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DUES DÈCADES DE BLAUS
Els Capgrossos de Mataró completen la celebració dels 20 anys de la

colla amb la diada d'Aniversari aquest diumenge a Santa Maria
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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. 12195
SEMI - CENTRE

T 124.000€

103.000€

PISO + PATIO 35M2!
Ref. 12458 MOLINOS: ¡Atención a esta ofer-
ta!. Primer piso de 88m2 con patio de 35m2, 
pequeña comunidad sólo 3 vecinos. Buena 
ubicación en la zona. Tranquilo pero céntrico. 
Salón  de 20m2. Balcón. Cocina amplias me-
didas. 3 dormitorios(2d). Buenas cualidades.

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.

267.500€

UNIFAMILIAR
Ref. 12496 LLAVANERES: En bonito con-
junto residencial con agradables zonas ajar-
dinadas y piscina. Estupenda casa  unifamiliar 
recientemente actualizada y muy exterior.4 
dormitorios, uno de ellos tipo estudio 35 m2 
con terracita/solarium. Salón grande con chi-
menea. Cocina equipada. Parking.

(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

133.000€

BUEN PRODUCTO
Ref. 12528 Z. AVDA. PERÚ: Atención a este 
inmueble!! Edifi cio prácticamente nuevo. Piso 
perfecta distribución. Muy soleado como nue-
vo. Salón 25m2. Balcón. Cocina semi-abierta. 
3 dormitorios. 2 baños(1  suitte).Calefacción. 
Una excelente ocasión!!

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

163.000€

EXCELENTE COMPRA
Ref. 12502 VIA EUROPA: Reciente construc-
ción, zona comunit. y piscina. Buen piso 74m2 
sin pasillos. 2 dorm. dobles, armarios empotr. 
Salón comedor. Cocina amplia. Pequeño patio 
a nivel + galería . Baño perfecto. Calefacción.

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. 12195
SEMI - CENTRE

103.000€

PISO + PATIO 35M2!
Ref. 12458 MOLINOS: ¡Atención a esta ofer-
ta!. Primer piso de 88m2 con patio de 35m2, 
pequeña comunidad sólo 3 vecinos. Buena 
ubicación en la zona. Tranquilo pero céntrico. 
Salón  de 20m2. Balcón. Cocina amplias me-
didas. 3 dormitorios(2d). Buenas cualidades.

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

267.500€

UNIFAMILIAR
Ref. 12496 LLAVANERES: En bonito con-
junto residencial con agradables zonas ajar-
dinadas y piscina. Estupenda casa  unifamiliar 
recientemente actualizada y muy exterior.4 
dormitorios, uno de ellos tipo estudio 35 m2 
con terracita/solarium. Salón grande con chi-
menea. Cocina equipada. Parking.

T
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6 CASES
OBRA NOVA Mataró (Can Serra)
2a fase a la venda

A partir de
445.000€
Distribució i acabats personalitzats

min. de Barcelona min. de Mataró Park

20 2
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6 CASES
OBRA NOVA Mataró (Can Serra)
2a fase a la venda

A partir de
445.000€
Distribució i acabats personalitzats

Parcel·les de 450m2

Zona comunitària de 2.125m2

www.maresmed.com
Tel: 935 108 080
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 ciutat
Picabaralla dins Podem Mataró 
per la creació d'un nou cercle 
local

 ciutat
Una concentració contra la visita 
d'Albiol indigna el Partit Popular

 reportatge
Joan Petit, el torneig i el nom 
que dissabte mobilitza Mataró

 esport
Gran èxit de participació al setzè 
Triatló ciutat de Mataró

 cultura
Bona valoració del segon cicle 
del Vermut Sonat

 perfil
Sílvia Tarragó,
viatges a la llum del passat

MATARÓ
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i MARESME
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   Però de la família de vulnerar, que és curteta, sí que hi ha 

un derivat que ens resulta familiar, i que potser fi ns i tot el 

fem servir, perquè l’aprenem de petits: invulnerable. Els 

superherois de cromos i tebeos, que després veurem al cine, 

solen tenir aquesta característica, la (quasi) immunitat a ser 

ferits, i per això els nanos, quan juguen, poden dir cridant 

un terme tan poc infantil, in-vul-ne-ra-ble, sense por de 

no ser entesos; els mateixos infants que, de grans, proba-

blement no conjugaran mai en una conversa informal el 

verb vulnerar perquè fa enfi lat, rebuscat, fi ns i tot pedant.

