguel (Izar 79'), Àngel Vega, Toni 
Redondo, Pau (Joel 46'), Peque, Cristian 
(David Jiménez 66').

1   GRAMENET

0  AD LA LLÀNTIA

AD LA LLÀNTIA: Dani, Guti (Juanjo 
55'), Omar, Carmona, Muslera, Isra, 
Delfín, Toni Muñoz Juanma (Diallo 55'), 
Ibrahima, Sergio Cobo (Leiton 67').

SEGONA
CATALANA

La Mataronesa va obtenir un bri-
llant triomf que encara li dóna es-
perances de salvació, tot i que li faci 
falta quasi un miracle. En aquest 
partit al Nou Sardenya es van avan-
çar a la mitja hora de joc amb gol 
de Badre, però l'equip escapulat va 
capgirar el marcador a l'inici de la 
segona part i encara va obligar Rafa 
a fer un parell de grans aturades, 
però en la mitja hora final l'equip 

L'equip cirerenc va sortir poc moti-
vat després de tenir ja la permanèn-
cia i en canvi l'equip montcadenc, 
que lluita per evitar el descens, va 
sortir a totes i ben aviat va marcar 
dos gols amb els quals va encarri-
lar la seva victòria.

Era un partit clau i l'equip verd va 
jugar molt tens davant un equip 
que ja havia baixat a 3a Catalana 
i que ho va fer més tranquil. Els 
llantiencs van atacar sense èxit, 
i quan s'acabava el partit l'equip 
local va sentenciar el partit, envi-
ant l'AD La Llàntia a 3a Catalana.

El Premià té poques 
opcions d'ascens
33a jornada (15 maig)
Gramenet - LA LLÀNTIA  .......................1-0
CIRERA - Montcada ...............................0-3
Llefià - PREMIÀ MAR .............................0-4
Canyelles B- Tecnofutbol ....................6-0
Lloreda- Fund. Hermes ........................ 3-3
Martinenc B - Guineueta  ..................... 2-1
Besos BV- SANT POL .............................0-2
Europa B - MATARONESA ..................... 2-6
SJ Montcada - Carmelo .......................4-0

Classificació 
SJ Montcada 71; Hermes 69; PREMIÀ 
MAR 67; Llefià 62;  SANT POL 52; 
Guineueta i Besós BV 51; Carmelo 49; 
Europa B 45; Canyelles 42; Lloreda 41; 
CIRERA 40, Martinenc B i Montcada 
37; MATARONESA 35; LA LLÀNTIA 31; 
Gramanet 29; Tecnofutbol 16.
Falta un miracle
34a jornada (29 maig)
MATARONESA - UD CIRERA  (DG 12 h)
LA LLÀNTIA - Europa B  (DG 12 h)
La Mataronesa se salvarà si guanya i 
els dos que van per davant perden.

Dura lluita pel títol

33a jornada (28 maig)
Fund. Grama- PLA D'EN BOET .............5-0
Cabrils - Turó Peira ................................1-4
LIVERPOOL - Cabrera ............................. 2-1
Pineda - Canyelles B .............................. 3-1
L'Empenta - Llavaneres .......................0-3
Singuerlín - Arenys Mar ....................... 1-2
Argentona - Vilassar Dalt .................... 2-1
Premià Dalt- Districte 030 .................. 2-5
Alella - La Florida ..................................2-0

Classificació
Fund. Grama 78; Llavaneres 77; Argen-
tona 73; Cabrera 61; Vilassar Dalt 56, 
Turó Peira 53; Singuerlín 49; Districte 
030 48; PLA D'EN BOET 46; Cabrils 45; 
Arenys Mar 41; Pineda 39; La Florida 
37; LIVERPOOL 36; Premià Dalt 35; 
L'Empenta 24; Canyelles B 19; Alella 16.
34a jornada (29 de maig)
Arenys Mar- LIVERPOOL  (DG 12 h)
PLA D'EN BOET - Pineda (DG 12 h)

 La Llàntia baixa i la Mataronesa 
encara es pot salvar

La Mataronesa es va exhibir. | FRAN CAPELL

3a Catalana

arlequinat ho va brodar fent cinc 
gols, dos d'Isaac, dos de Palanco i 
un altre de Badre.

Un Cirera desmotivat no va ser rival per a un Montcada molt més necessitat. | D.F

el Esporttot FUTBOL
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11  CN SABADELL

9  LA SIRENA MATARÓ

CN SABADELL: Elena Sànchez i 
Laura Ester porteres, Mati Ortiz, Anni 
Espar (2), Olga Domènech (1), Colleen 
O'Donnell (2), Clara Espar, Jénnifer 
Pareja (1), Marina Cordobés (3, 1 de p.), 
Pili Peña, Maica Garcia (2), Judit Forca. 
LA SIRENA MATARÓ: Elisabeth Keeve, 
Ariana Gragnolatti, Alkistis Benekou (1), 
Roser Tarragó (3), Clara Cambray, Ciara 
Gibson (2), Marta Bach, Ona Meseguer 
(3), Marcela Ríos, Laura López..

PARCIALS: 1-3, 3-3, 3-0, 4-3..

DIVISIÓ HONOR 
FEMENINA

L'equip mataroní dominava 
per 4-6 però va desaparèixer 
durant més d'un quart d'hora 

El segon partit de la final va comen-
çar amb alguna sorpresa, com el fet 
que Anni Espar sortia a la piscina i 
que Laura Ester, la portera titular, 
era a la banqueta sabadellenca. A 
la piscina va començar amb avan-
tatge de 0-2 de La Sirena, marcats 
per dues jugadores que en el primer 
partit no havien marcat, Alkistis 
Benekou a la boia i Ona Meseguer 
des de fora. Va replicar Maica Garcia, 
però abans del final del primer quart 
Ciara Gibson va tornar a superar 
Elena Sànchez, la jove portera local.

En el segon quart, amb la defensa 
mataronina més tancada i la sabade-
llenca molt més oberta, va començar 
a haver-hi més exclusions, però la 
diferència es va mantenir amb bons 
xuts de Ru Tarragó, Ona Meseguer i 

Cap de setmana rodó per a
l'esport base del Centre

L'equip femení infantil de natació del 
CNM, entrenades per Sergi Garcia i 
Joan Parra, va aconseguir una excel-
lent 3a posició, amb 520 punts, en 
la Final de la Copa Catalana de clubs 
celebrada a Molins de Rei el dissabte, 
molt a prop del segon (Terrassa amb 
530), i primer (Sabadell amb 536) 
classificats. L'equip va estar format 

Ciara Gibson, per arribar al descans 
encara amb el 4-6.

A la represa Laura Ester tornava 
sota pals, i entre això i la forta pressió 
de les vallesanes en defensa, l'equip 
mataroní no va veure porteria, apro-
fitant-ho el Sabadell, sortint ràpid a 
la contra, per remuntar amb gols 

El Sabadell no permet 
que torni a saltar la 
sorpresa
Semifi nals

Rubí - Sabadell ..........................................5-18
Sabadell - Rubí ......................................... 18-4

Sant Andreu - LA SIRENA MATARÓ .... 10-20
LA SIRENA - Andreu ................................. 12-3

Final
LA SIRENA MATARÓ - Sabadell ............. 11-12
Sabadell - LA SIRENA ................................11-9

La Sirena no pot amb 
el campió d'Europa

El Sabadell no es va deixar sorprendre. | D.F

d'O'Donnell i dos d'Anni Espar, el 
darrer aprofitant un refús d'Eli Keeve.

Només començar el darrer quart 
la nord-americana O'Donell va cla-
var un altre xut a l'escaire i a partir 
d'aquí La Sirena ja va anar a remolc. 
La portera visitant va perdre absolu-
tament la concentració i el Sabadell 
ho va aprofitar encadenant sis gols 
per portar el marcador fins a un 10-
6. Però després d'haver passat més 
de 15 minuts sense marcar va des-
pertar l'equip mataroní, demostrant 
també el seu caràcter guanyador, 
i amb dos gols en atacs ràpids de 
Tarragó i un en superioritat d'Ona 
Meseguer, va posar el 10-9. Però en 
el darrer atac local, quan ja s'estava 
esgotant la possessió, Maica Garcia 
va forçar un penal que, transformat 
per Mariana Cordobés posava la 
sentència al partit i a la lliga.

Èxits dels equips Infantils de 
Natació i Waterpolo del CNM

per: Sílvia Hernández, Carla Feliu, 
Clàudia Benítez, Berta Cambray, 
Júlia Tomico, Judit Pueyo, Laia 
Abella, Clàudia Rodrigo i Carla 
Duro. En la classificació conjunta 
(femenina i masculina) l'equip del 
Centre va finalitzar amb una gran 
quarta posició.

Els waterpolistes de l'equip in-
fantil "A" de La Sirena CNM, entre-
nats per Ernest Gil, van assegurar 

el tercer lloc a la lliga catalana de 
la categoria després de la victòria 
a casa de diumenge enfront del 
Sabadell per 8-5, fet que els ha do-
nat el passaport per a participar en 
el Campionat d'Espanya que se ce-
lebrarà a Elx entre el 30 de juny i el 
3 de juliol. L'equip el formen: Oriol 
Guirado, Josep Colominas, Jordi 
Biosca, Aniol Blanch, Unai Gámez, 
Marc Ramírez, Max Omedes, Jan 
Ruiz, Víctor Pérez, Max Casabella, 
Pol Daura, Pol Sánchez, Marc 
Gutiérrez i Marc Vera.

www.eltotesport.com |  P. 5WATERPOLO
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el Esporttot POLIESPORTIU

COPA
CATALUNYA 

Els mataronins hi arriben a 
somiar però es queden ja sen-
se opcions d'ascens a EBA

Sortida fulgurant dels de Marc 
Guillem, conscients del que s’hi 
jugaven i amb les grades del Mora 
ajudant des del primer instant del 
partit. El parcial de sortida va ser 
sonat i al poc de començar el segon 
quart el marcador reflectia un 19-8 
que aturaria el tècnic visitant amb 
temps mort, tot i que just després 
els mataronins encara ampliarien 

Ja tenim els equips 
que es jugaran 
l'ascens final a EBA
Tornada eliminatòria prèvia fase 
d'ascens (21-22 de maig)

Sant Adrià - Lluïsos de Gràcia ....... 71-59
MATARÓ FEIMAT - Sitges ................. 59-58
Viladecans - Sant Josep................. 98-94
Grup Barna - Cerdanyola ............... 86-87

Final a Quatre (28 de maig)
Sitges - Grup Barna
Viladecans - Sant Adrià

La remuntada no va poder ser. | D.F

més la diferència, 22 a 8, a només 
dos punts d’assolir els 16 punts ne-
cessaris per remuntar.

Quan tot semblava possible, el 

La necessitat condemna el 
Mataró Feimat en l’últim quart

59 MATARÓ FEIMAT

58 BÀSQUET SITGES

MATARÓ FEIMAT: Martín (13), Guallar 
(9), Serratacó (18), Costa (3), Ventura 
(6), Ariño (0), Romero (2), Tardio (0), 
Coll (3), Ysarn (5), Puig (0) i Traver (0).

PARCIALS: 16-8, 22-22, 10-12 i 11-16.

partit es va començar a tòrcer. El 
Sitges va reaccionar i es va apro-
par a 5 punts, 24-19, que serien 8 
al descans, 38-30.

A la segona part, tot i els inces-
sants intents locals de remuntada, 
el conjunt del Garraf va saber res-
pondre amb serenor, sense deixar 
que la diferència superés els 10 
punts. L'ansietat local va fer la resta 
i, a poc a poc, s'esvaïen les opcions 
d'èxit, fins el 59-58 definitiu.

Ramos segueix viu 
a Roland Garros

Vallromanes acull el 14è Torneig MB 
Motors Mercedes Trophy de golf

El Hall del Golf Vallromanes. | CEDIDA

El tennista mataroní ja és
 a la tercera ronda del Grand 
Slam parisenc

Albert Ramos (número 55 del món) 
disputarà aquest divendres contra 
l'americà Jack Sock, 25è classifi-
cat al rànquing ATP i 23è cap de 
sèrie del torneig, la tercera ronda 
del Grand Slam parisenc, Roland 
Garros, per primer cop. 

El mataroní s'ha classificat des-
prés d'haver eliminat a l'argentí 
Horacio Zeballos, 88è al rànquing 
ATP, en primera ronda en quatre 
sets (6-3, 4-6, 7-5 i 6-0) , i al també 
argentí Mario Trungelliti, el sorpre-
nent botxí del croat Marin Cillic 
(número 10 del món) en segona 
ronda, per tres sets a zero (6-3, 
6-4 i 7-5). 

El passat dimarts 10 de maig MB 
Motors va organitzar el 14èTor-
neig Mercedes Trophy al Club Golf de 
Vallromanes. Va comptar amb més 
de 80 participants, els quals van 
gaudir d’una jornada esplèndida.

Els guanyadors del torneig, 
en  1a  categoria José  María  Gil i 
en  2a  categoria Octavi Llucià, 

participaran en la Final Nacional 
del mes de juliol al Club Golf Saler 
de València.

Mercedes no és només un refe-
rent en el golf professional, sinó 
que té el circuit amateur de golf 
més important del món, ja que el 
circuit Mercedes Trophy no només 
és un torneig local sinó que se cele-
bra des de fa 26 anys a tot el món.

Portada_1430.indd   6 25/5/16   19:31



Sin título-2   1 25/5/16   9:52



Sin título-2   2 7/12/15   9:48



Sin título-2   3 7/12/15   9:48



3  ALCOBENDAS

2  MIS IBÉRICA MATARÓ

MIS IBÉRICA MATARÓ: Sergi Grané, 
Marc Povedano, Eric Serra (1), Marçal 
Oliana, Oriol Lladó, Jordi Bartrés, 
Ricardo Valverde (1), Marc Comas.

GOLS: 6' SERRA (0-1); 9' Martínez (1-1); 
15' Candanedo (2-1); 45' VALVERDE (2-2); 
47' López (3-2).

1A ESTATAL 
MASCULINA

L'equip mataroní va fer suar 
l'ascens a OK Lliga a l'equip 
madrileny

El Mis Ibèrica CH Mataró va perdre 
per la mínima a la pista de l'Alco-
bendas, equip que ha acabat pujant 
a l'OK Lliga, tot i el seu quart lloc, 
ja que el campió, el FC Barcelona 
B, no pot pujar a la màxima cate-
goria estatal.

L'equip mataroní va fer suar de 
valent l'equip madrileny que no va 
assolir el gol del triomf (3-2) fins 
que faltaven tres minuts per al final.

El Mis Ibérica, que no compta-
va ni amb Florenza ni amb Pablo 
Fernàndez, va plantar cara en tot 
moment. Es va avançar amb un gol 

Ha obtingut el títol en el cam-
pionat disputat a Alcañiz 
guanyant tots els partits

L'equip femení del Club Hoquei 
Mataró, que fa setmanes ja s'havia 
proclamat campió de Catalunya, 
aquest cap de setmana ha afegit 
el títol de campió d'Espanya en la 
competició disputada a Alcañiz.

Les noies entrenades per Aleix 
Castellsaguer van començar el tor-
neig enfrontant-se al Rivas madri-
leny, guanyant per un ajustat 3-2. i 
després van guanyar el Compañia 
de María per un clar 1 a 10, obtenint 
en primer lloc en la fase de grups. 
Aquests dos partits es van dispu-
tar el dijous.

d'Eric Serra, però l'equip madrileny 
va capgirar el marcador abans del 
descans.

A la represa van anar passant 
els minuts sense gols, però quan 
només en faltaven cinc, Valverde 
va posar l'empat a dos gols que 
deixava l'Alcobendas sense ascens. 
Però dos minuts després van mar-
car el tercer i al final l'alegria es va 
desfermar entre els seus seguidors 
que tornaran a veure la màxima 
competició, l'OK Lliga, a casa seva, 
on havien jugat per darrera vegada 
la temporada 2003-04.

Acaben en 10è lloc
Jornada 26
Mieres - Sant Feliu ....................................4-4
Arenys de Munt - Sta. Maria del Pilar .. 5-3
Palafrugell - Girona .................................. 3-3
Alcobendas - MATARÓ .............................. 3-2
Tordera - Manlleu ......................................3-4
Vilanova - Rivas Las Lagunas ................5-5
Barça B - Sant Cugat .................................6-1

Classificació
Barça B 56; Manlleu i Girona 51; Alco-
bendas 50; Sant Cugat 49; Sant Feliu 48; 
Tordera i Arenys de Munt 36; Palafrugell 
35; MATARÓ 34; Vilanova 29; Rivas Las 
Lagunas 20; Mieres 16; SM del Pilar 10.

Es resolen els ascensos
Finalment, els tres equips que assolei-
xen l’ascens són el Manlleu, el Girona i 
l’Alcobendas, que va haver de suar-lo 
de valent, ja que necessitava la victòria 
contra el Mataró. Per la part baixa, com 
ja se sabia, baixen tres equips de fora 
de Catalunya, el Rivas Las Lagunas, 
el Mieres i el Santa Maria del Pilar. El 
Mataró, amb el nou tècnic Quim López 
–que precisament ha assolit l’ascens a 
OK Lliga amb el Manlleu–, té ara la tasca 
de canviar la dinàmica d’aquesta tempo-
rada per intentar lluitar de nou per estar 
a la zona alta de la categoria.

El Mis Ibèrica perd a 
Alcobendas i acaba desè

El CHM campió d'Espanya sub-16 femení

Final de lliga a Alcobendas. | P. TORDERA

En la següent ronda disputada 
a partir de divendres van tornar 
a guanyar el Rivas per 5-3, i des-
prés el Vilanova, vell conegut del 
campionat de Catalunya, al que 
van superar per 2-1 després d'un 
partit molt emocionant.

Dissabte van completar una com-
petició immaculada guanyant el 
Palau de Plegamans per 1-3 i al 
Manlleu per 4-0, en el partit que 
va donar el títol amb gols d'Aina 
Florenza (2), Adriana Chiva (1) i 
Carla Naranjo (1).

L'últim i intranscendent par-
tit contra el Gijón, que és el sisè 
classificat, però ja amb el títol de 
Campiones d’Espanya a la butxaca, 

van guanyar per 2-3.
Formen l'equip: Paula Lladó, 

Alba Garcia, Mercè Prat, Adriana 
Chiva, Aida Antón, Nerea Da Silva, 
Carla Naranjo, Aina Lleonart, Joana 
Xicota, Aina Florenza, Txell Gimeno 
i Marlena Rubio. L'entrenador és 
Aleix Castellsaguer i completen 
l'equip tècnic Sergi Garcia i Joan 
Lleonart.

Les campiones, eufòriques. | CEDIDA

el Esporttot HOQUEI PATINS
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Imatge de l'edició del 2015. | ARXIU

Aquest cap de setmana es disputa 
la 2a edició de la Perxa Urbana

La Plaça Santa Anna acollirà 
la segona edició de l'especta-
cular esdeveniment

Després de l'èxit de la primera edi-
ció, aquest divendres 27 i dissabte 
28 arriba la segona edició de la per-
xa urbana de Mataró, organitzada 
pel Centre Atlètic Laietània amb el 

suport de l'Ajuntament de Mataró.
La competició gaudirà d'una no-

drida presència d'atletes de totes 
les categories de tota Catalunya.

A més a més, el dissabte al 
matí, amb els entrenadors del CA 
Laietània, es podrà provar la moda-
litat a la pista de la Pl. Santa Anna.

Amaranta contra el Brasil. | FACE. 
Les jugadores maresmenques 
de vòlei platja van ratllar a un 
alt nivell tot i caure al Main 
Draw del torneig

La parella maresmenca de vòlei 
platja, formada per la mataronina 
Amaranta Fernàndez i la santpolen-
ca Ester Ribera, continuen compe-
tint al més alt nivell buscant punts 
que encara els donin l'opció d'anar 

Amaranta i Ribera han estat 
al World Tour de Cincinatti

als Jocs de Rio 2016.
Durant la setmana passada van 

participar en el Torneig World Tour 
de Cincinatti jugant a un alt nivell. 
Primer van superar la fase prèvia, 
eliminant les brasilenyes Eunyce i 
Bàrbara per 2-0, entrant ja al Main 
Draw, que és la fase de grups. Allà 
van caure eliminades en perdre 
davant les canadenques Broder/

Valjas per 0-2 (18-21, 15-21), des-
prés davant les txeques Slukova i 
Hermanova per 0-2 i pels mateixos 
parcials exactes, i finalment da-
vant les estatunidenques Dicello i 
Vanzwieten per 0-2, però en dos 
sets ajustadíssims (19-21 i 18-21).

el Esporttot POLIESPORTIU
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L'equip del CNM. | FOTOGRAFIAS CARLOS

El CN Mataró participa en la Copa 
del Rei de Triatló de Pontevedra

Les condicions climàtiques 
marquen la prova

Un grup de triatletes es va desplaçar 
a Pontevedra per disputar, dissabte 
21, la Copa del Rei, Una competi-
ció per equips de 6 componens on 
competeixen tots junts i el temps el 
marca el 4t component de l'equip. 

Les condicions climàtiques no 
eren gaire favorables i van dificultar 
la prova. L'equip femení del CNM 
ho va acusar i en abandonar una 
de les 4 integrants, va fer plegar 
a tot l'equip.

El masculí, per la seva banda, sí 
que va poder acabar en el 37è lloc.

Millora en la prova per relleus
Diumenge 22 es va fer el Campionat 
d'Espanya per Relleus amb equips 
de 3 en què cada component havia 
de fer un mini triatló de 250-9-2.

Les noies, que aquest cop sí van 
poder acabar, van fer una bona clas-
sificació quedant les 18es. En nois 
millor que el dia anterior, lluitant 
en una competició molt igualada,i 
finalitzant en 31a posició.

També es va disputar el 70.3 de 
Barcelona
El diumenge es va disputar el 70.3 de 
Barcelona, prova del circuit Ironman, 
a la localitat de Calella. 1900m de 
natació en un circuit al mar mar-
cat per boies, 90 kms de ciclisme 
en un recorregut  pel parc natural 
del Montseny i 21 kms de cursa a 
peu pel passeitg maritim de Calella.

Santi Abad va ser el millor del 
CNM, finalitzant en el 40è lloc ab-
solut i 32è professional.

Una competició original. | SUSI NAVARRO

El Patinatge Artístic Mataró 
ha destacat en l'Interclubs 
2016 disputat a Mataró

El dissabte 21 de maig es va cele-
brar al pavelló Jaume Parera la 
segona fase de l'Interclubs 2016, 
on les patinadores del Patinatge 
Artístic Mataró van aconseguir 9 
podis i la classificació per disputar 
el Campionat Intercomarcal en el 
mes de juliol.

Els podis es van repartir en 4 
primers llocs (Laura Costa, Noa 
Rosales, Jana Moreno i Bianca Gil), 
3 segons llocs (Clàudia Fernàndez, 
Carolina Borrego i Paula López) i 
dues terceres posicions (Marina 
Gallardo i Ainhoa Garcia).

Àxel Lobato classifi cat pel 
Campionat d'Espanya Juvenil
En el campionat juvenil, el patina-
dor del PAM va acabar en 7a posició 
aconseguint el passi al d'Espanya.

El català Aleix Segura domina 
la competició

Mataró va ser l'escenari del 
Campionat d'Espanya d'Apnea 
Indoor, disputat a les piscines del 
Sorrall i del complex Joan Serra. 
La competició la va dominar el 
català Aleix Segura en indivi-
dual i Catalunya en la prova per 
comunitats.

La competició va deixar imatges 
ben espectaculars.

Mataró acull la 2a jornada del 
Campionat d'Espanya d'Apnea Indoor

El PAM suma 9 
podis en Interclubs

www.eltotesport.com |  P. 9POLIESPORTIU
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el Esporttot FUTBOL SALA

El sènior femení i el juvenil fe-
mení campions de lliga

 El passat cap de setmana fou tot 
un èxit per a la part femenina del 
Futsal Mataró, i és que el juvenil fe-
mení i el sènior femení del club es 
van proclamar campions de lliga. El 
juvenil va guanyar 1-12 al camp del 
cuer, el Club Alpes de Barcelona.

Després de dos anys quedant sub-
campiones de lliga, el juvenil del 
Futsal Construccions 9 Team Mataró 
s'ha proclamat campió de la Divisió 
d'Honor Juvenil Cadet Femenina, 
títol que dóna accés a jugar el 
Campionat d'Espanya. Després de 
23 jornades de lliga el conjunt mata-
roní només ha cedit una derrota i un 
empat i és l'equip més golejador de 
la categoria i el menys golejat. Nou 
èxit d'una generació de jugadores 

que en categoria Femení Base ja es 
van proclamar campiones de lliga i 
subcampiones d'Espanya.

La plantilla la formen Gloria 
Salido, Meritxell Ribas, Maria 
Espinar, Maria Rius, Anna Munné, 
Irene Garcia, Cristina Vázquez, i 
Marta Collado. Cos tècnic: David 
Rivera i Jordi Pitarch.

El sénior femení de l'Aliança 
també es proclama campió
El sènior femení del Futsal Aliança, 
equip que es nodreix de moltes ju-
gadores del juvenil, ja fa un parell 
de setmanes va assolir l'ascens a 
Primera Catalana, però aquesta 
setmana va arrodonir la tempo-
rada emportant-se el títol de lliga. 
Després de 25 jornades de lliga les 

Cap de setmana gran 
del Futsal Mataró

mataronines no han perdut cap par-
tit i només han cedit dos empats.

La plantilla la formen Júlia Batlle, 
Nina Busqué, Marta Cuquet, Núria 
Nadal, Mar Montserrat, Meritxell 
Ribas, Maria Espinar, Maria Rius, 
Anna Munné, Irene Garcia, Cristina 
Vázquez, i Marta Collado. Cos tèc-
nic: Paquito Parés i Jordi Pitarch.

La plantilla del juvenil campió. | CEDIDA

El Benjamí A del Futsal 
Mataró subcampió de 
Catalunya
Aquest diumenge el Benjamí A 
del Futsal Mataró es va proclamar 
subcampió de Catalunya, després 
de perdre 2-3, davant l'Arenys de 
Mar, l'últim partit de la final a 4 
del Campionat de Catalunya que 
va acollir el Pavelló Teresa Maria 
Roca de Mataró.

L'equip el formen Pol Cuní, 
Jan Soler, Adrian Campos, Iker 
Serra, Roger Abril, Joel Miñano, 
Raul Rosco, Joan Casanova, Martí 
Rodríguez i Pol Tornay. Cos tècnic: 
Raul Pulido, Dani Baño i Juan Toffalo.
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El sènior femení eliminat de 
la Copa Catalana

El sènior femení del Joventut 
Handbol Mataró va perdre davant 
el Vilamajor per 19-29 i ha caigut 
eliminat de la Copa Catalana.

El Joventut Mataró Atlètic llui-
ta pel títol de 3a Preferent
El Joventut Handbol Mataró Atlètic, 
va aconseguir ja fa unes setmanes 
l'ascens a 2a Catalana, compensant 
el descens del sènior B, cosa que 
ja havia passat la temporada ante-
rior. L'Atlètic, que per decisió de la 
direcció tècnica del club aquesta 
temporada ha tornat a jugar a 3a 
Preferent, està lluitant pel títol de 
la categoria, que va aconseguir la 
temporada anterior, i està en segon 
lloc de la classificació, quan tot just 

queden encara dues jornades per 
finalitzar la competició.

El sènior B juga la semifi nal de 
la Copa Federació
El sènior B masculí va perdre per 
32-34 davant l'Ègara, però tot i 
això s'ha classificat per a les se-
mifinals de la Copa Federació de 
2a Catalana i la jugarà el proper 
dissabte a la pista del Sant Fost a 
les 18 hores. 

El juvenil masculí classifi cat 
per al TOP-4 de 1a Catalana

L'equip juvenil del Joventut aca-
barà en tercer lloc de la fase re-
gular de la 1a Catalana i disputa-
rà el TOP-4, molt probablement a 
Mataró el primer cap de setmana 
de juny, amb Bordils, Ègara i Les 
Franqueses com a rivals.

Els esportistes del CD Tonbal. | CEDIDA

A Portugal es van sumar dos 
ors, una plata i dos bronzes

El passat cap de setmana es van 
disputar a Vila Real (Portugal) els 
Campionats d'Europa en ruta per 
a veterans i la representació ma-
taronina va obtenir cinc medalles.

Àngela Noell (CA Laietània) va 
quedar 3a en la prova del 10 km 
marxa a la categoria F50 amb un 
excel·lent crono de 1:03:17. I per 
equips i en la categoria F45, va ob-
tenir una brillant medalla d’or amb 
l'equip espanyol.  Per part del GA 
Lluïsos tres podis en equips, amb la 
selecció espanyola: Eva Riera cam-
piona en mitja marató en F40 (ella 
ha fet 1:40:20), Ana Esther Fidalgo 
plata en F45 (1:42:34); Xantal Oller 
bronze en F40 en 10 km (47:55). 

Uns resultats molt positius per  
l'atletisme mataroní, que es manté 
en forma en totes les edats.

Èxit del conjunt mataroní a la 
competició de Taekwondo

El passat diumenge 22 de maig 
es va disputar el Campionat de 
Catalunya Absolut, Infantil i 
Promoció 2016 de Poomsae.

El CD Tonbal va aconseguir 31 
medalles (13 ors, 7 plates i 11 bron-
zes), destacant els ors al Campionat 
Aboslut de CARLA BERNAOLA i 
IMANOL MARTIN en parella ca-
det; MARTA CALZADA i HECTOR 
POZA en parella júnior; MARTA 

CALZADA en individual júnior fe-
menina; TONI MORENO en Màster-1 
Masculí. Tots ells participaran als 
Campionat d’Espanya el proper 11 
de juny. Al Campionat Infantil va 
guanyar l’or ÓSCAR MONTORO.

Al Campionat de Promoció van 
obtenir l’or: Carlos Macías i Hafsa 
Samadi (Júnior), Carla Fernàndez 
(cadet), Adrià Casado (infantil), Jan 
Sànchez (aleví), Abril Gonzàlez, 
Alejandro Corpas i Wail Eddehbi 
(benjamí).

Gran actuació del CD Tonbal 
al Campionat de Catalunya

5 podis als Europeus 
en ruta de veterans

L'handbol va arribant al final
El futbolista del Futsal 
Aliança Mataró triomfa amb 
la selecció catalana

La setmana passada Nicolas 
Marrón, jugador de l’infantil A del 
Futsal Aliança Mataró, es va pro-
clamar campió d'Espanya infantil 
amb la selecció catalana a l'esta-
tal disputat a Mazarrón (Múrcia). 
Catalunya va superar a la final es-
tatal 8-1 Andalusia en un matx on 
va aconseguir dos gols.

En el primer partit de l'estatal, 
el combinat català va guanyar 10-3 
al Ceuta amb dos gols de Marrón. 
En el segon partit de la fase prè-
via Catalunya va guanyar 13-2 al 
Melilla amb tres gols del mataroní. 
A semifinals els catalans van tenir 
el partit més dur del campionat 
davant Madrid, on la selecció ca-
talana va passar a la final per 4-3.

Nicolas Marrón 
Campió d'Espanya

www.eltotesport.com |  P. 11VARIS
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Malestar per la pèrdua d’un P3 a Cirera 
La Plataforma en defensa de l’Educació de Mataró i l’AMPA del centre 
consideren que “és un error”

Educació: Mireia Biel

 L’escola Cirera perdrà, fi nalment, 
una línia de P3, una previsió que 
s’ha confi rmat un cop fi nalitzada 
la preinscripció escolar. Les llistes 
defi nitives han generat malestar 
entre la comunitat educativa i, es-
pecialment, a l’AMPA de l’escola 
Cirera i la Plataforma en defensa 
de l’Educació de Mataró, que con-
sideren que la decisió de Serveis 
Territorials de tancar una línia és 
“un error”.

La Plataforma en defensa de 
l’Educació de Mataró valora posi-
tivament “la sensibilitat de l’admi-
nistració envers les protestes que 
ha protagonitzat la ciutadania en 
els últims mesos” i que han permès 
reduir el nombre de línies de P3 
que es volien suprimir. Però tot i 
així, consideren que és un error 
tancar-ne una, encara que sigui 
l’única en tota la ciutat, ja que 
veuen més convenient “baixar el 
nombre d'alumnes per aula fi ns 
als 20, per atendre millor l'alumnat 
i millorar la qualitat educativa”.

Anunci esperat
L’anunci del tancament era espe-
rat, tenint en compte que Serveis 

Territorials ja havia assenyalat l’es-
cola Cirera, entre altres, com a una 
de les que podien perdre línies 
de P3 al fi nal de la preinscripció. 
Una decisió que la PEM denuncia 
perquè “pot haver condicionat 
la no elecció del centre per part 
d'algunes famílies.

“Abandonats”
Les que sí que afronten el proble-
ma i se senten “abandonades” per 
l’administració, són les famílies 
de l’escola Cirera, que lamenten 
que s’hagin invertit recursos per 
a construir noves escoles, mentre 

es deterioraven les instal·lacions 
de centres com el seu.

Tot i així, afi rmen que, en relació 
a altres barris, a Cirera-Molins són 
“afortunats perquè és una zona 
amb 4 escoles públiques amb pro-
jectes educatius diferents que ofe-
reixen a les famílies un ventall de 
possibilitats diferents”.

És per això que ambdues pla-
taformes han fet arribar el seu 
malestar a la direcció de Serveis 
Territorials, amb l’esperança que 
l’administració canviï de postura 
i fi nalment no tanqui cap línia de 
P3 de cara al curs vinent.

Els integrants de la Plataforma, en una imatge d'arxiu  Cedida 

CiutatCiutat núm. 1725 del 27 de maig al 2 de juny de 2016
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dissabtes i festius

Alicia a través del espejo  

 12:00  12:20  17:00  18:00  19:30  20:25  22:00  22:50  00:30

 [dv.-dg.+dc.] 16:00  16:20  18:40          [dl.-dm.+dj.] 16:00  00:50

Un doctor en la campiña  12:20  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

Noche real 20:35  22:40        [dl.-dm.+dj.] 12:15  16:00  18:05

X-Men: Apocalipsis 12:00  16:00  18:10  19:00  22:00  23:30

Las estaciones 12:15  16:00

La bruja 12:20  16:00  20:05  22:30  01:00       [dl.-dm.+dj.] 18:00  

Angry Birds 12:10  12:30  16:00  17:00  [ds.] 19:15  [dv.-dg.] 20:20

 [excepte dc.] 18:10     [dc.] 18:25 

Espías desde el cielo 21:15    [dv.+dg.] 16:00      [exc. dc.] 18:25  

El olivo 17:00        [excepte ds.] 19:15        [excepte dc.] 21:30

Nacida para ganar 00:35

Infiltrados en Miami 23:45

Tini, el gran cambio de Violetta [dv.-dg.] 12:10  16:00

Capitán América:Civil War 12:00  16:00  19:00  22:00  23:30

El libro de la selva     12:15  17:00  19:20  21:40  00:00 

Objetivo: Londres 

 [dv.-dg.+dc.] 21:45        [dl.-dm.+dj.] 20:10  22:20        01:00

Kiki, el amor se hace 00:40       [dv.+dl.-dm.+dj.] 16:00 

     [dl.-dm.+dj.] 20:20       [excepte dc.] 22:30

Capuleti e i Montecchi (òpera)     dimecres 20:00 

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

Centre Parroquial d'Argentona
C. Bernat de Riudemeia, 4 - Argentona

El juez 19:00  21:30 (28 maig)   19:30 (29 maig)

Frankenweenie 17:30 (29 maig)

Cinema Foment
93 790 34 50 · Dll. 1a sessió preu reduït ·C. Nou, 11

La noche q mi madre mató a mi padre 18:00 (28, 30 i 31 maig)

El secreto de una obsesión 20:00 (28, 30 i 31 maig)  
 La sessió del vespre del dia 31 serà V.O.S.  

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                          

Alicia a través del espejo  [ds.] 16:00          [dg.] 15:50

 [dv.-ds.] 18:10  19:15  20:20  21:30  22:30   [dg.-dj.] 18:00  19:00  20:10  22:00  

Noche real 18:00       [dv.-ds.] 22:30          [dg.-dj.] 22:00  

X-Men: Apocalipsis 
  16:00  18:00  19:00        [dv.-ds.] 22:00          [dg.-dj.] 21:45

El hombre que conocía el infinito  15:45  21:00  

Angry Birds  16:00  17:00  18:00  19:00  20:00

Espías en el cielo [dv.-ds.] 18:15  20:15  22:15

 [ds.] 16:15          [dg.] 15:45           [dg.-dj.] 18:00  20:00  22:00

La bruja 20:00  22:00

Tini, el gran cambio de Violetta 16:00

Capitán América: Civil War 22:00

El libro de la   selva [dv.-ds.] 18:15  20:20

 [ds.] 16:10          [dg.] 16:00           [dg.-dj.] 18:00  20:00

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Cinema: Redacció

 El M|A|C Espai de Can Palauet 
inaugura el pròxim 1 de juny 
Anima[t], un projecte que ha tre-
ballat amb els  alumnes de 6è de 
primària de l'Escola Montserrat 
Solà de realització de pel·lícules 
animades. El mateix dia 1 a par-
tir de les 18.30 h es podran veu-
re els 14 treballs que han fet la 
quarantena d'alumnes de l'escola 
mataronina.

Anima[t] són històries curtes i 
animades amb stop-motion  que 
conviden a viatjar als inicis del 

El M|A|C mostra les pel·lícules animades 

dels alumnes del Montserrat Solà

cinema. És també un divertiment 
compartit que busca l'ànima de 
les coses. La feina dels alumnes 
ha comptat amb la direcció de 
Susana Bacardí, especialista de 
visual i plàstica, la implicació de 
les tutores de 6è, Carme Oliveras 
i Judit Oriach i amb la participa-
ció del M|A|C. Els alumnes han 
treballat en el projecte durant tot 
el curs escolar. 

Al M|A|C Espai s'hi podrà veu-
re un vídeo amb les 14 històries 
animades però també el making 
off del treball i els exercicis previs 
abans de fer el treball fi nal. 