   M’ha fet pensar en un altre terme amb una experiència 

vital semblant. Va néixer en un hàbitat igualment culte, 

però un bon dia, segurament a conseqüència d’una mala 

traducció literària, es va esquitllar al castellà oral i després, 

calcat, al català. I així, tot i que fa de molt mal pronunciar, 

moltíssims escriptors catalans fan servir l’expressió ‘passar 

desapercebut’, i nosaltres la llegim, sense percebre que és 

un mot ben estrany i que, si el català hagués evolucionat 

sense interferències, d’això en diríem ‘passar inadvertit’.

Roda el món i torna el mot: Pau Vidal (AMIC)

 És un animal endèmic de l’hàbitat burocràtic: el con-

juguen jutges, fi scals, advocats i polítics. I, per extensió, 

periodistes, en el paper de corretja de transmissió del po-

der. L’entenem perfectament i avall que fa baixada, i segu-

rament no se’ns acut pensar que és un mot que no forma 

part del nostre repertori. Dit d’altra manera: que no l’hem 

pronunciat mai. És un tòtem dels buròcrates.

Ep, no dic pas que hi hagi cap mal. Al contrari, és per 

això que el subratllo. Cada registre lingüístic té els seus 

trets particulars i de la mateixa manera que hi ha mots 

i expressions col·loquials que no poden aparèixer en un 

context formal, a l’inrevés igual. Justament un dels perills 

que assetgen la llengua és el transvasament de paraules i 

estructures de l’estàndard a la llengua col·loquial, a causa 

de l’omnipresència dels mitjans. Per això, en la parla oral 

no diem vulnerar sinó perjudicar o lesionar, i en altres 

contextos ferir l’origen o fi ns i tot transgredir o infringir, 

tot i que aquests dos ja tiren a cultes.

Vulnerar

L’ENQUESTA

Tens cura del que menges 
regularment?

56,4% Sí.
36,4% Una mica.
7,3% No.

ALBERT RAMOS

LA PREGUNTA

Veus viable una confluència 
d'esquerres a Mataró?

TENSIÓ POLÍTICA

La Sala Cabanyes va destinar la taquilla de la funció de la Blancaneus 
de diumenge passat a la campanya 'Un somriure per l'Aleix'.

APLAUDIT:  El seu Roland Garros 
ha estat històric i ha fet vibrar tota 
la ciutat amb un tennis punyent, 
dels millors 8 del món.

CASTIGAT: Les manifestacions, 
acusacions, crítiques, polèmiques, 
contra-declaracions i altres ele-
ments no fan cap bé a la política.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

Daniel Ferrer 

Davant de tot
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ELS INDIGNATS
El moviment 15M allarga l’acampada a Santa Anna 
i convoca una nova cercavila
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Diumenge, castells
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 Foto antiga Les portades

 La fàbrica de Can Gassol de 
Mataró era una de les principals 
indústries tèxtils de la ciutat i el 
seu propietari, Antonio Gassol, un 
dels homes més infl uents.

Així ho demostra aquesta fotogra-
fi a cedida per Joan Julià Xiqués que 
mostra l'elegant i pompós cotxe 
del senyor Gassol, a qui el seu xò-
fer espera a la porta de la fàbrica, 
avui reconvertida en una zona de 
pisos i un centre de creació d'arts 
escèniques. 

Una fàbrica més que històrica

Fàbrica cabdal a Catalunya 
Manufacturas Antonio Gassol, SA 
era una de les principals indústries 
tèxtils de Catalunya que va arribar 
a disposar de quatre fàbriques: la 
seu principal a Mataró; la de Salt 
al costat de l’església Sant Cugat, 
on es feia fi latura; una altra a la 
carretera de Bescanó on es tenyia 
la roba; i la darrera a tocar del pe-
atge de la sortida de Girona sud 
de l’autopista AP-7. La fàbrica va 
haver de tancar l'any 2000 per la 
crisi del tèxtil. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto: Joan Julià Xiqués
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Consells dels indis 
amerindis

A més de proverbis, els indis nadius 

tenen una forma de veure la vida 

que és semblant a la psicologia 

nostra. Vegem-ne alguns:

1. Sigues tolerant amb aquells 

que han perdut el camí. La igno-

rància, la presumpció, la ira, la 

gelosia, i l'avarícia (cobdícia) pro-

venen d'una ànima perduda. Prega 

per tal que ells trobin un Guia.