L'edifici de l'escola Montse Solà

Pregunta de la setmana
Quan es va publicar per primer 
cop la història 'Alicia al país de 
les Meravelles?

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

Resposta del núm. 1723
‘Recuperar els ous robats pels porcs’

Guanyadors:
Isaac Arroyo Martínez

Recolliu les entrades a les 
nostres oficines, de:
dilluns a divendres de la
setmana següent a la
publicació d’aquesta revista.
C. d’en Xammar, 11 - Mataró

Més cinema a: www.totmataro.cat

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades

núm. 1725 del 27 de maig al 2 de juny de 2016
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Cinemes Les estrenes núm. 1725 del 27 de maig al 2 de juny de 2016

ALICIA A TRAVÉS DEL...

Quan Alicia desperta al País de les Me-
ravelles, la jove protagonista haurà de 
viatjar a través d'aquest món màgic i 
intentar canviar el passat amb l'ajuda 
d'una enigmàtica cronosfera per resca-
tar al seu amic Sombrerero Loco.
Direcció: James Bobin
Intèrprets: Mia Wasikowska, Johnny 
Depp, Helena Bonham Carter
113min

TRES RECUERDOS DE MI...

Paul Dedalus deixa Tadjikistan recordant 
la seva infància a Roubaix, les crisis de 
la mare, el vincle que l'unia al seu germà 
Ivan, al seu pare i el viatge a l'URSS on 
una assignació clandestina el portaria a 
oferir la seva identitat a un jove rus.
Direcció:  Arnaud Desplechin
Intèrprets:  Mathieu Amalric, Lou Roy-
Lecollinet, Quentin Dolmaire
123min

¿QUÉ INVADIMOS AHORA?

Documental convertit en una sàtira 
en la qual el director Michael Moore 
s'embarca en una hipotètica "invasió" 
per Europa per trobar solucions que es 
puguin aplicar als problemes interns 
que pateixen, des de fa temps, els Estats 
Units.
Direcció: Michael Moore
Documental
119min

EL HOMBRE QUE QUISO...

Vida i obra del pioner de cinema espan-
yol Segundo de Chomón i la peculiar 
relació que va tenir amb el seu germà 
bessó, Primer de Chomón. De Chomón va 
ser el cineasta espanyol pioner del cine-
ma mut i de l'animació cinematogràfica. 
Direcció: Ramón Alós
Intèrprets: Ramón Langa, Enrico Vecchi, 
Juan Miguel Company 
90min

PROYECTO USA

El film recull l l'odissea de quatre amics 
que es van proposar creuar els Estats 
Units de Nova York a Los Angeles, amb 
cotxe. Rodada a contrarellotge i amb un 
pressupost reduït recorren llocs mítics 
com  el Gran Canyó del Colorado.
Direcció: Miguel Herrero Herrero
Intèrprets: Christian Simón Agulló, Luis 
Bajo, Sergio Pérez Esteve
72min

EL PAÍS DEL MIEDO

Carlos, un home pacífic, veu alterada la 
seva vida quan la Marta, una nena de 
13 anys, es creua en el camí del seu fill 
Pablo i comença a extorsionar, primer al 
nen i després al pare. La història el por-
tarà a una situació inesperada. 
Direcció: Francisco Espada
Intèrprets: José Luis García Pérez, Cris-
tina Plazas, Eduardo Velasco
102min
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  Situats al C/La Riera, 177 des de 
fa 4 anys i actualment (curs 2015-
16) amb un nou centre al C/ Del 
Parc, 44, Global English ofereix di-
ferents formes d’aprendre anglès 
i sempre pensant el que és millor 
per a cada grup i/o alumne.

Casal d’Estiu 2016
Del 27 de Juny al 22 de Juliol.
4 setmanes a on els nens a par-
tir dels 3 anys gaudiran aprenent 
anglès alhora que fan activitats 
divertides, juguen i s’ho passen 
bé en un entorn lúdic i didàctic. 
Durant el casal es faran activitats 
esportives, aquàtiques, musicals 
i una excursió setmanal.

Cursos intensius
De l’1 de Juliol al 29 de Juliol.
2 hores de classes diàries en grups  
reduïts de diferents nivells i des-
tinats a totes aquelles persones 
que volen o necessiten perfecci-
onar el seu nivell d’anglès. A fi -
nal del curs tots aquells alumnes 
tindran l’opció de fer l’examen 
ofi cial corresponent al seu nivell 
(KET,PET,FCE,CAE subvencionat)

Estada a Irlanda
Del 28 de Juny al 19 de Juliol
Global English ofereix a persones 
a partir dels 12 anys, una estada a 
Irlanda d’entre 1 i 3 setmanes. Es 
tracta d’una immersió lingüística  
a més de conviure amb famílies 
natives de la zona.

Vols guanyar una tablet Samsung  
Galaxy o una plaça GRATUÏTA al 
casal d'estiu? �
-Posa "M'agrada" a la nostra pàgi-
na Facebook, globalenglishmataro
-Comparteix aquest anunci
-Escriu en comentar: #�tablet��� 
o #�casal���
Bona sort!! 

Aprèn anglès de la 
manera que millor 
s’adapti a les teves 
necessitats

Publicitat
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El nan d'en Santi en la presentació de dissabte passat.

 Daniel Ferrer 

Coincidint amb la festa de celebració dels 35 anys 
del Tot Mataró, la Fundació El Maresme va presentar 
aquest dissabte passat, dia 21, el nan d'en Santi i la 
coreografi a de la fl ashmob de les Dissantes d'aquest 
2016. La presentació del capgròs "va anar molt i molt 
bé", assegura satisfet el coordinador del Projecte 
Santi, Javi Ávila, al Tot Mataró. Ell mateix afegeix: 
"per a nosaltres en Santi és un símbol d'inclusió, de 
participació de les persones amb discapacitat dins 
de l'activitat activa de la ciutat de Mataró".

I és que en Santi s'ha convertit en tot un símbol i 
icona. La discapacitat s'està normalitzant, gràcies al 
treball intens que des de fa pocs anys ha centralitzat 
la Fundació en aquesta fi gura. És així també, com la 
Fundació El Maresme, que està celebrant els seus 50 
anys aquest 2016, aconsegueix més visibilitat i difu-
sió.  Només l'any 2015 des de l'entitat es van atendre 
2.502 persones, 1.600 de les quals van accedir a la 
Fundació a través del servei de diagnòstic i atenció 
precoç. Són xifres que es multipliquen cada any i que 
fan que la Fundació creixi i es consolidi en la lluita 
per la normalització de la discapacitat intel·lectual.

En Santi de la Fundació El Maresme 
ha esdevingut un gran símbol per la 
lluita per la integració i normalització 
de la discapacitat. A la comarca del 

Maresme i a la ciutat de Mataró ja no es parla 
de discapacitats sense mencionar a en Santi o 
la mateixa Fundació i això ha estat possible, en 
part també, gràcies a la creació del Projecte 
Santi i la voluntat de desenes de treballadors 
de l'entitat que van creure-hi des d'un inici. 

Al reportatge d'aquesta setmana volem analitzar 
què signifi ca en Santi per a la ciutat i per a les 
persones amb discapacitat intel·lectual, aprofi -
tant la presentació del seu nan i la celebració del 
cinquantè aniversari de la Fundació El Maresme. 

En Santi;
inclusió i iconaREPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Daniel Ferrer

La presentació del nan d'en Santi s'emmarca en 
el 50è aniversari de la Fundació El Maresme
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RANGE ROVER EVOQUE SE
150 CV. Automàtic. 5 portes.

Gamma Range Rover Evoque 5 portes: consum combinat des de 4,3 fins a 7,8l/100km; emissions de CO2 (g/km) 
des de 113 fins a 181. *PVP del Range Rover Evoque 5 portes des de 43.900€ (IVA, transport, descompte promocional i impost de matricu-
lació, IEDMT inclosos). IEDMT calculat al tipus general. No obstant això, el tipus aplicable al IEDMT pot variar en funció de la comunitat autònoma 
de residència. Preu promocional per a unitats finançades amb FCA Capital España EFC, SAU segons condicions contractuals, amb un import mínim 
a finançar de 19.000€, termini de 37 mesos i permanència mínima de 24 mesos. Oferta vàlida per a unitats en estoc (16). El vehicle mostrat pot no 
coincidir amb l'ofert.

PVP: 50.689 €
DTE: 6.789 €
OFERTA: 43.900 € Només 16 unitats*
Amb 3 anys de manteniment inclosos.

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

Exposició "Jo sóc com tu"

Fins al dia 19 de juny una exposició fotogràfi ca 
repassa els 50 anys de la Fundació El Maresme. 

L'exposició, instal·lada a la Fundació Iluro, està 
realitzada per fotògrafs professionals i singulars 
i rep el nom de "Jo sóc com tu". En pocs dies ja 
hi han passat centenars de persones.

Icona de la fundació

El nan s'ha pogut tirar endavant gràcies a una cam-
panya de micromecenatge que va superar totes les 
expectatives. A través de Verkami es van recollir 
3.500 euros, sufi cients per a fabricar el capgròs.  
Javi Ávila explica que el nan es va plantejar en el 
marc dels actes del 50è aniversari i que a través de 
Verkami "s'ha fet partícip a la gent amb el projecte" i 
que "ha ajudat al fet que tothom se'l senti més seu". 
"Som conscients que en Santi ha creat un vincle amb 
la ciutat i ens sorprèn molt gratament que la gent 
reaccioni d'aquesta manera, amb aportacions, amb 
suport, etcètera", creu Ávila.

En Marc Sala ha estat el creador del nan que es va 
inspirar en un esbós i una reproducció de la fi gura 
d'en Santi que ja tenien a la Fundació. "El que tení-
em molt clar és que havia de ser molt còmode pel 
portador i que des de dins tingués molta visibilitat", 
explica Ávila que recorda que els portadors sempre 
seran persones amb discapacitat intel·lectual. "Neix 
amb l'objectiu d'apropar la discapacitat al carrer per-
què defensem que en Santi ha de formar part dels 
actes socials i culturals de la ciutat".

El nan d'en Santi ballarà i saltarà a ritme de la 
Tribukada, la batucada sorgida del Taller d'Idees que 
també està composta per persones amb discapacitat. 
Serà la part musical que acompanyarà en Santi allà 
on vagi. De moment està previst que surti "sempre 
que hi hagi una cercavila a Mataró" i, evidentment, 
el convidin. "Sempre que tinguem l'oportunitat de 
sumar-nos-hi, ho farem", diu Ávila, que assegura 
que  posen "el capgròs a disposició de tothom qui 
el vulgui, perquè puguin convidar-lo allà on sigui".

En Santi ha acabat esdevenint la icona de la Fundació 
El Maresme. De fet "moltes persones coneixen l'entitat 
per haver conegut primer la seva fi gura" i, el fet d'estar 
celebrant el 50è aniversari, "fa sortir més al carrer en 
Santi i potenciar la Fundació El Maresme", explica Ávila.

50 anys de l'entitat

La Fundació El Maresme va néixer per la voluntat 
d'un grup de famílies de tirar endavant un servei 
adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual 
al Maresme. "Naixia per trencar tabús i estereotips 
que hi havia al voltant de la discapacitat", explica 

Reportatge
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 Anna Aluart 

Daniel Ferrer 

d'energia, tant per treballadors com per a l'entitat", 
explica Ávila que afegeix: "Ara ens adonem de què 
signifi ca, és molt satisfactori celebrar els 50 anys 
amb tota aquesta visibilitat. Estem podent compar-
tir l'aniversari fent-lo arribar a les orelles i els ulls 
de molta més gent".

De totes les persones que acudeixen a la Fundació 
el Maresme el gran gruix és per accedir al servei de 
diagnòstic i atenció precoç. En dades del 2015, però, 
356 persones també ho van fer als serveis d'atenció 
diürna, com ara els Centres Ocupacionals, i 261 als 
serveis laborals, com els Centres Especials de Treball 
que es posen a disposició des de l'entitat. Més de 120 
persones reben una llar i el suport per viure de forma 
independent cada any i tot plegat es tira endavant amb 
un equip humà de prop de 300 persones i pràcticament 
400 voluntaris. Tots ells fan possible que la Fundació 
El Maresme en aquests moments segueixi caminant.

Més Santi, més Fundació

Els 50 anys són la celebració del què sembla la 
consolidació de l'entitat però "encara tenim molta 
feina", reconeix Ávila que conclou: "cal crear molts 
més recursos i per molt que l'Administració no pu-
gui oferir tots els necessaris, nosaltres seguirem 
endavant perquè tenim molta energia i no pensem 
aturar-nos". Si per a ells no hi ha aturador, per a la 
ciutat tampoc, i és que Mataró vol més Santi i més 
Fundació El Maresme.

En Santi ha creat 
un vincle amb la 
ciutat i és una icona 
per a la Fundació 
El Maresme”

Ávila. L'esperit d'aquelles famílies, sense serveis i 
pocs recursos pels seus fi lls petits, va portar a crear 
una escola amb el nom de "Santa Bernardeta" i un 
patronat que donava resposta a les necessitats del 
col·lectiu: "Pro subnormales de Mataró". 

"A partir d'aquí el procés és natural, els nens i les 
famílies van creixent i tenen necessitats diferents", 
explica Ávila.  És així com es creen els diferents de-
partaments del què és ara la Fundació El Maresme: 
primer els serveis d'ocupació i d'inserció al món la-
boral i a mesura que els pares de les criatures es fan 
grans i "toca dir-los adéu", explica Ávila, "es creen 
serveis de llar residència i d'atenció i suport a la vida 
independent".  És així com "la Fundació va creant els 
seus serveis i s'especialitza en aquest sector que, en 
el fons, es genera per si mateix, per la necessitat de 
les mateixes famílies usuàries", diu Ávila.

Amb el canvi en la gestió de la Fundació, fa pocs 
anys, arriba en Santi. "Arribava en un moment molt 
complicat econòmicament i va ser una injecció 

núm. 1725 del 27 de maig al 2 de juny de 2016
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Martínez, al Ple

El TecnoCampus vol la internacionalització dels seus alumnes

 A.A. 

Arxiu 

Internacionalització
Segons la presidenta del 
TecnoCampus, Dolors Guillén, 
aquesta iniciativa és una prova 
del compromís del TecnoCampus 
amb la internacionalització, un 
dels seus principals eixos d’ac-
tuació. En aquest moment, el 
Tecnocampus té fi rmats 95 con-
venis internacionals, a través dels 
quals 70 estudiants marxaran el 
curs vinent a fer estades a uni-
versitats de tot el món. 

Aquesta xifra representa un 
increment del 37 per cent dels 
alumnes que faran part dels estu-
dis a l’estranger respecte del curs 
passat.| Red

  Deu estudiants del Tecnocampus 
marxaran l’any vinent a fer una es-
tada internacional gràcies a les be-
ques 'On The Move' que la setma-
na passada va atorgar la Fundació 
Banc Sabadell.

Els alumnes que gaudiran 
d’aquesta beca provenen d’es-
tudis diversos com el Grau en 
Màrqueting i Comunitats Digitals, 
el grau en Enginyeria Informàtica i 
Gestió i Sistemes de la Informació 
o el Grau en Mitjans Audiovisuals, 
entre altres. 

Els seus destins també són di-
versos, ja que viatjaran fi ns a Xile, 
San Diego, Mèxic, Austràlia, Brasil 
i la República Dominicana.

Les beques ‘On The Move’ enviarà 70 alumnes a 
universitats d’arreu del món l’any que ve

Deu estudiants del TCM, becats 
per fer estades internacionals

 ICV-EUiA presentarà al Ple muni-
cipal del mes de juny una proposta 
de resolució per tal que l'Ajunta-
ment de Mataró no contracti em-
preses que facin servir paradisos 
fi scals en la seva activitat. La pro-
posta fa un pas més després que 
Mataró fos la primera ciutat cata-
lana en declarar-se "Zona lliure de 
paradisos fi scals", amb l'aprovació, 
el passat mes de març, d'una mo-
ció a iniciativa de la Plataforma 
per una fi scalitat justa, ambiental 
i solidària. La proposta va ser apro-
vada pel Ple municipal ordinari de 
març amb els vots afi rmatius de tots 
els grups municipals, a excepció 
de Ciutadans.

Reduir l'impacte
El regidor d'ICV-EUiA, Esteve 
Martínez, explica que "els ajun-
taments poden reduir l’impacte 
global dels paradisos fi scals i trac-
tar de modular el comportament 
de les empreses cap a un model de 
més responsabilitat fi scal a través 
d’un major control dels concursos 
públics locals, per tal que aquests 
es donin en condicions de lliure 
competència, i no de dúmping 
fi scal". | Red

El Ple de juny debatrà la 
proposta d'ICV-EUiA

Que no es contracti 
empreses que operin 
en paradisos fiscals

El TCM ha sumat noves empreses a les instal·lacions com Babydays, 
de roba infantil, Nextret que ofereix serveis informàtics Netip es-
pecialitzada  a desenvolupar projectes integrals de comunicació 
digital i Edange, de roba per a dona.

Noves incorporacions

CiutatCiutat núm. 1725 del 27 de maig al 2 de juny de 2016
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93 169 60 03 / 695 251 788
www.somverticals.com

Arxiu 

Nou viver d'empreses d'economia social
Les dues iniciatives, al Cafè de Mar, volen donar visibilitat i l’oportunitat de consolidar-
se a projectes d’aquest àmbit

Economia: Redacció

    L’històric edifi ci del Cafè de Mar 
es converteix en el punt neuràlgic 
de l’economia social i solidària de 

Mataró. Aquest mateix estiu im-
pulsarà un viver d’empreses i una 
llançadora, dos projectes que pre-
tenen radiografi ar la situació del 
sector, alhora que contribueixen 

a la consolidació i visibilització 
de les iniciatives.

El viver d’empreses, impul-
sat des de la Fundació Unió de 
Cooperadors, podrà incorporar 

www.totmataro.cat/empenta

AMB EMPENTA
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 L’objectiu principal del pla és promoure l’ocupació de qualitat 
i la cohesió social a la ciutat, activant una xarxa de treball entre 
iniciatives d’economia social i solidària (ESS) existents al territori 
que ajudi a enfortir-les, i creant les condicions per l’afl orament i 
èxit de noves experiències. Així mateix, l’Ajuntament podrà radio-
grafi ar quina és la situació d’aquesta tipologia d’empreses per tal 
d’estudiar quines accions municipals es poden tirar endavant en 
un futur per a promoure aquest tipus d’activitat.

Enfortir la xarxa

fi ns a sis projectes de base col-
laborativa com ara cooperatives, 
fundacions, associacions o socie-
tats laborals, que durant un màxim 
de tres anys rebran assessorament 
i tutoratge en gestió administrati-
va, màrqueting o recerca de vies 
de fi nançament en els despatxos 
habilitats –amb un lloguer de preu 
ascendent.

Al seu torn, la llançadora de 
projectes, en aquest cas coordi-
nada per l’Ajuntament de Mataró 
i emmarcada dins el projecte Fem 
Econòmica Social i Solidària 
(FESS), acollirà una desena d’ini-
ciatives que estiguin en fases molt 
embrionàries, de manera que se’ls 
pugui ajudar de forma gratuïta 
a fer possible la idea mitjançant 
formació amb tutories i tallers.

Mataró es va adherir el passat 
desembre al programa Municipi 
Cooperatiu, impulsat per la 
Federació de Cooperatives de 
Treball de Catalunya. La inten-
ció és ser actius en la promoció 
del cooperativisme.

núm. 1725 del 27 de maig al 2 de juny de 2016
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Arxiu 

L'economia catalana creixerà un 2,9 %
El pronòstic de cara a l'any vinent és un augment del PIB més moderat, del 2,7%, i una 
taxa de desocupació menor, del 15%

Economia: Redacció - ACN

  El Govern de la Generalitat 
preveu que el PIB de Catalunya 
moderi el creixement fi ns al 2,9% 

el 2016, mig punt menys del que 
ho va fer el 2015, segons el pro-
jecte de pressupostos presentat 
al Parlament pel vicepresident i 
conseller d'Economia i Hisenda, 

Oriol Junqueras. Segons aquestes 
previsions, l'economia seguiria 
creixent el 2017 però a un ritme 
encara més moderat, del 2,7%. La 
millora econòmica implicarà una 

www.totmataro.cat/empenta

AMB EMPENTA
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reducció de la taxa d'atur fi ns al 
16,6% aquest any i el 15% l'any vi-
nent, davant del 18,6% del 2015. Es 
preveu la creació de 73.100 llocs de 
treball enguany i 68.600 el vinent. 
Pel que fa als preus, el pronòstic 
és que augmentin un 1% el 2016 
i un 1,3% el 2017.

Junqueras assegura que la pre-
visió de creixement econòmic és 
"molt factible i realista". En mi-
lions d'euros, el volum de l'eco-
nomia catalana serà de 223.277 
milions el 2016 i de 232.225 el 
2017, després que el 2015 es tan-
qués amb un volum de 214.927 
Els pronòstics de creixement dels 
anys 2016 i 2017 són superiors a 
la mitjana de la Unió Europea, 
de l'1,8% i l'1,9% respectivament.

Més demanda interna
L'increment del PIB vindrà impul-
sat sobretot per l'aportació posi-
tiva de la demanda interna en els 
dos propers anys. En aquest sentit, 
el vicepresident ha explicat que 
el consum de les famílies pujarà 

sobretot per l'increment del de-
sendeutament, no pas perquè aug-
mentin els ingressos de les unitats 
familiars. Pel que fa a les expor-
tacions, el titular d'Economia ha 
vaticinat que es podrien registrar 
nous "rècords" en un futur pròxim.

Segons les previsions establertes 
en el pressupost, enguany la de-
manda interna creixerà un 2,8%.

El 2017 les exportacions creixe-
rien un 4,9% i les importacions, 
un 5,2%.

Junqueras celebra els bons in-
dicadors de l'economia, en espe-
cial el turisme, i aposta per seguir 
potenciant el creixement econò-
mic, ja que "és la base per poder 
fer uns bons pressupostos de cara 
al 2017". 
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COMPRA VENDA 

VENDO MAQUINARIA HOSTELERÍA 
de ocasión. 611.454.139 
C O M P R O  M A Q U I N A R Í A 
HOSTELERÍA usada. 93.741.00.00 

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pe-
queños solares, etc. No importa 
estado. Buscamos cualquier sup. 
edificable para promoción de 
viviendas. También Permutas, bus-
cando la mejor rentabilidad para 
Ud. Máxima seriedad y discreción 
demostrada. Pago inmediato con-
tado. Su Casa 93.757.12.82 
¿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 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder 
(cotxe petit). 93.799.17.29 de 20 
a 22h.

TRASPASSOS-LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037

TRASPASSOS-LLOGUERS

JOSÉ BUSCO PAREJA. Ofrezco 
vivienda. 674.471.893 
A L Q U I L O  H A B I TA C I Ó N . 
674.471.893

TREBALL

ÚLTIMAS INCORPORACIONES 
PARA empresa en Mataró. Contrato 
indefi nido. 650.223.233 Sra. Gaset 
SE NECESITA TALLERES con-
fección corsetería de fajas para 
señora. Llamar Tel. 93.795.29.35 
Sr. David. 
VOL DISTRIBUIR ALGÚN producte 
a ferreteries o pastisseries? Tenim 
600 clients que ho esperan. En par-
lem? Tel. 647.798.912 (Matins Sta. 
Toñi ) E-mail: rocafonda.mataro@
hotmail.com 
PRECISEM NOIES CAMBRERES 
amb tècniques comercials. 
Indispensable bon tracte amb cli-
ents. Experiència. 625.511.066 
SE PRECISA COCINERO y ca-
mareros, enviar curriculum a: 
es2016mar@gmail.com
CONDUCTOR CARRETILLA 
RETRÀCTIL elevadores, toros. 
M’ofereixo. Tinc anys d’experiència. 
630.865.863
CHICA BUSCA TRABAJO cui-
dado personas mayores, niños. 
698.270.388
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, fá-
brica género punto. 631.208.688

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL 

BUSCO FAENA RESPONSABLE al-
macén 690.383.079 
MANITAS. PEQUEÑOS arreglos del 
hogar 690.383.079 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar 
mayores, compañía. Día o noche. 
600.655.639 
S ’ O F E R E I X  X Ò F E R  D E 
camió i autobús. Àmplia experi-
ència en transports. Responsable. 
646.439.751 
BUSCO TRABAJO limpieza ca-
sas, restaurante, cuidado abuelos. 
656.331.342 
BUSCO TRABAJO limpieza fi ja. 
627.016.335 /637.113.290 
ME OFREZCO HORAS Cuidado 
mayores tardes, noches, fi nes se-
mana. 617.993.949 
BUSCO TRABAJO CUIDAR perso-
nas mayores o niños. 698.229.774 
B U S CO  F E I N A  N E T E JA . 
645.354.442
CORTADOR TEXTIL con experien-
cia. Busca trabajo. 630.865.863 

PROFESSIONALS

PINTOR. 642.606.471 

SE NECESITA 

MECÁNICO
AUTOMOCIÓN
CON TITULACIÓN

(ZONA MATARÓ)

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

PG
F A Ç A N E S

TREBALLS
VERTICALS

REFORMES
INTEGRALS

REHABILITACIÓ
DE FAÇANES

Av. Jaume Recoder 46 · Mataró

apgfachadas@gmail.com

T. 931 253 298
M. 658 767 116 · M. 651 350 101
www.reformasapgfachadas.es

núm. 1725 del 27 de maig al 2 de juny de 2016www.totmataro.cat/economics
PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

EL TOT MATARÓ: Oficines. 
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli 
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

PLA D’EN BOET: Papereria Balada: 
Rda. President Macià, 65
MOLINS: Llibreria NINOTS: Ps. Carles 
Padrós, 91
CERDANYOLA:  Estanco Indiano: 
Carrer Roselló, 4

VIA EUROPA: Llibreria papereria 
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
NO ET POTS DESPLAÇAR? 
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!
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PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes de carrer, festes pri-
vades, casaments, aniversaris, etc. 
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 ino-
blidable. 625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR AL 
MILLOR PREU. Cuines, banys, 
terres, etc. Un bon equip de profes-
sionals al millor preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
PINTOR PRESUPUESTOS 
AJUSTADOS. 607.480.942 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. 
Repara tu ordenador desde casa. 
607.665.679. Sergi 
PINTOR FACHADAS-INTERIORES. 
www.pinturasdanco.wix.com/danco 
Tel. 672.802.951 
MASAJES TERAPÉUTICOS. 
695.859.536 
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141 
R E F O R M A S  O B R A S 
REPARACIONES albañilería, elec-
tricidad, fontanería, gas, pintura. 
Económico. 670.232.977 
SERVICIO DE REFORMAS y 
construcción. A partir 15€/h. 
Presupuesto sin compromiso. 
Se hace factura. www.zoly.es 
631.483.289 
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fon-
tanero. Económico. 649.131.920 
P I N T O R  E C O N Ó M I C O 
EXPERIENCIA responsabilidad 
limpieza. Excelentes acabados. Tel. 
629.988.598 
ALBAÑILERÍA, PINTURA. 
653.796.506 
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158
SE OFRECE TALLER CORTE 
Textil. Seriedad y Experiencia. 
658.956.570

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.

> CONFECCIONISTA DE MUESTRAS <
Amplia experiencia en montar prototipos de 

prendas tanto en punto como en plana. 

> DISEÑADOR/A GRÁFICO DIBUJANTE <
Experiencia en empresa textil, persona 

activa, dinámica, creativa, que le apasione 
la moda.

Incorporación inmediata, horario a convenir.
Imprescindible residencia en Mataró 

o alrededores.
SE ASEGURA MÁXIMA DISCRECIÓN 

A PERSONAS EN ACTIVO
Interesados/as enviar currículum vitae a:

Dep-producto@waipai.com

Econòmics
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TAROT

TAROT MATARÓ. 666.639.976 

VARIS

CHICO 44 AÑOS minusválido. 
Busca chica para relación estable 
636.228.627 

BUSCO PAREJA ESTABLE. 
674.471.893 José 

CONTACTES

LAIA 42 CATALANA. 687.072.165

JAVI 70 AÑOS, buena posición. 
Soy pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 45 años. Atlético, moreno. 
682.462.579

ASIÁTICAS, JOVENCITAS, 
GUAPAS. Nuevas en Mataró. 24h. 
Salidas domicilio. 688.566.964

ALICIA, PARTICULAR, 28 años. 
masajes, sexo 677.172.027 

ROSI MATARÓ. 693.951.994 

LORENA MATARÓ. Rubia sin 
práctica y cariñosa. 120 pecho, 
cuerpo muy bonito. Casa particular. 
Llámame 631.004.240 

SANDRA MORENAZA 28. Recién 
llegada de Colombia. Ven a cono-
cerme. Cuerpo escultural. Casa 
particular. 688.316.612 

MASSATGISTA GUAPÍSSIMA. 
Mataró. 667.955.000 

NUEVA MASAJISTA SEXUAL 
698.247.545

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
C&M

GESTIONES INMOBILIARIASGESTIONES INMOBILIARIAS

T/F 937 965 148 / M 607 966 423

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

www.cymgestionesinmobiliarias.com
T/F 937 965 148 / M 607 966 423
www.cymgestionesinmobiliarias.com
T/F 937 965 148 / M 607 966 423

PISOS DE ALQUILER

REF. A-4303 ROCABLANCA, Piso de 1 hab. seminuevo totalmente amueblado……………….....450€ T.I.

REF. A-3172 ROCAFONDA, Piso con cocina independiente, 3 hab., exterior mucha luz, .…………500€ T.I.

REF. A-1135 CENTRO, Piso seminuevo, 2 hab., cocina fórmica, baño con ducha………………....575€ T.I.

REF. A-7009 LLANTIA,  Reformado, 3 hab. cocina offi ce, 1 baño,  amueblado.....................................550€ T.I.

REF. A-2343 VIA EUROPA, Amueblado y equip95m2,  4 hab. 2 dobles, cocina offi ce, galeria...........750€ T.I.

REF. A-1433 ZONA CENTRO, Piso 2 hab., cocina americ, a.a. y calefac., amueblado y eletrod..........600€ T.I.

núm. 1725 del 27 de maig al 2 de juny de 2016

 EL TOT NOU 1725.indd   11 25/5/16   19:33



Voluntàries de Creu Roja

La reunió de les entitats amb el regidor Vadell

 Arxiu 

A.M. 

Aquestes entitats estan prestant 
serveis en conveni amb l’Ajunta-
ment de Mataró dins de l’àmbit 
dels Serveis Socials i amb aques-
ta subvenció es pretén reforçar 
la feina que fan per les persones 
més vulnerables.

Plans d'ocupació
La subvenció permet la contracta-

ció, com a plans 
d’ocupació, du-
rant 6 mesos de 
7 persones que 
hauran d’es-
tar inscrites al 
Servei d'Ocupa-
ció de Catalunya. 
A més, hauran de 
formar part d'un 
col·lectiu en risc 
d'exclusió social i 
comptar amb un 
informe favorable 
per part dels ser-

veis socials municipals en aquest 
sentit, tot responent a alguna de 
les tipologies de risc defi nides.| Red

 L’Ajuntament de Mataró ha rebut 
una subvenció de 72.700 euros de 
la Diputació de Barcelona, emmar-
cada dins el programa comple-
mentari de foment de l’ocupació 
local i de suport a la integració 
social, a través de la qual 7 entitats 
del tercer sector podran contractar 
persones en risc d’exclusió social 
per donar suport a les seves ac-
tivitats d’atenció 
social.

El passat 13 de 
maig va tenir lloc 
la primera reunió 
amb les 7 entitats 
que podran con-
tractar personal 
en aquesta mo-
dalitat. Es tracta 
de la Fundació 
privada El Ma-
resme, Càritas 
Interparroquial 
Mataró, Centre de 
Formació i Prevenció, Salesians 
Sant Jordi, Creu Roja, Fundació 
Sant Joaquim i l’associació AGIM. 

Una subvenció de 73.000 euros permetrà anar més enllà 
en el programa de foment de l'ocupació local

Contractaran persones en risc 
d’exclusió social

  La Creu Roja necessita volunta-
ris. Per això ha engegat la campa-
nya ‘Llença’t’, que porta per lema 
‘Un boomerang de ida y vuelta’ i 
que vol captar nous voluntaris, 
columna vertebral de l’entitat. 
La campanya està centrada en 
explicar com és de gratifi cant el 
voluntariat, malgrat ser una tasca 
no remunerada.

Falten voluntaris
La iniciativa que ara mateix de-
mana més col·laboració per tirar 
endavant, és la cobertura de socors 
i emergències en serveis terrestres. 
Fan falta tècnics en emergències 
sanitàries i personal d’assistència 
sanitària immediata que pugui 
oferir la seva ajuda en actes com 
diades castelleres o jornades de 
Les Santes, entre d’altres. Altres 
projectes de Creu Roja que ara ma-
teix requereixen personal voluntari 
són per exemple l’obertura immi-
nent del Supermercat Solidari, 
amb l’ajuntament i Càritas, on es 
demanen voluntaris per cobrir els 
llocs de caixer, personal de logís-
tica o mossos de magatzem. Creu 
Roja també necessita voluntaris 
Joves. | Red

La satisfacció que dóna el 
voluntariat, el reclam

Nova campanya de 
Creu Roja que vol 
captar més voluntaris

7

Les set entitats són 
Fundació privada 
El Maresme, Càritas 
Interparroquial Mataró, 
Centre de Formació i 
Prevenció, Salesians 
Sant Jordi, Creu Roja, 
Fundació Sant Joaquim i 
l’associació AGIM
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Gastronomia

El cogombre

El cogombre és una hortalissa que 
podem trobar als nostres mercats 
durant tot l’any, tot i que és a l’es-
tiu la seva època natural.

El cogombre té una pobra apor-
tació energètica, fet que està en 
consonància amb el reduït contin-
gut en hidrats de carboni i l’alt en 
aigua. En aquest sentit, per cada 
100 grams consumits de cogom-
bre, l’aportació és de tan sols 12 
calories. La major presència en el 
cogombre correspon a l’aigua, que 
es troba en un percentatge del 97%. 
Per aquest motiu, el cogombre 
és un aliment amb un important 
efecte diürètic i és, per tant, una 
hortalissa indicada per eliminar 

l’excés de líquids i de greixos de 
l’organisme, fet que és especial-
ment beneficiós per a la persones 
que pateixen d’àcid úric, retenció 
de líquids i d’hipertensió, però per 
a tothom en general.

El cogombre és un aliment molt 
ric en cel·lulosa, per la qual cosa 
pot resultar indigest si no es mas-
tega correctament. Tot i amb això, 
és un bon reparador de la mucosa 
intestinal i pot resultar adequat 
per protegir l’estómac.

El cogombre també inclou, d’en-
tre els seus components, la fibra, 
a la qual se li confereix un paper 
de regulador del trànsit intestinal. 
Aquest component també contri-
bueix a reduir els nivells de coles-
terol en la sang i al bon control dels 

nivells de sucre.
El cogombre també aporta peti-

tes quantitats de vitamina C, provi-
tamina A i vitamina E. A més a més, 
en proporcions menors, també 
conté vitamines del grup B, com 
folats, B1 , B2 i B3.

El cogombre és un aliment molt 
utilitzat en estètica. En aquest sen-
tit, la seva aplicació pot resultar 
recomanable en la cura externa 
de la pell, per alleugerir els efectes 
d’una llarga exposició solar i per 
millorar i rejovenir l’aspecte de la 
pell. Es poden aplicar rodanxes 
sobre els ulls, per descansar-los i 
també són populars les mascaretes 
a base de cogombre.
TOT GRANOLLERS - AMIC

 

PUBLICAT
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La Fosbury fa el salt al paper pels Jocs 
La revista digital de tot l'altre esport, promou un verkami per finançar un doble 
producte: una guia olímpica i un recull d'històries inèdites

La Fosbury: Redacció

  Dos anys després d’impulsar la 
primera Revista Fosbury mensual 
i nou mesos després de llançar el 
Fosbudiary, l’equip de La Fosbury, 
la revista digital de tot l’altre es-
port, torna a saltar d’esquena per 
editar dos números especials en 
paper aquest estiu. Tenim un mo-
tiu de pes: els Jocs Olímpics de 
Rio de Janeiro que es disputaran 
del 5 al 21 d’agost, l’epicentre de 
tot l’altre esport d’elit. La Fosbury 
no podíem fallar a la cita i estem 
entrenant fort per arribar-hi en 
plena forma!

Els esportistes de casa nostra 
hi tindran un paper destacat i 
tots hi tindran cabuda: els més 
coneguts (Rafa Nadal, Gemma 
Mengual, Mireia Belmonte), els 
que ja han tastat el podi olímpic 
(Saül Craviotto, Joel González, 
Roser Tarragó), els que sempre 
hi són (Sònia Franquet, Carles 
Castillejo, Beatriz Ferrer-Salat) i 
els debutants (Helena Casas, Jordi 
Xammar, Laura Gómez). A Rio hi 
haurà desenes d’esportistes del 
país i tots ells tindran el seu espai 

a la Guia: cada esport amb pre-
sència catalana anirà acompanyat 
amb fi txes, entrevistes i espai per 
a l’opinió.

També farem una mirada crítica 
als Jocs, comptarem amb caricatu-
res d’estrelles olímpiques a càrrec 
de l’artista Lara Sánchez.

27 Jocs, 27 històries
Un recull d’històries humanes, de 
superació, d’èxit, de trampes, que 
traçaran un recorregut per totes 
les edicions dels Jocs Moderns, des 
d’Atenes 1896 fi ns a Londres 2012.
Una història associada a cada 
edició dels Jocs: 27 històries es-
crites per 27 periodistes col-
laboradors com Toni Padilla (ARA), 
Alena Arregui (Panenka), David 
Llorens (Mundo Deportivo), Marta 

Garcia (Catalunya Ràdio) o Germà 
Capdevila (Esguard), en què des-
cobrirem trampes històriques a 
la prova reina de la marató, una 
nedadora que es va enfrontar a 
l’església i al masclisme, un tira-
dor que va guanyar, tot i faltar-li 
una mà o uns germans medallistes 
olímpics que van acabar morint en 
un camp de concentració. Cada 
història anirà acompanyada per 
una il·lustració original de l’artista 
Wara Luque de Ormaechea.