2. Cerca't a tu mateix pels teus 

propis mitjans. No permetis que 

altres facin el teu camí enlloc teu. 

És la teva senda i només teva. Altres 

poden caminar amb tu, però nin-

gú pot fer el teu caminar per tu.

3. Honora i respecta els pensa-

ments, desitjos i paraules de totes 

les persones. No els interrompis, 

ni et burlis d'elles ni les imitis de 

manera grollera. Permet a cada 

persona el dret a la seva expres-

sió personal.

4. No parlis mai dels altres de 

mala manera. L'energia negativa 

que poses a l'univers es multipli-

carà quan retorni a tu.

5. Totes les persones cometen 

errors. I tots els errors poden ser 

perdonats.

6. Pensaments dolents causen 

malaltia a la ment, al cos i a l'es-

perit. Practica l'optimisme.

7. Sigues vertader i sincer amb 

tu mateix, primer de tot. No pots 

nodrir i ajudar els altres si no pots 

primer nodrir-te i ajudar-te a tu 

mateix.

JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics

núm. 1726 del 3 al 9 de juny de 2016
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La tercera Marxa Solidària de l'AGIM, el 
pròxim diumenge 12 de juny
L'associació per les persones amb discapacitats físiques, ictus o malalties neurodege-
neratives espera centenars de caminaires solidaris en els dos recorreguts previstos

Solidaritat: Redacció

  L'AGIM ens convoca a tots a la 
tercera Marxa Solidària d'aquesta 
entitat. Es tracta d'una de les ini-
ciatives incloses sota el paraigua 
de la campanya 'Mou-te amb cor' 
que reuneix totes les iniciatives es-
portives solidàries de la ciutat. Ja 
fa tres anys que l'entitat va pujar 
al carro de les marxes solidàries 
i les dues primeres edicions han 
tornat a posar de manifest que 
Mataró surt al carrer de gust, amb 
la samarreta que pertoqui, quan 
hi ha un bon motiu per fer-ho. 
En aquesta ocasió, òbviament, el 
bon motiu hi és. Amb l'eslògan de 

'Junts sumem capacitats' aquesta 
Marxa representa una bona opor-
tunitat per visibilitzar la tasca que 
fa l'AGIM de suport personalitzat 
i grupal a les persones que han 
patit ictus, malalties neurodege-
neratives i discapacitats físiques.

Dos recorreguts
Amb sortida des del Nou Parc 
Central i arribada a la Plaça de 
Santa Anna, l'organització ha pre-
parat dos recorreguts diferents per 
tal de facilitar que el màxim de 
participants en puguin prendre 
part. N'hi haurà un d'1,5 quilò-
metres i l'altre, més llarg, de 7,5 
sense difi cultat. La intenció és que 

el màxim de mataronins puguin 
sortir al carrer amb la samarre-
ta que pertoca d'aquest any. Les 
inscripcions valen 4 euros en el 
cas dels menors de 12 anys i 8 en 
el cas dels majors d'aquesta edat 
i en tots dos casos s'inclou en el 
preu tant l'esmorzar com de la 
pròpia samarreta.

Les inscripcions ja es poden fer 
a la seu de l'entitat al carrer Josep 
Montserrat, a la Farmàcia Torrent, 
al CN Mataró, a Eurofi tness El 
Sorrall o el mateix dia de la mar-
xa  mitja hora abans de la sortida, 
fi xada a les nou del matí.

La tercera Marxa Solidària, pel 
camí de ser tot un èxit.

'Mou-te amb cor'  seguirà després de la caminada 
que organitza l'AGIMM amb més cites solidàries. 
Les properes, per fer agenda, seran:
· 9 i 10 de juliol al tradicional  Mulla't per l'Es-
clerosi Múltiple de la Fundació homònima a les  
diferents piscines de la ciutat.
· 2 d'octubre que ja es coneix que serà la data de 
la novena Mataró Camina per l'Alzheimer que 
tant èxit de participació té cada any.

Les pròximes cites

CiutatCiutat núm. 1726 del 3 al 9 de juny de 2016
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Arxiu 

Volen arrodonir el 20è Aniversari
Els Capgrossos actuen diumenge a la Plaça de Santa Maria i volen buscar els seus 
primers castells de 9 de la temporada

Castells: Cugat Comas 

 De diumenge passat a aquest 
diumenge. Els Capgrossos de 
Mataró estan d'aniversari rodó 
i després d'assolir el repte de su-
mar 20 castells en companyia de 

20 entitats diumenge passat a la 
Plaça de Santa Anna, eleven l'apos-
ta per a aquest diumenge i parlen, 
obertament, d'intentar castells de 
9. La típica diada del primer diu-
menge de juny torna a la Plaça de 
Santa Maria i comptarà amb els 

Marrecs de Salt i els Castellers de 
Sants de colles convidades.