Les recompenses
Participant d’aquest Verkami po-
dràs aconseguir samarretes, exem-
plars de les revistes, col·laborar 
amb el projecte regalant exem-
plars a clubs esportius, originals 
de les il·lustracions i caricatures 
que en formen part, i fi ns i tot una 
entrada doble al Parc Olímpic del 
Segre amb activitat de “Piragüisme 
+ Ràfting + BTT”. 

Per participar al Verkami
http://www.verkami.com/
projects/15102-la-guia-fosbury-
dels-jocs-olimpics-2016

35

Queden 35 dies de 
Verkami, on es pot 
aconseguir les dues re-
vistes per 16 euros
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  Des de l’any 1996, Plataforma 
Càrnica està especialitzada en la 
producció i distribució de pro-
ductes càrnics en tota la seva va-
rietat, i d’una extensa gamma de 
complements, tenint com àmbit 
d’actuació Catalunya. Neix amb 
l’objectiu d’adaptar la carnisseria a 
les necessitats del client, oferint el 
tall tradicional i la màxima qualitat 
en una compra ràpida i còmoda
La seu central, ubicada a Terrassa, 
compta amb més de 7.000 m2 de 
magatzem i 10.000 m3 de càmeres 
frigorífi ques que permeten garan-
tir una elevada qualitat de servei.

Els processos de producció se-
gueixen rigorosament totes les 
normatives sanitàries i higièni-
ques, realitzant controls i anàli-
sis de forma regular, mantenint 
en tot moment la cadena de fred  
garantint la qualitat del producte.

A les nostres botigues podrà tro-
bar una selecció de carn fresca de 
primera qualitat amb tall tradi-
cional i al millor preu (porc, xai, 
cabrit, vedella, gall d'indi, pollas-
tre...). Degusti els nostres produc-
tes elaborats de forma artesanal 
amb carn fresca i de gran qua-
litat: botifarres, hamburgueses, 
mandonguilles…

Sota l’etiqueta “Selecció”  troba-
rà una sèrie de productes exclusius 
de primera qualitat seleccionats 
especialment perquè gaudeixi 
al màxim de la carn. Tanmateix  
disposem d’una variada selecció 
de productes de consum per a 
complementar la seva compra i 
una àmplia selecció dels millors 
congelats i productes de la pres-
tigiosa marca "Maheso".

Nova botiga
Amb l'obertura de la nova botiga 
al carrer Pompeu Fabra, 37-43 a 
Mataró, són ja més de 50 les bo-
tigues arreu de Catalunya." | Red.

Plataforma Càrnica:
especialistes en carns

Publicitat
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Joana Biarnés, "Una entre tots". Va ser la protago-
nista de la inauguració del Festival de fotografi a ana-
lògica Revela't 2016 a Vilassar de Dalt. La projecció del 
documental va tenir una gran assistència de públic.

La ballarina gegant d'Antigua i Barbuda, es va 
despertar dissabte al matí gràcies a les ballarines 
de diverses escoles de dansa de Mataró. Juntes van 
ballar pels carrers de la ciutat.

XVII Trobada de Puntaires, a la plaça de Santa 
Anna va tenir un gran èxit de participació. Més de 
300 puntaires de Mataró i arreu de Catalunya es van 
aplegar per mostrar els seus brodats.

Correfoc,  a les festes del barri de Via Europa-Nou 
Parc Central, amb la Momerota i els Diables de Mataró. 
Durant tot el cap de setmana el barri va gaudir d'ac-
tivitats molt diverses.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Daniel
Ferrer 

Victor R. 

Tot imatges 1725.indd   1 24/5/16   16:18



Proverbis amerindis

Els amerindis són els pobles origi-
naris de l'Amèrica del Nord amb els 
seus descendents, i els grups ètnics 
que s'hi identifiquen. Es coneixen 
també com a pobles indígenes, 
americans nadius o primeres naci-
ons. Els amerindis nord-americans 
es distribueixen per tot el subcon-
tinent i poden ser agrupats en els 
amerindis canadencs, els amerindis 
estatunidencs, amerindis mexicans. 
Les dites són d'aquesta civilització 
tan mal tractada per l'occidental, 
però que no han desaparegut del 
tot. I obliguen també a pensar.

01. Si vols ser fort com el bisó, no 
mengis bisó, sinó allò que ell menja.

02. Un home famolenc, àdhuc 
menjaria amb els llops.

03. Un terreny rocós no neces-
sita una pregària sinó una destral 
punteguda.

04. El valent mor una vegada; el 
covard, moltes.

05. És fàcil ser valent des de la 
distància.

06. No existeix la mort; només 
és un canvi de món.

07. No és possible despertar el 
que fa veure que dorm.

08. No miris els núvols mentre 
treballes.

09. Pots portar un cavall al riu 
però no el pots obligar a beure.

10. No siguis feble, ni lladre ni 
mentider.

Pobles que no sabien ni lle-
gir ni escriure, però tenien seny 
i interioritat. 
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics

núm. 1725 del 27 de maig al 2 de juny de 2016
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Cultura
www.totmataro.cat/ciutat

L'Avinguda de la Llum pren cos de novel·la
L'escriptora resident a Cabrera de Mar, Sílvia Tarragó, publica en català i en castellà 
una història sorprenent situada a la galeria subterrània que hi havia a Barcelona

Literatura: Redacció

  Els diu res el nom de l'Avinguda de la Llum? Pot 
semblar un sobrenom o una referència d'alguna gran 
ciutat però la gent de certa edat en pot guardar la refe-
rència clara del que va ser, a casa nostra.  Amb aquest 
nom es coneixia la primera galeria 
comercial subterrània d’Europa, 
que es trobava sota el carrer Pelai 
de Barcelona i que durant anys va 
combinar botigues, el cinema que li 
donava nom i fi ns i tot va ser un dels 
grans reclams de la capital catalana. 
Aquest és l’escenari on transcorre la 
novel·la 'Temps de Llum' que aca-
ba de publicar Columna edicions 
en català i Umbriel editores en castellà, amb el títol 
'El tiempo de la Luz'. 

La nova obra de Sílvia Tarragó –la seva primera per 
un públic adult– és una història coral ambientada 
en la Barcelona dels anys 40 fi ns als 90 que reviu, de 
la mà de diversos personatges, els cinquanta anys 
d’existència de l’Avinguda de la llum, un espai de 
comerç únic a Barcelona situat sota terra.

L’acció arrenca l’endemà de la inauguració de les 
galeries, l’octubre de 1940, quan la protagonista, 
acabada d’arribar a la ciutat, decideix visitar-les el 
dia abans de començar a treballar com a minyona. 
Allà fa amistat amb dues noies, fi lles de comerci-

ants, i inicia un tempestuós idil·li amb 
el revisor del tren de Sarrià que li porta 
conseqüències insospitades. 

A les vivències d’aquests personatges 
s’hi afegeixen les d’un delator del règim, 
les d’un jove implicat en activitats polí-
tiques, i les d’una dona peculiar provi-
nent de l’Alemanya nazi que serveixen 
per retratar amb encert aquella època 
fosca de la nostra història. 

La transició
D’aquesta manera, la novel·la descriu l’evolució d’un 
món que passa de la dictadura a la democràcia, des 
d’una perspectiva humana i quotidiana. Un camí 
invers al de l’Avinguda de la Llum que, després d’un 
naixement fulgurant, va acabar degradant-se fi ns a 
la seva clausura a principis dels 90.

En poques dècades, 
la galeria va passar de 
ser un gran reclam a 
esdevenir un espai 
degradat i clausurat

L'autora, Sílvia 
Tarragó, debuta amb 
aquesta obra en la 
novel·la per a adults

Tot cultura 0b llibre.indd   1 24/5/16   19:52



Cabré, rebent el premi

L'escriptor anglès Roald Dahl. en una imatge d'arxiu

Cedida 

Cedida 

L'escola Germanes Bertomeu va centrar el seu concert participa-
tiu anual en la commemoració a Dahl. Ho va fer dissabte passat 
amb tot el Teatre Monumental ple. I és que el cor de l'escola 
conjuntament amb l'orquestra 4Cordes, estudiants de l'ESMUC, 
el Cor de la Nit i el solista Joan Vázquez van interpretar les obres 
de Dahl transformades en música per Lola Casas i Xavier Torras.

Concert emotiu

2016, el centenari del naixement 
de l'escriptor anglès.

Tastet literari i dolç
Les lectures dels contes aniran a 
càrrec d'una antiga mestra de l'es-
cola, la Teresa Lagares, i també de 
l'actor Oriol Colomer. A més a més 
hi haurà l'escriptora mataronina 
Lola Casas per explicar anècdotes 
i tafaneries de l'autor. Més enllà de 
les lectures, la vetllada comptarà, 
també, amb un tastet de xocola-
tes a càrrec de la pastisseria Uñó 
i música en directe per part del 
grup Judith & Jack.

Des del Camí del Mig es dema-
na que, per calcular el nombre 
de persones, tothom qui hi vul-
gui participar s'inscrigui en un 
formulari de la web de l'escola.|  
Marta Gómez

 Qui no s'ha espantat amb "Les 
Bruixes" de Roald Dahl o divertit 
amb "Els Culdolla"?  Són molts els 
nens i nenes que han descobert 
la seva passió per la lectura a tra-
vés de les històries de Roald Dahl. 
Molts són els que s'han emocionat 
llegint "Matilda" i han somniat 
amb "El gran amic gegant", però 
encara que en moltes ocasions 
s'hagi pensat que aquest autor 
és només per a infants i joves, no 
és així.

Roald Dahl també va escriure 
per a adults i en va treure la seva 
vessant més picant i particular. És 
per això que des de l'escola Camí 
del Mig s'ha decidit organitzar 
un tastet literari aquest divendres 
destinat exclusivament a lectures 
de Dahl per a persones més grans 
i seguir commemorant, aquest 

Aquest divendres a l'escola Camí del Mig els adults 
podran descobrir la cara més picant de l'escriptor anglès

S'organitza un tastet literari de 
Roald Dahl per a adults

  El dramaturg mataroní Toni 
Cabré va rebre el premi Ciutat de 
Manacor de Teatre Jaume Vidal i 
Alcover, de teatre per la seva recent 
obra teatral ‘Silencis’. El director 
de teatre va recollir el premi, dotat 
amb 3.000 euros, el cap de setma-
na passat.

El jurat format per Tomeu 
Amengual, director del Teatre de 
Manacor; Joan Toni Sunyer, actor 
i director, i Guillem-Jordi Graells, 
dramaturg, director i crític, van 
concedir el premi a Cabré per un 
text teatral que indaga sobre certs 
aspectes criticables de la societat 
actual, a partir de la recerca de la 
identitat d'una persona desapa-
reguda, implicada en fraus immo-
biliaris. El premi està dotat amb 
3.000 euros i preveu la publicació 
de l'obra.

Toni Cabré va néixer a Mataró el 
1957. A més a més de dramaturg i 
guionista, és enginyer i gestor cul-
tural. Ha rebut diversos premis i 
publicat diversos textos teatrals a 
més de ser guionista de sèries de 
televisió. |  Redacció

El mataroní ha rebut el 
guardó per l’obra ‘Silencis’

Toni Cabré guanya el 
premi Ciutat de 
Manacor de Teatre

CulturaCultura núm. 1725 del 27 de maig al 2 de juny de 2016
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Un moment de l'obra

Un moment de la processó, el passat cap de setmana

Cedida 

Ceduda 

Mataró és una de les tres ciutats que ha recuperat aquesta festa 
juntament amb El Vendrell i Cornellà, amb el que es consolida 
com una de les ciutats més actives en celebracions d'aquest estil.

Només a tres ciutats

Hermandad, de la comunitat par-
roquial i del barri de Cerdanyola, 
així com una gran fi lera de nenes 
vestides amb el vestit de ball blanc 
de gala. D'aquesta manera Mataró 
se suma a una celebració pròpia 
de moltes grans ciutats de tot l'Es-
tat amb àmplia tradició confrare. 

Un pas petit
La processó tenia un pas petit i 
adaptat als menuts, que en certa 
manera ha estat inspirat en el pas 
de costal del Nazareno de Mataró, 
però amb altres elements de colors 
i de llum. Aquest pas processio-
nal ha estat obra de José Manuel 
Padilla. D'aquesta manera els més 
petits van ser els grans protago-
nistes d'una processó que s'espera 
que es consolidi i creixi amb els 
anys.|  Redacció

 Les germandats del Nazareno i la 
Esperanaa van recuperar diumen-
ge passat a Mataró la festa de la 
Invenció a la Santa Creu. Es tracta 
d'una celebració que havia estat 
molt popular fi ns als anys 30. Els 
orígens a Mataró es remunten a la 
festa de Santa Elena i fi ns i tot a la 
festa de la primavera que ja orga-
nitzaven els romans i que encara 
en alguna ciutat de Catalunya es 
conserva, com la festa de les fl ors 
o la festa del tronc.

En aquesta ocasió però, pel fet de 
ser una festa de la mà de confraries 
i germandats, segueix l'accent típic 
de Granada i Màlaga on hi ha un 
contingut religiós, una processó 
feta per nens i nenes, i on participen 
quadres de ball amb vestits de gala. 

El seguici el van formar una 
munió de nens i nenes de la 

Les germandats del Nazareno i l'Esperanza propicien una 
festivitat comuna a moltes ciutats de tradició confrare

La Processó infantil de la Creu 
de Maig, recuperada

 L'espectacle Avui Ovidi, una 
creació d'El Públic i Òmnium 
Maresme que es va estrenar el 
novembre passat a l'espai cultu-
ral de Can Xammar en el marc 
dels actes d'homenatge a l'artista 
d'Alcoi, viatja aquest cap de set-
mana a la fi ra Litterarum que la 
Institució de les Lletres Catalanes 
impulsa a Móra d'Ebre, junt amb 
l'Ajuntament d'aquesta població. 
En concret, l'espectacle es podrà 
veure a 3/4 de 12 de la nit a la Carpa 
de la Fira ubicada al centre de la 
població de la Ribera d'Ebre, amb 
entrada gratuïta. El Litterarum 
està considerat el festival literari 
de referència del país i és també 
el principal festival artístic de les 
Terres de l'Ebre durant l'estiu.

També per Santes 
D'altra banda, Avui Ovidi tornarà 
a casa en el marc de la Festa Major 
de Les Santes, el dia 23 de juliol, 
en doble sessió, amb una prime-
ra a les 10 de la nit a la Plaça del 
Palau, a la Ciutat Jardí del barri de 
Rocafonda.|  Redacció

L'espectacle tornarà a 
Mataró per Les Santes

'Avui Ovidi' viatja a 
la Fira Litterarum de 
Móra d'Ebre

CulturaCultura núm. 1725 del 27 de maig al 2 de juny de 2016
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LA FOSBURY ES PASSA AL PAPER!
reserva el treu exemplar a www.fosbury.cat/rio

Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 PINTANT EL GRIS. 
Els darrers anys de Franquisme 
a Comarques 1965-1975
22:30 RETRANSM. ESPORTIVA
0:00 VIA EUROPA
1:00 LA SETMANA
1:30 RESUM SETMANAL
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dilluns
7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 RESUM SETMANAL
13:00 LA SETMANA
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:00 GAUDEIX LA FESTA
14:30 RESUM SETMANAL
15:30 AVENTURA’T
16:00 CAMINANT x CATALUNYA
16:30 GAUDEIX LA FESTA
17:00 AVENTURA’T
17:30 RESUM SETMANAL
118:30 ADOLESCENTS.CAT
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 GAUDEIX LA FESTA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ENTREVISTA Un any de mandat
 Juan Carlos Ferrando (C’s)
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PINTANT EL GRIS. 
Els darrers anys de Franquisme 
a Comarques 1965-1975
23:00 DE TEE A GRENN
23:30 TELÓ DE FONS
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 CARNET ESPORTIU
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 CARNET ESPORTIU

Dissabte
7:00 GAUDEIX LA FESTA
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:00 AVENTURA’T
8:30 L’ENTREVISTA
9:00 RESUM SETMANAL
10:00 LA FÀBRICA
11:30 RESUM SETMANAL
12:30 CREURE AVUI
13:00 ADOLESCENTS.CAT
13:30 HIPSTERLAND
14:00 ENTREVISTA Un any de mandat
 Juli Cuéllar (CUP)
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 1MÓN.CAT
18:00 PICALLETRES
18:30 LA FÀBRICA
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 FAMÍLIES I ESCOLA
22:30 PICALLETRES
23:00 PANTALLA OBERTA
0:00 RESUM SETMANAL
1:00 AVENTURA’T
1:30 RESUM SETMANAL
2:30 L’ENTREVISTA

Diumenge
7:00 DE TEE A GRENN
 7:30 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 GAUDEIX LA FESTA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 FUTBOL EN JOC
14:30 RETRANSM.ESPORTIVA
16:00 1MÓN.CAT
18:00 RETRANSM. ESPORTIVA

13:00 AVENTURA’T
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 ENTREVISTA Un any de mandat
 Montse Morón (VOLEMataró)
14:30 LA SETMANA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PANTALLA OBERTA
17:00 CAMINANT x CATALUNYA
17:30 PICALLETRES
18:00 SET DIES
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 PINTANT EL GRIS
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ENTREVISTA Un any de mandat
 Francesc Teixidó (ERC)
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
TERTÚLIA DE POLÍTICA MUNICIPAL
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 CARNET ESPORTIU
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 PINTANT EL GRIS
2:00 INFORM. 24H. MARESME

Dijous
7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 ENTREVISTA Un any de mandat
 Francesc Teixidó (ERC)
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PANTALLA OBERTA
17:00 L’ENTREVISTA
17:30 ADOLESCENTS.CAT
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
18:30 AVENTURA’T

19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 PICALLETRES
20:00 L’ENTREVISTA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ENTREVISTA Un any de mandat
 Joaquim Fernàndez (CiU)
21:30 CAMINANT x CATALUNYA
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 LA FÀBRICA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 L’ENTREVISTA
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 DE TEE A GRENN

Divendres
7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24 H. MARESME
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 ENDERROCK
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 ENTREVISTA Un any de mandat
 Joaquim Fernàndez (CiU)
14:30 DE TEE A GRENN
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 AVENTURA’T
16:30 GAUDEIX LA FESTA
17:00 LA FÀBRICA
18:30 CREURE AVUI
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 CAMINANT x CATALUNYA
20:00 CAMINANT x CATALUNYA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ENTREVISTA Un any de mandat
 David Bote (PSC)
21:30 PICALLETRES
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 DE TEE A GRENN
23:00 SET DIES
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 TELÓ DE FONS
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 CAMINANT x CATALUNYA

Dimarts
7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 GAUDEIX LA FESTA
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 ENTREVISTA Un any de mandat
 Juan Carlos Ferrando (C’s)
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 ADOLESCENTS.CAT
16:30 LA SETMANA
17:00 L’ENTREVISTA
17:30 CAMINANT x CATALUNYA
18:00 PICALLETRES
18:30 FAMÍLIES I ESCOLA
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 HIPSTERLAND
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ENTREVISTA Un any de mandat
 Montse Morón (VOLEMataró)
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PICALLETRES
23:00 L’ENTREVISTA
23:30 ESTACIÓ DIGITAL
23:45 OBERTAMENT
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 CARNET ESPORTIU
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 HIPSTERLAND1:45 
2:00 INFORM. 24H. MARESME

Dimecres
7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Si la teva filosofia de vida és massa 

complexa, rebaixa les exigències i 

adapta't a la realitat sense deixar 

de ser tu. Molta energia per cremar 

abans d'anar a dormir.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Segueixes preocupat pel futur. Hi ha 

qüestions que no pots veure com es 

desenvoluparan. Mira de fer les coses 

de manera prudent per no haver de 

témer les conseqüències.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Tendència a reafirmar-te de manera 

massa directa, provocant l'efecte 

contrari del que desitges. S'activa es-

pecialment amb germans o persones 

de l'entorn, com els veïns.

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

No et torturis per petites coses. 

Ocupa't només del que és impor-

tant, deixa que la resta segueixi el seu 

curs. Pots experimentar una millora 

de les condicions laborals.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Compte si tens doble comptabilitat. 

Potser has de demostrar alguns in-

gressos. Mira de tenir-ho tot lligat. La 

teva capacitat per actuar diplomàti-

cament et dóna seguretat.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

En aquest moment no et mancaran 

pretendents però compte amb el que 

dius perquè pots trencar l'encant 

amb la teva habitual rudesa verbal. 

Practica la humilitat i guanyaràs.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Assumptes materials reclamen la teva 

atenció. Si estàs fent paperassa, pot-

ser no està tot lligat. Dies ideals per 

gaudir de l'aigua al balneari... o a la 

banyera de casa.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

S'agilitzen alguns processos admi-

nistratius. Mostres la part voluble i 

expresses sentiments sense vergonya. 

Un amic et demanarà un favor que et 

costarà una mica d'esforç.

Bessons (21/5 al 21/6)

Felicitats. Has encetat un altre cicle 

anual. En el terreny de les relacions 

de parella és on pots tenir ara una 

mica de feina, però trobaràs suport 

en l'amistat.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Ets tan responsable que peques d'ex-

cés d'implicació a la feina i això di-

ficulta que puguis fer un viatge que 

et fa especial il·lusió. Reflexiona-ho 

i no ho deixis passar.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Bon moment per resoldre possibles 

problemes amb la parella, socis, etc. 

Trobes bona disposició al diàleg però 

també és cert que tu estàs una mica 

reticent i reflexiu.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Mira de deixar els problemes de la 

feina aparcats, si no et costarà tro-

bar la tranquil·litat a la teva llar. Si 

encara tens pare pot haver-hi un xoc 

de voluntat entre tu ell.

www.facebook.com/dhannaastro dhannaastro@hotmail.com
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medicina interna . medicina làser

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57

Dietes personalitzades
diabetis, hipertensió, obesitat, cel·lulitis...

Medicina interna

Hores convingudes

Làser 
eliminació de berrugues, cuperosi, queratosi, aranyes vasculars, 
taques, varius i tatuatges

Tractament del dolor amb làser
artrosis, lumbàlgies, tendinitis, epicondilitis, genolls...

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

Depilació mèdica làser
facial i corporal, per a l’home i la dona

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

Mesoteràpia infiltracions per a la cel·lulitis
Peelings salicílic i despigmentant
Rejoveniment facial
Cicatrius queloides

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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La Sala Cabanyes

Els pisos alts del 5 de 8 dels Capgrossos

Arxiu 

Capgrossos 

Els Capgrossos tenen el '20 anys, 20 castells' aquest diumenge 
però ja pensen en la diada d'Aniversari de la setmana entrant, on 
voldrien arribar a portar la Tripleta Màgica, és a dir el 3 i el 4 de 9 
i el 5 de 8. Les possibilitats d'aquesta temptativa dependran dels 
assajos de la darrera setmana, el dimarts, el dijous i el divendres.

Pensen en la Tripleta

interessant la repetició d'ahir diu-
menge a Sant Boi, pel que suposa. 
Altre cop els blaus van obrir de tor-
re, bastida amb força més calma 
que la primera, sense passar per 
patiments en cap tram de l'execu-
ció, tot i que la descarregada en va 
esllenegar alguna mida. Darrere 
hi va anar el 5 de 8, amb canvis a 
segons i quints i un desenvolupa-
ment intranquil però dòcil, sense 
angúnies ni brillantor. No anava fi  
però no grinyolava. Segona cate-
dral a la saca i estem a mig maig. 
En tercera tanda van fer un 4 de 
8 pensat per anar dalt d'un folre, 
un quatre que va pujar solemne 
però que amb tot a dalt es va empi-
par, desgastant-se. Per fer-hi algun 
apunt, perquè es va descarregar i 
bé. Un vano de cinc va tancar el 
registre.|  Redacció

 Sant Boi de Llobregat va estre-
nar diumenge passat la condició 
de plaça de 9 que li va atorgar Els 
Minyons fa un any amb una dia-
da plàcida, resolta amb molt bon 
ritme i poc més d'una hora, entre 
tres colles en ple procés de rodatge. 
Després que el president i el cap 
de colla dels egarencs fessin els 
honors amb la cortineta, el pro-
tagonisme es va tornar blau, lila i 
marró avellana. Els Capgrossos van 
revalidar el doble assalt als castells 
de 8 i mig que havien fet set dies 
enrere a Gràcia. El segon 5 de 8 del 
curs i la segona torre, també. Una 
collita profi tosa a quinze dies del 
seu Aniversari.

Els Capgrossos van sortir de 
Gràcia contents d'haver-hi po-
gut estrenar tant la torre de 8 com 
el 5, però castellerament és més 

Bona marca a Sant Boi de Llobregat, abans de l’actuació 
especial dels 20 anys

Els Capgrossos passegen 
la torre i el 5 de 8

 La Sala Cabanyes fa aquest diu-
menge una jornada de portes ober-
tes perquè tots els mataronins que 
ho vulguin visitin el teatre. Amb 
motiu del Centenari de l’entitat, la 
Sala ha organitzat dues jornades 
de portes obertes al teatre, per tal 
que els amants del teatre puguin 
conèixer-ne les “entranyes”.
En aquestes visites guiades, els 
grups tenen l’oportunitat de des-
cobrir allò que normalment no es 
veu durant les representacions, 
com ara on van a parar els dimonis 
quan “baixen” a l’infern, els llocs 
on els actors esperen que els arri-
bi el moment de sortir a escena o 
espais com el vestuari, l’attrezzo o 
regidoria. Aquest diumenge es farà 
la segona jornada. Per tal de poder 
organitzar els grups i preparar la 
visita, és indispensable que els in-
teressats s’inscriguin prèviament 
enviant un correu electrònic a sa-
lacabanyes@salacabanyes.cat. Els 
que no disposin d’Internet, poden 
fer-ho a la mateixa Sala Cabanyes 
el divendres i el dissabte, de vuit a 
nou del vespre.|  Redacció

El teatre fa jornada de 
portes obertes

Tots els secrets de 
la Sala Cabanyes, a 
l'abast de tothom

CulturaCultura núm. 1725 del 27 de maig al 2 de juny de 2016
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MATARÓ SECTOR RESIDENCIAL CHALET EN VENTA

iluro
AGENCIA INMOBILIARIA

C. Gravina 10 · Mataró
T. 937 554 060 
illurocasals@gmail.com

5921. Chalet de calidad en venta con unos 411m2 y un 
jardín propio de unos 325m2.  Zona de copropietarios 
con piscina y zona de recreo perimetrado y privado.
LA VIVIENDA:
Planta de acceso hall de entrada, un dormitorio, amplio salón de 
estar con salida al jardín y porche, cocina ofi cce muy amplia y equi-
pada con columna de doble horno, un baño, un ofi cce y cuarto de 
aguas, toda la planta exterior con acceso al jardín.
Planta piso con 4 dormitorios dobles (el de matrimonio es una 
magnifi ca suite con baño privado que incluye encimera de már-
mol, bañera y plato de ducha con columna de hidro masaje) dos 

de los dormitorios comunicados mediante cuarto de estudio in-
termedio y con baño propio y otro baño más en el distribuidor.
Planta estudio con una amplia buhardilla con salida a terraza so-
lárium vistas espectaculares al mar y sierra litoral.
Toda la casa con calefacción y aire acondicionado, suelos en már-
mol marfi l y parquet Jatoba según las zonas, ventanas en alumi-
nio de calidad y cristales de cámara, persianas motorizadas y en 
lama de aluminio. 
Garage de unos 80m2 con ascensor a toda la casa.
Llaves en mano y visitas concertadas

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

T

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

OPORTUNITATS
Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 937 571 282 
info@sucasa.es

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

278.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12487 LLAVANERES: Unifamiliar adosada en pleno cen-
tro junto colegios/servicios. 4 dor.. Salón 36 m2 con chimenea. 
Jardín 50m2. Cocina buenas medidas. 2 baños+ aseo. Garaj  
con sala polivalente/cuarto lavandería. Ocasión!

T

127.260€

SIN VECINOS ARRIBA
Ref. 12363 ARGENTONA (EL CROSS): 5º y último piso ex-
terior y restaurado  impecable. Vistas despejadas. Salón co-
medor 28m2. Cocina 12 m2 como nueva.3 dor. (antes 4).Baño 
ampliado. Calefacción, suelos gres. Buenas cualidades.

T

Ref. 12478 PARC CENTRAL:  Atención!! Probable-
mente la mejor ocasión del momento. 8ª piso perfec-
tamente orientado frente Parc Central. Disfruta vistas 
sencillamente únicas. Exterior, 100m2. Bien orientado y 
mejor distribuido. 4 dorm. Amplio salón . Balcón/terraza. 
Cocina práct. nueva. Suelos Parquet. Parking incluido.

TODO UN PRIVILEGIO

255.000€

núm. 1725 del 27 de maig al 2 de juny de 2016
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El Saló de Pedra, una de les seus de l'Ajuntament

Anna Aluart 

El portal de Transparència incorpora informació relativa als sous públics, 
als contractes i a les adjudicacions

Argentona, un dels ajuntaments més actius en 
transparència de Catalunya

 L’Ajuntament d’Argentona s’ha 
situat com un dels ens locals més 
actius en la publicació d’infor-
mació i continguts al portal de 
Transparència, al costat d’altres 
Ajuntaments com els de Falset, 
Altafulla, Valls, Montgat, Amposta, 
Sant Joan Despí o Vilafranca.

Aquesta actualització constant 
i permanent de les dades ha fet 
que sigui també un dels portals 

municipals de transparència amb 
més visites. Durant els mesos de 
gener i febrer es van consultar prop 
de 2.500 pàgines d’informació i 
continguts.

Sis apartats d'informació
El portal es basa en sis apartats 
principals: Informació institucio-
nal i organitzativa; Gestió econò-
mica; Acció de govern i normativa;  

Contractes, convenis i subvenci-
ons; Catàleg de serveis i tràmits i 
Participació. Més concretament, 
ja es pot consultar informació com 
les retribucions dels càrrecs elec-
tes, les seves declaracions d’acti-
vitats i béns, les retribucions, in-
demnitzacions i dietes i els llistats 
dels contractes oberts, negociats i 
d’adjudicació. Tota aquesta infor-
mació, a l'abast de tothom.| A.C.

núm. 1725 del 27 de maig al 2 de juny de 2016

Adreça web del banner invertit:

www.restaurantecatania.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

WORKSHOPS

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

GUANYA
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

PARAULA INVERTIDA: 35€* 
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.

BANNER INVERTIT: 35€* 
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.

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
NOEMÍ BEDÓS ROIG

concursos

Argentona

Tot Argentona 1725.indd   2 25/5/16   10:15



FINANCIACIÓN HIPOTECARIA A SU MEDIDA

Ref. 2327: MOLINOS: OPORTUNIDAD, piso 
todo reformado 2 hab. (antes 3), salón 
comedor con balcón, cocina offi ce 
galería, 1 baño. No le falta detalle y en 
zona tranquila. 86.000€

Ref. 2351: PERAMÁS: BUEN PISO POR 
CARACTERISTICAS, 3 hab., cocina office 
, galería, 1 baño, amplio salón-comedor, 
balcón, vistas y  ascensor. 116.000€

Ref. 2173: Z. MOLINOS: ATENCION! 1er piso 
con entrada indep. y terraza de 70m2, 3 
hab., salón com, balcón, cocina indep. 
Comunidad sólo 2 vecinos. 120.000€

Ref 2353: HAVANA: PL. BAJA  RECIENTE 
CONSTRUCCIÓN: 2 hab, cocina indep., 
salón comedor con patio, 1 baño, ca-
lefacción, aire acond., Oportunidad 
por zona y características. 165.000€

Ref. 2278: CIRERA: PISO DE 100M2 CON 
LOFT DE 35M2 ANEXO Y TERRAZA, todo 
reforamdo, 3 hab., amplio salón comedor 
con balcón, cocina offi ce. Sin gastos co-
munidad y vistas despejadas. 156.000€

Ref. 2250: LLANTIA: PISO DE RECIENTE 
CONSTRUCCIÓN CON TERRAZA, 3 hab, 
cocina indep., salón comedor con bal-
cón, acabados de 1ª calidad, totalmen-
te exterior y zona tranquila. 154.000€

Ref. 2345: LLANTIA: JTO. VIA EUROPA.
Planta baja con entrada ind., 3 habit. (1 
suitte), 1 baño, amplio salón comedor 
con patio a nivel. Sin gastos de comu-
nidad y parking incluido!! 170.000€

Ref. 2302: PLAZA CANYAMARS: CON 
ASCENSOR Y TERRAZA, todo reformado, 
3 hab (2 dobles), salón comedor con 
balcón/terracita, 2 baños, Comunidad 
reducida y trastero. 165.000€

Ref. 2352: ZONA CAMI DE LA SERRA: 
VIVIENDA DE 115M2 TODA REFORMADA, 
4 hab, 2 baños, amplio salón comedor y 
cocina offi ce indep, calefacción, Parking 
y trastero incluido. 236.000€

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

Camí del Mig, 20, Mataró 
T 93 536 33 74 
info@immo-nova.es

TENEMOS LAS LLAVES DE TU HOGAR: www.immo-nova.es

1P IMMO NOVA.indd   1 25/5/16   15:26



Una imatge de l'espai amb el nou radar L'argentoní Nil Noè Cedida 

 L’Ajuntament d’Argentona ha 
instal·lat un radar informatiu que 
mesura la velocitat dels vehicles 
a l’entrada al municipi. L’equip 
compta amb una pantalla que 
indica la velocitat i l’acompanya 
d’una imatge d’una cara que es 
mostra alegre o trista depenent si 
s’ha superat el límit de velocitat en 
aquesta via, que és de 30 Km/h.

Aquest radar té com a objectiu 
informar i sensibilitzar els conduc-
tors i s’emmarca en una campanya 
de control que es va dur a terme 

 L'argentoní Nil Noè s'ha pro-
clamat, per segon any consecu-
tiu, campió en el 17è campionat 
d'aualé de Catalunya en la cate-
goria escolar.

La victòria d'en Nil, que aquest 
any fa 6è de primària, ha sigut 
encara més contundent que la de 
l'any passat, ja que enguany no ha 
perdut cap de les 12 partides en 
què ha consistit el campionat, en el 
que hi han participat un total de 26 
nens i nenes de diferents col·legis 
de primària de Catalunya. | A.C

Es troba en una de les entrades del municipi en què el 
límit de velocitat és de 30km/h

L'argentoní aconsegueix el 
títol per segon any

durant l’abril a alguns dels punts 
més confl ictius i amb major volum 
de trànsit. En total es va realitzar 
un control sobre 2.025 vehicles, 
amb el resultat de 92 vehicles de-
nunciats per excés de velocitat.
La Policia Local d’Argentona rea-
litza semestralment, des de fi nals 
de 2014, una campanya de control 
de velocitat, en què l'evolució dels 
resultats constata un augment dels 
vehicles controlats i una reducció 
del percentatge de conductors san-
cionats per excés de velocitat. | A.C

S'instal·la un radar 'simpàtic' 
que alerta sobre la velocitat

Nil Noè es proclama 
campió d'aualé de 
Catalunya

núm. 1725 del 27 de maig al 2 de juny de 2016

Cedida 

Argentona
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Segueix el petit culebrot de la instal·lació de Ros a Arenys L'Ajuntament Cedida  Cedida 

 Representants de l’empresa van 
parlar la setmana passada amb 
l’Alcaldessa, Annabel Moreno, qui 
els va exposar la proposta d’instal-
lar-se fora de l’àrea portuària, ja si-
gui a la zona de Ponent, on haurien 
de construir una nau, o a Draper, 
on podrien llogar-la.

Annabel Moreno ha explicat que 
en la reunió amb Frigorífi cs Ros 
se’ls va exposar sobre un mapa les 
diferents opcions per instal·lar-se 
al polígon industrial. Entre altres 
coses, un dels aspectes positius és 
que tenen una molt bona comu-
nicació. Moreno ha afi rmat que 
han volgut parlar amb Frigorífi cs 
Ros perquè, de fet, els pescadors 
d’Arenys de Mar no s’oposaven 
a què l’empresa s’ubiqués en un 
altre espai fora del port.

L'empresa estudia l'opció d'establir-se a Arenys i espera 
poder-se reunir amb els pescadors del Port 

Frigorífics Ros podria instal·lar-
se al polígon de Valldegata

 Un procés participatiu, que es 
va iniciar el novembre passat al 
Consell de Vila, ha donat la veu 
als santvicentins perquè escullin 
quina és l'actuació prioritària a la 
qual s'ha de destinar una part del 
pressupost municipal. Del 22 de 
febrer al 10 de març es va celebrar 
la votació popular entre les quatre 
propostes fi nalistes, de les quals 
el condicionament del parc dels 
Germans Gabrielistes fou la que 
va obtenir més vots.

Al projecte guanyador es des-
tinaran 30.000 euros, per a fer-hi 
espais més segurs i construir-hi 
camins per a travessar-lo. 

Parc Gabrielistes
A més a més, l'Ajuntament també 
va organitzar el passat 16 de març 
un taller participatiu perquè la 
ciutadania fes propostes sobre la 
fauna, la fl ora, el manteniment i els 
usos futurs del parc dels Germans 
Gabrielistes.

Durant el taller es van reco-
llir un total de 21 aportacions i, 
un cop valorada la seva viabilitat 
tècnica i econòmica, la majoria 
de les propostes, concretament 
fi ns a 18, han estat incorporades 
a l'avantprojecte de millora del 
parc. | Redacció

Els diners s'invertiran en el 
Parc dels Gabrielistes

Sant Vicenç escull a 
què destinar 30.000 
euros del pressupost

Tot i això, l’Alcaldessa Moreno ha 
assenyalat que l’empresa manté 
que el seu projecte no ha estat 
ben entès per part dels pesca-
dors arenyencs. En aquest sentit, 
Annabel Moreno ha explicat que 
els representants de  Frigorífi cs Ros 
creuen que han tingut un tracte 
molt “injust”.