Els Capgrossos es marquen els 
castells de nou pisos com el gran 
objectiu per a la seva primera diada 
d'entitat del calendari. En aques-
ta ocasió, a més a més, compten 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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La d'aquest diumenge no és una diada important només pel 
fet de ser a casa, pels Capgrossos. L'Aniversari suposa, en un 
calendari força estable com el de la colla maresmenca, pujar el 
nivell d'exigència, que s'acostuma a relacionar amb els castells 
de 9 pisos. Amb l'Aniversari s'omple l'etapa estival de diades, 
que porta els Capgrossos a places propícies com Vilassar de 
Mar o Premià de Mar en un camí fins a la Festa Major de Les 
Santes en el que hi ha un sol cap de setmana sense castells. La 
d'aquest diumenge és, doncs, la primera diada d'un nou tram 
de temporada i de l'èxit dels intents dependrà la sort propera 
de la colla blava.

La diada que obre l'estiu

Arxiu 

núm. 1726 del 3 al 9 de juny de 2016

amb l'al·licient que l'actuació torna 
a la Plaça de Santa Maria, on els 
Capgrossos hi han fet el 3 de 9 el 
2008 i el 2011 i el 4 de 9 el 2012 i el 
2013. La intenció, segons el Cap 
de Colla Mia Castellví, és treballar 
tots dos castells de cara a la diada 
d'aquest diumenge. A més del 3 i el 
4 de 9 folrats, el 5 de 8 completaria 

el programa de màxims de la colla. 
Tots tres castells són coneguts com 
la Tripleta Màgica.

Darrer assaig
Per preparar els castells d'aquest 
diumenge, als Capgrossos els resta 
un darrer assaig, aquesta mateixa 
nit on, a més de treballar els cas-
tells per l'Aniversari, la colla faci 
proves de castells a més mesos 
vista com la torre de 9, el pilar de 
8, el 9 de 8 i el 5 de 9.

Diumenge a plaça acompanya-
ran els Capgrossos dues colles ami-
gues com els Castellers de Sants, 
que podrien intentar també cas-
tells de 9 i els Marrecs de Salt, que 
buscaran fi ns a tres castells de 8 si 
s'atreveixen amb la torre.

L'actuació és diumenge a 
les 12h a la Plaça de Santa 
Maria i comptarà amb 
els Marrecs de Salt i els 
Castellers de Sants

www.totmataro.cat/ciutat
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Marató castellera completada amb èxit
La foto de família de l'acte especial de l'Aniversari reuneix més castellers de la colla 
que mai abans i just després se sumen fins a 20 castells

Castells: Cugat Comas

    Els Capgrossos de Mataró van 
començar diumenge la celebració 
dels seus 20 anys amb una actuació 
especial i inaudita en què es van 

marcar com a objectiu arribar a su-
mar 20 castells, un per any. Aquest 
era el propòsit i amb disciplina i 
prou bon ritme van esmerçar dues 
hores i quart, en una Plaça de Santa 
Anna expectant, a alçar tots els 

castells de la gamma de set, sense 
excepció, a més d'alguns de sis i 
del 3 i el 4 de 8. Abans de comen-
çar aquesta particular marató, la 
foto de família d'aquests 20 anys 
va permetre veure més camises de 

Ciutat
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Les 20 entitats de Mataró que van voler ser amb els Capgrossos i 
apadrinar els 20 castells que es van fer van ser la Sala Cabanyes, 
els Equips de Suport, l'Agrupació Científic-Excursionista, l'Agru-
pació Sardanista Santa Anna, el Centre Atlètic Laietània, el 
Joventut Handbol Mataró, la Germandat de Jesús Captiu i la 
Mare de Déu dels Dolors, el Centre de Formació i Prevenció, la 
Fundació El Maresme, Els Armats, l'Esplai Garbí, el Rugby Club 
Mataró, l'Associació Esportiva Boet, l'Iluro Hockey Club, l'esplai 
Olla de Grills, el Club Hoquei Mataró, el Centre Natació Mataró, 
l'Associació Esport i Lleure de Cerdanyola i l'Enlleura't.