Confraria de Pescadors
De la mateixa manera, Moreno diu 
que es va comprometre a demanar 
de nou a la Confraria de Pescadors 
que es convoqui una reunió en la 
qual representants de l’empresa 
Ros puguin assistir per explicar el 
projecte que volien desenvolupar 
al port d'Arenys de Mar i treure 
l'entrellat de rebombori de fa unes 
setmanes |R.Arenys .

Les pinedes maresmenques de 
pi pinyer, en perill de mort

 Un estudi pel Consell Comarcal 
apunta que entre 600 i 800 hec-
tàrees de pi pinyer es troben en 
una situació difícilment recupe-
rable. S'han trobat afectacions 
signifi catives de les masses de pi 
pinyer a Cabrils, Cabrera de Mar, 
Argentona, Òrrius, Dosrius, Sant 

Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç 
de Montalt, Arenys de Mar, Arenys 
de Munt, Caldes d'Estrac, Canet de 
Mar i Sant Pol de Mar. El pi pinyer 
és l'espècie dominant als boscos 
del Maresme. Ocupa 6.500 hectà-
rees de les 24.969 Ha forestals de 
la comarca.| Redacció

MaresmeMaresme núm. 1725 del 27 de maig al 2 de juny de 2016

Tot Maresme 1725.indd   1 24/5/16   16:50



GL5839 CERDANYOLA NORTE: 
2º piso muy exterior para entrar 
a vivir. 3 hab.  (2 dobles), salón 
amplio y contracomedor, cocina y 
baño completo. Atención! 
(C.E. = E)   PRECIO: 61.300€

GL13188 AVDA. PERÚ:  Piso alto 
con ascensor, reformado. 3 hab., 
salón con  balcón exterior, cocina 
y baño completo. Pocos vecinos. 
Procedente de entidad bancaria.
(C.E. =T)  PRECIO: 74.700€

GL14184 Z. AVDA. GATASSA: Piso con ascensor 
excelente presencia; Salón con balcón muy soleado, co-
cina refor. y actual, baño, galería servicio, 3 hab. (2 dobl); 
Suelos de gres, ventanas aluminio, aire acondicionado 
frio-calor; OPORTUNIDAD!! (C.E. =T)  PREU: 99.000€

GL14378 VIA EUROPA: Piso de 85 m² distribuidos 
en 3 hab. (2 dobles), salón comedor de 25 m² con salida 
a amplio balcón con vistas al mar, cocina offi ce de 10 
m² y 2 baños completos, totalmente reformado hace 2 
años. NO LO DUDE!!  (C.E. =T)  PRECIO: 220.000€

GL14502 CERDANYOLA: Piso 
alto con ascensor. Muy solea-
do. Salón con balcón, cocina 
impecable,galería, baño y 3 habit. 
Suelos gres, carp. doble y calefac-
ción. Pida información. (C.E. =T)   
PRECIO: 129.900€

GL14124 Z. PLAZA CATALUNYA: 
Planta baja bien conservada. 75 m² 
3 habit. (2 dobles), cocina con ga-
lería y baño completo. Inmejorable 
precio por características y zona. 
Muy exterior.  (C.E. =T) 
PRECIO: 79.900€

EXCLUSIVA

GL14420 MOLINOS: Piso ideal 
1ª vivienda o inversores, 2º, 70 m² 
reformado, 3 habit (actual2), 
cocina offi ce, 2 baños compl. y 
balcón con vistas al mar. Aire 
acond. Muy bonito!!! (C.E. =T)   
PRECIO: 82.000€

EXCLUSIVA

INVERSIÓN

GL14503 Z. CIRERA: Planta baja 
con pocos vecinos. 115 m² aprox. 
3 habit.(antes 4), cocina fórmica, 
baño actualizado, salón, patio 10 
m² + habit.tipo trastero de 8 m². 
Listo para entrar a vivir. (C.E. =T)   
PRECIO: 126.000€

GL14153 Z. PERAMÀS: Amplio 
piso 100 m² y 4 habit. (3 dobles), 
reformado. Salón 22 m², balcón, 
cocina offi ce reformada y baño 
completo. Ascensor. Muy bien 
orientado con horas de sol. (C.E. 
=T)   PRECIO: 159.000€

GL13469 Z. RDA. ALFONSO X: 
Piso 1/2 altura con ascensor, 105 
m² y 3 habit salón com. 2 amb., 
balcón terracita, cocina indep.re-
formada, baño de diseño y aseo. 
Calefacción y a/a. Parking. 
(C.E. =T)   PRECIO: 160.000€

GL10995 CERDANYOLA: Piso 
3 habit., reformado. Amplio y 
luminoso salón, ventanal, cocina 
y baño con bañera. Suelos gres y 
ventanas aluminio. Excelente oca-
sión! (C.E. =T)  PRECIO: 55.000€
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La platja d'Arenys de Mar L'exalcalde Ximenis Cedida  Cedida 

 Els alcaldes de l'alt Maresme, 
amb el suport del Consell 
Comarcal, s'oposen frontalment 
a qualsevol actuació de regenera-
ció de platges que suposi tornar a 
dragar, un any més, el fons marí. 
La Comissió del Litoral es va reunir 
d'urgència aquest dimarts després 
que alguns municipis hagin rebut 
una comunicació del Ministeri de 
Medi Ambient anunciant l'extrac-
ció de 150.000 metres cúbics de 
sorra de port d'Arenys i de la llera 
del Tordera per a la regeneració de 
la platja de Blanes (Selva). 

L'impacte mediambiental en 
l'ecosistema, la manca de diàleg 
per part del Ministeri a l'hora d'es-
coltar les reivindicacions del terri-
tori i la manca d'una solució global 
per al litoral que eviti la contínua 
adopció de mesures puntuals són 
els principals arguments de les 
al·legacions que els ajuntaments 
presentaran al projecte.

"Missatge d'unitat
La Comissió del Litoral del Consell 
comarcal del Maresme vol enviar 
un "missatge d'unitat" del terri-
tori en front del darrer projecte 
que el Ministeri de Medi Ambient 
preveu dur a terme a la costa del 
maresme, amb l'extracció de sorra 

Un estudi preveu extreure 150.000 metres cúbics de 
sorra de Tordera i Arenys de Mar 

Divisió per la regeneració de la 
platja de Blanes

 L'exalcalde d'Arenys de Munt, 
expulsat de la CUP, i impulsor de la 
primera consulta local per la inde-
pendència, Josep Manel Ximenis, 
haurà de passar pels jutjats. La 
CUP ha interposat una querella 
contra ell assegurant que quan 
va ser obligat a desvincular-se del 
partit va buidar el compte banca-
ri de l'agrupació local, abans de 
cedir-ne els poders.

La denúncia ha estat admesa a 
tràmit i ara el jutjat d'instrucció 
haurà de fi xar una data perquè 
Ximenis declari davant el jutge 
com a investigat per un presump-
te delicte d'apropiació indeguda.

L'exalcalde d'Arenys de Munt 
per la CUP, Josep Manel Ximenis, 
assegura que mai s'ha apropiat 
"d'un cèntim d'euro de ningú" 
i afi rma que ell era "el primer" a 
posar diners quan calia: "Tant de 
bo em tornessin tots els diners que 
he posat de més".

Campanya en contra 
Per Ximenis, la querella forma part 
d'una "campanya d'assetjament 
continuat" perquè plegui i creu 
que anar als jutjats amb "una men-
tida" demostra la deriva "estalinis-
ta" de la CUP "a tots els nivells". 
| Redacció-ACN

L'acusen d'haver-se apro-
piat els diners del compte

La CUP d'Arenys 
de Munt es querella 
contra Ximenis

per a la regeneració de la platja 
de Blanes. El projecte vol extreu-
re 100.000 metres cúbics de sor-
ra de la Tordera i 50.000 més del 
port d'Arenys. L'alcalde de Blanes, 
Miquel Lupiáñez, ha remarcat que 
només es tracta d'un estudi i que 
és fruit de la petició que el con-
sistori ha fet al Ministeri de Medi 
Ambient per posar fi  al proble-
ma de la sorra a les platges del 
municipi. "És només un estudi, 
no és un projecte executiu i no 
hi ha actuacions previstes, no és 
imminent", ha explicat Lupiáñez, 
que assegura que aquest estiu les 
platges estan "prou consolidades" 
i que, si no ve una llevantada forta, 
poden aguantar.

Regeneració sense impacte
En paraules del president del 
Consell Comarcal del Maresme, 
Miquel Àngel Martínez, cal "unir 
voluntats i generar sinergies" per 
actuar en "defensa del front ma-
rítim" i per demanar que la rege-
neració de les platges es faci sen-
se que hi hagi impacte en el fons 
marí, com han denunciat els re-
presentants d'ajuntaments de l'alt 
Maresme, com Arenys, Tordera, 
Malgrat de Mar o Santa Susanna 
|Redacció - ACN
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COMPRAMOS TU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

¡SI QUIERES ALQUILAR O VENDER TU PISO.....

218.900€

80.000�

C.E. en trámite 90.000€

REF. 6188 MOLINOS. Piso 
de grandes dimensiones 
bien conservado, 4 ha-
bitac. (2 dobles) cocina 
offi ce fórmica y galería, 
baño completo balcón 
exterior. OPORTUNIDAD 
POR ZONA Y PRECIO.

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

REF. 4428 CERDANYO-
LA. Piso para entrar a vi-
vir, cocina offi ce, galería, 
4 hab. (2 dobles), baño 
completo con bañera, 
suelos de gres, exterio-
res de aluminio, balcón 
exterior, comunidad re-
ducida.

REF. 5110 CIRERA. Ático 
reformado, 2 terrazas de 
30m2, salón con chime-
nea y cocina americ. en 
estudio, 3 habitac., cocina 
offi ce haya, galería, tras-
tero, 2 baños con ducha, 
a.a bomba de calor. Solo 
3 vecinos. OCASIÓN POR 
ZONA Y PRECIO.

REF. 2429 PZA. CATA-
LUNYA OCASIÓN. Piso 
totalmente reformado de 
grandes dimensiones, 4 
hab. 3 dobles,  2 baños 
completos, cocina offi ce 
con galería anexa, tras-
tero, 2 balcones (ext./
int.),a.a. y calefacción.

REF.1064 CENTRO.Ex-
celente piso seminuevo, 
con plaza de parking 
grande incluida, terraza 
de 25m2, barbacoa, de 
3 habitac., 2 baños, los 
suelos de mármol, as-
censor. OPORTUNIDAD 
POR PRECIO Y ZONA.

80.000�

C.E. en trámite

T. 937 965 148

REF. 2433 - VIA EUROPA
REF. 4420 CERDANYO-
LA. Excelente casa refor-
mada de diseño moder-
no, tza. de 30m2, 3 hab.
(1 con vestidor) + estudio, 
2 baños, cocina  offi ce, 
l a v a - dero, 
e x t . a l u -
m i n i o , a . a . 
bomba calor. 

REF. 2433 - VIA EUROPA
C.E. en trámite

80.000�

REF. 5114 CIRERA. Piso 
seminuevo con pk y tras-
tero opcional, 2 habitacio-
nes, 1 baño completo, sa-
lón comedor con cocina 
de tipo americana, zona 
comunitaria con barba-
coa, ascensor.

C.E. en trámite 149.000€

80.000�

C.E. en trámite

REF. 3134 ROCAFON-
DA. OCASIÓN. Primer 
piso con ascensor para 
entrar y vivir, 4 hab. 2 
dobles, baño completo, 
cocina lacada blanca 
con galería cerrada, los 
suelos de gres, balcón 
exterior, a.a.

101.000€

115.000€

159.000€

190.000€ 199.000€

¡LLAME Y CONSÚLTENOS! 260.000€

80.000�

C.E. en trámite 148.000€

REF. 1391 Z. CENTRO. 
Oportunidad. Piso total-
mente reformado dise-
ño moderno y exterior, 
mucha luz, 3 hab., baño 
con ducha, cocina ame-
ricana, a.a. bomba calor 
y ascensor.  A un paso 
del centro de la ciudad.

EXCLUSIVA- PISO CON PARKING Y TRASTERO INCLUÍDO. Total-
mente exterior, 2 balcones, 1 ext. tipo terraza, 3 hab. (2 dobl), 
cocina offi ce y galería, 2 baños,1 suitte, calefac. y a.a., ascensor.

EXCLUSIVA- PISO CON PARKING Y TRASTERO INCLUÍDO
OPORTUNIDAD
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Glòria Sanjosé a la botiga solidària de la plaça de la Peixateria  Daniel Ferrer 

Glòria Sanjosé,
solidaritat local

 Mireia Biel

 Les diferències Nord-Sud i les condicions de vida 
dels països en vies de desenvolupament, arriben als 
mitjans de comunicació amb comptagotes. Són re-
alitats llunyanes, però que tenen una relació directa 
amb el nostre estil de vida. 

Com contribuir a generar un model més just? Això 
és el que es va preguntar Glòria Sanjosé, qui gesti-
ona la botiga solidària i de comerç just, lligada a la 
Fundació Grup Tercer Món. 

Què és el comerç just? "És una de les formes més 
efi cients de cooperació i solidaritat per transformar 
els processos de producció que han generat dife-
rències al món", comenta Sanjosé, orgullosa que 
aquest moviment contribueixi a "oferir condicions 
laborals dignes, respectar el medi ambient dels pa-
ïsos del Sud i destinar els benefi cis de tots aquests 
projectes a millorar les àrees on viuen aquesta gent". 

"La botiga solidària és només una de les cares 
visibles de la feina que fa la fundació", remarca 
Sanjosé, que explica com la "sensibilització" és la 
seva principal funció. I és que, "malgrat que cada 
cop més gent sap en què consisteix el comerç just, 
pocs el posen en pràctica en el seu dia a dia". 

Per això, s'organitzen esmorzars solidaris, xer-
rades sobre qüestions relacionades amb el Tercer 
Món, tallers i iniciatives per promoure i divulgar 
el comerç just. 

Tot un seguit d'activitats que la Fundació Grup 

Tercer Món porta organitzant des del 1998, quan va 
néixer a la ciutat, sent una de les primeres entitats a 
ocupar-se de la qüestió a la ciutat. "Sento que tenim 
l'oportunitat de contribuir al fet que els productors 
de cacau o cafè i els artesans de països del Sud puguin 
gaudir d'unes condicions de vida dignes", conclou. 
És un granet de sorra, un pessic de solidaritat local. 

El Cafè Mataró, simbòlic

"El Cafè Mataró uneix el ciutadà amb la coope-
rativa de dones MUSA, a Mèxic", explica Sanjosé

El Cafè Mataró és un projecte 100% natural que 
porta el nom de la ciutat i que neix gràcies a l'Ajun-
tament, la Diputació, la Fundació Grup Tercer Món 
i Alternativa 3. La compra d'aquest cafè fomenta 
el consum responsable i uneix el ciutadà amb la 
cooperativa MUSA, a Mèxic. El projecte s'ha estès 
i ja l'han adoptat ciutats com Terrassa o Calella. 

APUNTS

Defineix el projecte: Defensa la dignitat i el medi ambient

Un llibre: 'En resum o gairebé' d'Stephane Hessel

Una pel·lícula: 'El jardinero fiel' de Fernando Meirelles

Un producte: El Cafè Mataró

Un referent: Arcadi Oliveres 

Un repte: Que tot el comerç sigui just

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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Serietat i eficàcia 

al millor preu

T 93 757 83 83
MATARÓ

C/ St. Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

www.fi nquescastella.com
info@fi nquescastella.com

Producte estrella

T1.10352 - Mataró. Centre. Piso amueblado 
de 70 m² con 2 habitaciones, 1 baño, cocina 
americana equipada con nevera, vitroce-
rámica, microondas y lavadora-secadora. 
Calefacción, calefacción y aa/cc. Parking in-
cluido en el precio!! Piso en muy buen estado 
de conservacion!!!                         575€/mes 

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB  www.finquescastella.com

Excel.lent planta baixa amb entrada indep. en exclusiva, de 100m², 3 habit. armaris encastats, 
bany complet, cuina offi ce, saló menjador amb bona distribució, calefacció, tanc.alumini, pàr-
quing  30m², traster, impressionant jardí de 180m² amb vistes a mar i muntanya!! T4.10075

Planta baixa a Cabrera
182.300€

Excel.lent àtic de 90m², 3 habitacions, 2 banys, cuina independent, saló menjador amb sortida 
a balcó tipus terrassa, aa/cc, terres de marbre, tancaments d’alumini, ascensor, plaques solars, 
pàrquing i traster opcionals, molt assolellat, immillorable situació!!  T1.50722 

Àtic  al  Centre
290.200€

Magnifi ca panta baixa de 120m², 4 habitacions, 1 bany complet + 1 de servei, cuina of. 
saló 30m², llar de foc, galeria, 2 tsses de 40 i 15m², galeria, calefacció, parquet, alumi-
ni, ascensor, pàrq. per a 2 cotxes, traster, moblat, espectacular zona comunit. 2000 m², 
jardi, zona deportiva, parc infantil, pista de tenis, camp de futbol i piscina!!       T4.10008

Casa a Llavaneres
1.150€/mes

Casa adosada amueblada con 136 m² , 3 habit. 2 baños, 1 aseo, cocina offi ce, suelos parket, 
cierres de aluminio, persianes eléctricas, chimenea, calefacción y aa/cc. Terraza cubierta con 
vistas a jardin 30 m². Garaje 2 coches y sala de juegos!!!! Disponible para junio!!!!    T2.02752

Casa Vilassar de Dalt
1.250€/mes
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T1.50338 - Mataró - Centre.  Pis de 80m² de su-
perfi cie,  disposa de 3 habs., 1 Bany, cuina offi ce, 
balco, galeria, terres gres, tancaments alumini, 
ascensor. Molt ben conservat!!!!               115.300€ 

T1.50413 - Mataró - Peramàs. Primer pis en 
exclusiva per als nostres clients 70m², 2 habi-
tacions, bany complet, cuina tota equipada, ga-
leria, calefacció, aire condicionat, tanc.alumini, 
¡¡Molt acollidor i reformat!!!                87.300€

Cases i pisos en venda

VALORACIONS IMMOBILIÀRIES • HIPOTEQUES AL 100% • LLOGUERS EN 24 HORES GESTIÓ DE LLOGUERS • AGENTS D’ASSEGURANÇES • ADMINISTRADOR DE COMUNITATS

Pis totalment reformat de 
80m², 3 habitacions (2 do-
bles), 1 bany complet amb 
dutxa, cuina offi ce, saló 
menjador amb balcó, gale-
ria, tancaments d’alumini 
amb doble vidre, molt asso-
lellat !!                   91.260€ 

T1.08423 - MATARÓ - ELS MOLINS

Pis de 85m², 3 habitacions (2 
dobles), 1 bany, saló de 23m², 
cuina offi ce amb sortida a 
terrassa de 30m², galeria, 
tancaments d’alumini. Pis 
ben ubicat!!            122.300€ 