20 entitats fan pinya

la colla que mai amb nombrosos 
castellers inactius tornant a ves-
tir, per un dia, el color blau dels 
mataronins.

Simultanis i espectaculars
Castellerament, els castells com-
plexos i els simultanis van ser els 
moments més sucosos de la tar-
da. En un acte que conduïen Biel 
Duran i Pep Plaza, els Capgrossos 
van despertar l'atenció del públic 
quan es van atrevir a bastir dos o 
fi ns i tot quatre castells a la vegada. 
En una ocasió van compaginar el 4 
i el 3 de 7, la torre de 6 i el pilar de 
5 i també van fer a la vegada 3 i el 4 
de 7, tots dos amb l'agulla al mig. 

El punt negatiu va ser que el 4 
de 7 de la clàssica simultània va 
quedar en castell carregat, en cau-
re quan ja s'estava descarregant.

A més de dos castells de 6, el 5 i el 
4 amb l'agulla, que van completar 
amb diferents castellers històrics 
al tronc, els Capgrossos van fer 
tots els castells de la gamma de 7, 
incloent-hi rareses com el 5 amb 
l'agulla, el 10 de 7 i el 12 de 7. No 
es van descuidar del 3 de 7 aixecat 
per sota, el 9 o el 7 de 7. Un vano 
de 5 amb l'espadat central aixecat 
per sota va cloure la diada després 
de poc més de dues hores.
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20è aniversari dels Capgrossos, en imatges

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer

Tot imatges capgrossos.indd   1 31/5/16   16:45





Nou cercle de crítics de Podem a l'Eixample   
L'òrgan es proposa "reestructurar i democratitzar el partit a la ciutat i provoca que el 
partit a Mataró i a nivell català els censuri de forma vehement

Política: Redacció

 Una vintena de persones van cre-
ar divendres passat, en una reunió 
a Les Esmandies, el Cercle Podem 
Eixample Mataró. Es tracta d'un 
cercle conformat per crítics amb la 
línia empresa pel partit a la ciutat i 
per la seva marca política local, el 
grup de Volem Mataró. La regidora 
no adscrita Ana Maria Caballero 
forma part d'aquest nou cercle. 
Tant Podem Mataró com Podem 
Catalunya censuren el moviment.  

En el seu comunicat fundacio-
nal, el nou Cercle es proposa "tre-
ballar unides i entre iguals pel res-
cat dels principis fonamentals de 
Podem, aplicant la pedagogia dels 
fets i l'exercici de la transparència 
i veritat pura i dura, com a eina in-
dispensable en la construcció de 
confi ances i espais de convivència 
pacifi ca amb el degut respecte a 
la pluralitat ideològica".

Canviar Podem Mataró
Els impulsors de Podem Eixample 
asseguren ser militants i simpa-
titzants de Podem que veuen clar 
que fa falta "encetar un període de 
canvi i reestructuració del nostre 
partit a Mataró, per democratitzar 

l'organització, reconduir la seva 
pràctica política a la línia ofi cial 
de Podem, retornar la veu als mili-
tants de base i buscar les màximes 
garanties per a la bona comuni-
cació i entesa entre les persones". 
És per això que fan esmena de la 
línia que ha dut el partit fi ns ara 
i asseguren que "el gir que tant 
necessita la nostra organització 
no es fa d'un dia per l'altre ni es 
pot fer si no ens inspiren els va-
lors primordials que travessen 
l'essència de Podem des del pri-
mer dia. Per això, ens mouen i 
volem alhora promoure la mà-
xima transparència, la pluralitat 
i la diversitat d'idees, el consens 
i la discussió saludable". El nou 
Cercle es proposa començar "una 
etapa positiva i il·lusionant per a 
Podem Mataró, recuperar la so-
birania del Cercle i impulsar la 
seva autoorganització".

El partit sancionarà
La secretària general de Podem 
Mataró, Montse Morón, respon a 
la iniciativa avisant que sanciona-
rà el nou grup per “incomplir els 
estatuts del partit”. “Els estatuts 
de Podem permeten la creació 

de cercles de barri, però cal no-
tifi car-ho al partit i ni la direcció 
de Mataró ni la de Catalunya ha 
rebut cap petició”, relata Morón, 
qui considera que “el fet de sal-
tar-se els passos necessaris” no 
permet al grup tenir “ni credibilitat 
ni confi ança” per part de Podem. 