T1.50669 - MATARÓ - ELS MOLINS

Planta baixa de 65m² super-
fície,  1 habitació, bany com-
plet, saló-menjador, amb 
sortida directa a la terrassa 
de 25m² ¡¡Zona comunitaria 
amb piscina!! Pl. parking i 
traster inclós!!      169.900€ 

T1.08874 - MATARÓ - CENTRE

Excel.lent pis refor. 100m², 
3 habit. (1 Suitte), armaris 
emp., 2 banys compl, cuina 
offi ce equipada, saló menj. 
25m², balcó, aa/cc, parquet, 
tanc alumini, ascensor, 
pàrquing opci, mobles op-
cionals, zona comun.  amb 
piscina!!               233.200€ 

T1.50901- MATARÓ - VIA EUROPA

Magnífi c i modern baix de 
100m², 3 habitacions (1 do-
ble amb vestidor), 2 banys 
complets, saló menjador amb 
cuina integrada, aa/cc, te-
rres de parquet, tancaments 
d’alumini, pàrquing de 45m² 
privat amb traster, per entrar 
a viure!!!                    248.750€ 

T1.50909 - MATARÓ - CENTRE

Pis reformat de 60m², 
amb 2 habitacions, 1 bany 
complet amb dutxa, saló 
menjador amb cuina inte-
grada, amb els tancaments 
d’alumini, terrassa a nivell 
de 30m² i terrat comunitari 
de 50m²!!               97.500€ 

T1.50839 - MATARÓ -ELS MOLINS

Pis en exclusiva per als nos-
tres clients de 65m², 3 habita-
cions, 1 bany complet, cuina 
offi ce, saló menjador, galeria, 
terrat comunitari amb traster 
de 8m², terrassa nivell de 
18m² ¡¡És ideal per reformar 
al seu gust!!!          152.500€ 

T1.50922 - MATARÓ - CENTRE

Excel.lent àtic dúplex de 
75m², de 2 habitacions, 2 
banys complets, cuina offi ce 
totalment equipada, ampli 
saló menjador, aa/cc, tanca-
ments d’alumini, ascensor, 
traster, magnífi ca terrassa 
30m²!!                   197.500€ 

T1.50897 - MATARÓ - CENTRE

Excel.lent pis en exclusiva 
de 75m², 3 habit., 2 banys 
complets, cuina offi ce, am-
pli i lluminós saló menjador 
amb sortida a balcó, galeria, 
aa/cc, terres parquet, tanca-
ments d’alumini, ascensor, 
plaça pàrquing inclòs, amb 
terrassa comunitaria, millor 
que nou!!              215.000€ 

T1.50934 - MATARÓ - CAMI SERRA

Àtic tot reformat de disseny 
90m², 3 habit, 2 banys com-
plets, cuina offi ce tota equi-
pada, saló menjador, amb 
galeria, balcó, calefacció, 
terres de marbre, tanca-
ments d’alumini, ascensor, 
pàrquing, traster, 2 terras-
ses de 20 i 40m² vistes a 
mar!!                   277.000€ 

T1.50863 - MATARÓ - PARC CENTRAL

Torre de 150m², 3 hab., Bany 
complert, aseo, cuina de 30 
m² amb llar de foc, galeria, 
balco, salo-menjador de 40 
m² amb llar de foc, terras-
ses, calefaccio, gartage per 
2 cotxes, traster, ¡¡Jardi de 
500 m² amb vistes especta-
culars!!             340.000€ 

T2.50043- MATARÓ - CAN VILARDELL

Espectacular unifamiliar de 
350m2, disposa de 4 habi-
tacions + 1 estudi, 4 banys, 
cuina americana, llar de 
foc, calefacció, aa/cc, amb 
armaris encastats, 2 terras-
ses i preparada per possar 
ascensor.              300.000€ 

T2.02159 - MATARÓ - VISTA ALEGRE
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T1.50338 - Mataró - Centre.  Pis de 80m² de su-
perfi cie,  disposa de 3 habs., 1 Bany, cuina offi ce, 
balco, galeria, terres gres, tancaments alumini, 
ascensor. Molt ben conservat!!!!               115.300€ 

  Pis de 80m² de su- T1.50284 - Mataró - Centre. Costat Plaça les 
Tereses. Pis de 85m², 2 habit., 1 bany complet, 
cuina offi ce totalment equipada, saló menjador 
ampli, aa/cc, els terres de parquet, tancaments 
d’alumini, ¡¡Terrassa de 12 m²!!            159.000€ 

Gran cartera de pisos a totes les zones de Mataró

T1.50353 - Mataró -Semi Centre. Pis de 85m², 
disposa de 3 habitacions, Bany complet, cuina 
offi ce totalment equipada, amb terrasseta, aa/cc, 
tancaments d’alumini, amb ascensor, traster ¡¡Pis 
molt assolellat!!                                          182.300€

T1.50753-Mataró-Centre. Excel.lent pis reform, 
90m², 4 habit., 1 bany complet, cuina off. 10m², 
saló menj. llar de foc, 2 balcons, AA/CC, tanc. alu-
mini, terrassa comunit. traster, opció pàrk. amb 
lloguer, lluminós tot exterior !!                          185.000€

T2.02159 - Mataró. Vista Alegre. Espectacular uni-
familiar, de 350m2 de superfi cie, 4 habit.,+ 1 estud, 
4 banys, cuina americana, llar de foc, calefacció, 
aa/cc, armaris encastats, 2 terrasses i preparada 
per possar ascensor !                                          300.000€

T2.50179 -Mataró-Vista Alegre. Casa de poble se-
mirefor. 150m², 4 habitacions, 2 banys complets, cuina 
office, gran saló menjador, galeria, aa/cc, tancaments 
d’d’alumini, traster, terrassa de 20m² ¡¡Vistes especta-
culars a mar i montanya!!                                 190.900€

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

T1.03531 - Mataró - Avda. Amèrica. Impres-
sionant àtic de 110m² amb terrassa a nivell de 
120m²!! Ascensor, disposa de 4 habitacions, 2 
Banys, calefaccio. Increibles vistes!! Per entrar 
a viure!!                 Abans 250.000€ Ara 167.260€

T1.50558 - Mataró- Centre. Pis de 100m² de su-
perfi cie, de 4 habitacions (2 dobles), 1 bany, cuina 
independent, galeria, balcó, aa / cc, tancaments 
d’alumini. Pis molt assolellat!!                 167.300€

T1.50778 -Mataró - Centre. Dúplex seminou, ex-
terio 95m², 3 hab. (1 suite), 2 banys compl., cui-
na americ., saló menjador amb balcó, galeria, 
aa/cc, terres parquet, tancam alumini, traster, 
terrassa de 25m². Molt assolellat!!       225.000€

T2.50043 - Mataró. Can Vilardell. Torre 150 m², 3 
hab., Bany complet, aseo, cuina de 30m², gale-
ria, balco, salo-menj. 40 m², llar de foc, terras-
ses, calefaccio, gartage 2 cotxes, traster, ¡¡Jardi 
500 m2. Vistes espectaculars!!               340.000€

T2.02300 - Mataró. Camí Serra. Casa de 260m2 
de superfi cie, amb pati i terrassa. Disposa de 5 
dormitoris, amb 4 banys, cuina tipus offi ce, 
aacc., Barbacoa i plaça de parking per a 3 co-
txes.  Abans 480.000€            Abans 325.500€

T1.50803 - Mataró - Centre. Pis cantoner exterior 
130m², 4 habit  (3 dobles), 2 banys, cuina office, saló 
menj. ampli i lluminós, balcó, aa/cc, parquet, finestres 
d’alumini, ascensor, pàrquing opc., alarma, terrat co-
munitari, costat estació i la platja !! !                   217.000€

T1.50695 - Mataró - Cirera. Perfectament ubicat 
pis de 90m², de 3 habitacions, 1 bany, cuina offi ce, 
tancaments d’alumini, saló menjador amb sortida 
a terrassa de 15m² !!!                                199.000€

VALORACIONS IMMOBILIÀRIES • HIPOTEQUES AL 100% • LLOGUERS EN 24 HORES

Truqui'ns : 93 757 83 83
MATARÓ C/ St. Josep, 66  www.fi nquescastella.com

GESTIÓ DE LLOGUERS • AGENTS D’ASSEGURANÇES • ADMINISTRADOR DE COMUNITATS

Cases i pisos de lloguer
T1.05336 Mataró. Jaume Recoder. Piso 40 m² 
tipo loft. - Amueblado y equipado, baño diseño. 
Calefaccion, aacc, cerca estacion!!!    400€/Mes

T1.10327 Arenys de Munt. Piso de 1 habitación, 
baño y cocina comedor. Vitrocerámica, horno y 
campana. Comunidad con piscina y parking! 
Todo incluido!                                                     440€/Mes

T1.10118 Mataró. Cerdanyola. Piso amueblado 
de 45 m² dispone de 1 habitación, 1 baño, coci-
na americana con electrodomésticos, cierres de 
aluminio y ascensor. Muy soleado!!!    450€/Mes

T1.10335 St Andreu de LLavaneres. Zona Esta-
ción. Apart. semi amuebl. 40 m², 1 habit., 1 baño, 
cocina americ., calef., cierres aluminio y 2 terra-
zas!! Parking y zona con piscina!!!       490€/Mes

T1.08102 Mataró. Centre. 2º piso sin ascensor 
60m², 2 habit., 1 baño completo, cocina, salón 
comedor con salida a balcón, aa / cc, carp. alumi-
nio. Pocos vecinos !!!                              575€/Mes

T1.09917 Mataró. Cerdanyola. Gran piso 100m² 
sin ascensor 4 habit. 1 baño, cocina indep., calef. 
y aa/cc. Suelos de gres, cierres aluminio, galeria y 
balcón. Impecable!! Reformado!!         600€/Mes

TT1.10270 Mataró. Centre. Planta baja de 65m², 3 
habit., 2 baños, cocina off, parquet y cierres alumi-
nio. Techos altos y patio 20 m². Sol!!         675€/Mes

T1.10300 Mataró. Centre. Piso alto con ascensor 
85 m², 3 habit 1 baño, cocina offi ce, calef. y cierres 
aluminio!!Cerca de la estación!                 680€/Mes

T1.01655 Mataró. Centre. Piso 100m² tiene 4 hab. 
2 baños, cocina offi ce, salón, balcón, calefacción, 
ascensor. Amueblado y parking opc!!     700€/Mes

T1.10351 Sant Andreu de Llavaneres. Piso muy 
bien conservado 110m², 3 habit dobl armarios em-
potr., 2 baños, amplia  cocina con zona comedor, 
cierres aluminio, galeria cerrada, ascensor y balcon 
8 m² con toldo!! Parking incl!!                  800€/Mes

T1.05692 Mataró. Via Europa. Gran piso 4 hab.. 2 
Baños, cocina off, arm emp. calef.,salón 25m², 
cierres aluminio, gres, 2 balcones, galeria y as-
censor. Esqui. Sol- parking opc!!!        850€/Mes

T2.01640 Dosrius. Can Massuet.  Torre 4 vientos 
290 m² 4 habit, 2 baños con hidromasaje, cocina 
offi ce, salón con chimenea, gres, armarios emp., y 
zona de aparcamiento. Piscina en parcela de 1000 
m². Atencion al precio!!!                            875€/Mes

T1.10348 Mataró. Centre. Piso 125m² 3 habs, 2 
baños, cocina diseño con horno, encimera y cam-
pana teka, calef., aa/cc, suelos porcelana, cierres 
aluminio y ascensor, Internet todas las estancias. 
Tza 25m² !!! Placas solares!!                  950€/Mes

T1.10316 Mataró. Centre. Magnifi co triplex de 
diseño, 120 m² . Acabados de 1a calidad! Comu-
nidad con solo dos vecinos!!!             1.000€/Mes

T1.10347 Mataró. Centre. Obra nueva - Planta 
baja 140 m², 4 habit., 2 baño, 1 suite, cocina di-
seño, horno, cocina y campana, calefacción aa / 
cc, suelos porcelana, cierres aluminio y ascensor. 
Internet todas las estancias. 2 patios, 70 m² y  4 
m² . Placas solares!!                              1.100€/Mes

T2.02742 St Vic. Montalt. Casa de 200 m², solar 
de 400m² 4 habit.+estudio, 3 baños, cocina offi -
ce, calef., chimenea, balcón, tza, jardin y parking 
priv.! Vistas a montaña!!!                  1.255€/Mes

T2.02735 Mataró. Vallveric. Espectacular torre 
diseño, 340m², 5 habit dobl, 4 baños, cocina office, 
salón com. chimenea, aa /cc, carp aluminio, as-
censor, parking, amuebl. 3 terrazas, jardin 320m², 
piscina, vistas mar y montaña!!           3.000€/Mes

Piso tipo loft semi-nuevo de 
40 m² de superfi cie,  con ca-
lefacción, A/acondicionado. 
Piso todo amueblado y con 
plaza de parking y los gas-
tos incluidos !!!!  550€/Mes

T1.04604 - MATARÓ-CENTRE

Precioso piso semi-nuevo 
con superfi cie de 120m², de 
4 habit. (3 dobles) 2 baños 
completos, cocina offi ce, cale-
facción, aa/, cierres aluminio, 
ascensor i gran balcon con 
vistas!!! Parking incluido en 
el precio!!!        1.000€/Mes

T1.02042 - MATARÓ- VIA EUROPA

Piso obra nueva de 65 m², 
dispone de 2 habitaciones, 
1 baño con ducha, cocina 
americana equipada, aa/cc 
y calor por bomba de aire, 
aislamiento térmico, placas 
solares y ascensor. Preciosa 
terraza  60 m²!!   900€/Mes

T1.10322 - MATARÓ-CENTRE

Local de 100 m² de super-
fi cie, actualmente es un 
centro de estética, está en 
muy buen estado!! Muy bien 
situado!!    500€/Mes

T3.02897 - MATARÓ- CENTRE

(Cerca de la Riera - en tras-
paso, restaurante en pleno 
funcionamiento. Totalmente 
equipado. Diseño muy ac-
tual!!!!               1.500€/Mes

T3.02846 - MATARÓ - C/PUJOL

EXCLU
SIVA

T1.10273 - ARENYS DE MUNT

Gran piso de 112m² de su-
perfi cie,  consta de 4 habita-
ciones, 1 baño, cocina inde-
pendiente, con calefacción, 
galeria, ascensor y con zona 
comunitaria con piscina!!
                                  670€/Mes
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Judicials

MATARÓ - Forn del Vidre R 17242

Atenció, oportunitat! NOMÉS A URBE-
NIA... Habitatge 90m2, 3 habitacions.
117.200 €

MATARÓ - Rocablanca R 16521

Comunitat tranquil·la. 3r pis. Molt bona 
distribució i orientació, 3 habit.(1 doble)
66.050 €

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

Rda. Prim, 82 - Mataró · T.93 798 01 11 E
C

O
N

Ò
M

IC
SMATARÓ - Plaça Granollers R 15806

Àtic de 260m2 , 6 hab + despatx. Gran 
saló-menj. 50m2 amb terrassa de 30m2. 
325.000 €

MATARO - Cirera R 17144

Pis 1/2 alçada reformat, imatge juvenil 
i moderna. Saló 18m2, balcó al carrer.
120.000 €

MATARÓ- Peramàs R 17067

Pis 4 habitac. (2 dobles), bany complet, 
vistes orientat a mar, assolellat. 

125.000 €

MATARÓ - Molins R 16558

Planta baixa 2 habit., salóamb mobles i 
algun electrodomèstic, terrassa 80m2. 
172.500 € LLOGUERS

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

MATARÓ - Via Europa R 16617

Magnífi ca planta baixa 2 vents envoltada 
d’espectacular jardí amb piscina privada.  
299.000 €

MATARÓ - Vista Alegre R 40726

Espectacular casa, zona de Vista Alegre, 
Mataró. Espectaculars vistes.
284.000 €

MATARÓ - Cirera R 17258

1º Pis amb entrada indep., 80m2, 3 ha-
bitac.(2 dobles), saló de 22m2, galeria.
130.000 €

MATARÓ -Havana R 17203

Original pis seminou, del 2004 en una 
petita casa de tan sols 3 veïns.
139.000 €

MATARÓ -  Via Europa R 16897

Pis 2 habitac.  Àtic, ascensor, ampli 
saló, balcó i vistes impressionants
159.000 €

MATARÓ - Via Europa R 15998

Pis 85m2, distrib.quadrada, hab.àmplies, 
3 habit. (2 dobl), 2 banys compl. (1 suite). 
189.000 €

En edifi ci amb ascensor magnífi c pis de grans dimensions totalment exterior 
i cantoner amb aparcament opcional al mateix edifi ci. 
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Mataró
C/Unió, 59 bis
Plaça Illa Cristina, 4 

Premià de Mar
C/De la Mercè, 74

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Barcelona

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

MATARÓ - Cerdanyola R 14689

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

MATARÓ - Cirera R 11023

50.000 €

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

MATARÓ - Cerdanyola R 15585

58.000 €

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

MATARÓ - Cirera R 12701

59.000 €

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

MATARÓ - Centre R 14756

69.000 €

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

MATARÓ - Rocafonda R 15256

70.000 €

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

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

Pis 1/2 alçada reformat, imatge juvenil 
i moderna. Saló 18m2, balcó al carrer.

Avda. Borbó, 17

R 16346MATARÓ - Eixample

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

LLOGUERS

Pis alt sense ascensor a P. Picasso, 
reformat, 3 habitacions, cuina a estrenar 
amb gran galeria. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Rocafonda R 23165

390€/mes

Pis totalment reformat 2 habitacions (1 
doble), terrassa comunitària, comunitat 
solS 6 veïns.  (CEE Tràmit).

MATARÓ - Cerdanyola R 22456

Impecable pis, saló-menjador amb 
balcó, cuina Independent, 2 habit. 
+ vestidor. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Cerdanyola Nord R 23159

500€/mes

400€/mes

Pis cantoner en zona Pla d’en Boet tot
reformat. Cuina independent amb
galeria, 3 habitacions. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Pla d’en Boet R 23172

R 23173

MATARÓ - Z. Marítima

590€/mes

575€/mes

680€/mes

Pis totalment reformat a estrenar, 
consta de saló menjador orientat a mar, 
3 habitacions. (CEE Tràmit).

R 23145

MATARÓ - Cerdanyola Sud
Ampli pis, amb ascensor, 3 habit., 
moblat, gran saló menjador amb balcó 
amb vistes a mar.  (CEE Tràmit).

Cinquè pis d’altura prop del Decathlon, 
amb molt bones vistes. 3 habitacions
(2 dobles).  (CEE Tràmit).

MATARÓ - Via Europa R 22803

R 22765

MATARÓ - Camí Serra

700€/mes

Pis 60m2 de terrassa, 2 habit., 1 bany, 
cuina independent, totes les despeses 
incloses en el preu. (CEE Tràmit).

MATARÓ -  Z. Marítima

900€/mes

Increïble casa 300m2 en lloguer!! Amb 
impressionants vistes, espais amplis i 
realment acollidora. (CEE Tràmit).

R 23142

1.300€/mes

En edifi ci amb ascensor magnífi c pis de grans dimensions totalment exterior 
i cantoner amb aparcament opcional al mateix edifi ci. 

PREU: 199.000€
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