La secretària general de Podem 
a Mataró i portaveu del grup mu-
nicipal VoleMataró titlla alguns 
dels membres del nou cercle de 
Podem Eixample de “confl ictius 
i sectaris perquè mai han sabut 
treballar en equip” i lamenta 
que “hagin insultat i deslegiti-
mat el partit”. Per a Morón, que 
Ana Maria Caballero sigui una 
de les persones que encapçala 
el nou cercle és, una maniobra 
per “promocionar-se” i l’acusa 
“de ser un zero a l’esquerra polí-
ticament” i de no haver fet “cap 
tipus de feina en l’any que fa que 
és a l’Ajuntament”.

Dimarts també emetia un co-
municat el partit Podem a nivell 
de Catalunya qualifi cant de "fan-
tasma" el cercle Podem Eixample 
i afegint que "el procediment uti-
litzat no és correcte políticament 
ni èticament".
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SENIORS

MENJAR A FORA TAMBÉ ÉS MENJAR BÉ
L'èxit del Cómo Como Festival demostra la cultura gastronòmica local

E
l passat cap de setmana el TecnoCampus va 
acollir el Cómo Como Festival. Va ser un èxit 
absolut pel que fa a conferències i de presèn-

cia de públic que denoten que a casa nostra hi ha un 
creixent interès pel menjar sa, una creixent atenció 
a allò que mengem i sobretot un progressiu avenç 
del sector professional cap a una dieta equilibrada. 
Menjar a fora també és menjar bé.

El sector de l'hostaleria és cada cop 
més propens al foment dels aliments 

naturals i ecològics i a la dieta 
equilibrada

Oci, Restaurants
i gastronòmic
ESPECIAL ESTIU
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OCI, RESTAURANTS I GASTRONÒMIC

TOMÀQUETS AMB GUST DE TOMÀQUET
Saber treballar l'hortalissa vermella és clau en la nostra gastronomia

E
l tomàquet és una hortalissa que es caracte-
ritza per l’alta presència de substàncies anti-
oxidants. Aquest és el cas de la vitamina C i 

del licopè. Recordem que els antioxidants tenen la 
facultat de bloquejar els radicals lliures, que són els 
responsables de l’envelliment cel·lular.

També les vitamines A i E es troben en una proporció 
alta. Aquestes dues també són vitamines antioxidants. 
Específicament, la vitamina A desenvolupa un paper 
important en la visió, el cabell, l’estat de la pell i, en 
general, en el bon estat del sistema immunològic. En 
relació amb la vitamina E, aquesta intervé en la for-
mació de col·lagen i afavoreix l’absorció de ferro. En 
relació amb l’aportació de vitamina C, es calcula que 
amb el consum de dos tomàquets, es rep aproxima-
dament el 80% de les necessitats diàries d’un adult.

Molt poques calories

L’aigua és el component que es troba en més alta pro-
porció i, per aquest motiu, el tomàquet és un aliment 

Els millors tomàquets, especialment 
els d’amanida, els trobem durant 

els mesos d’estiu i fins a l’octubre, 
tot i que en trobem en els nostres 

mercats durant tot l’any

Qui ha dit que el tomàquet sigui un ingredient 
menor? Durant la temporada d'estiu és quan te-
nen més gust i quan en podem trobar de millors 
i de cuinats de forma més diferent. Aprofitem-ho!

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

poc calòric. Es calcula que 100 grams d’aquesta hor-
talissa aporta unes 20 calories. Aquest alt contingut 
en aigua, juntament amb l’alt índex de potassi i al 

baix en sodi és el responsable que el tomàquet tin-
gui un efecte diürètic i depuratiu.

Els hidrats de carboni i la fibra també hi són presents. 
La fibra és un tipus de carbohidrat especial que no 
aporta energia però que, en canvi, fa una tasca im-
portant en el procés de regulació intestinal i també 
en el control dels nivells de sucre a la sang.

Els millors tomàquets, especialment els d’amanida, 
els trobem durant els mesos d’estiu i fins a l’octu-
bre, tot i que en trobem en els nostres mercats du-
rant tot l’any.
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OCI, RESTAURANTS I GASTRONÒMIC

CIRERES, LES JOIES DE CASA NOSTRA
Després de les maduixes, agafen el protagonisme a taula i a la carta

J
a fa algunes setmanes que comencem a veure 
als nostres mercats cireres. De color vermell, 
tot i que pot oscil·lar de l’ataronjat al morat, el 

gust també varia del dolç a l’àcid, en funció de la va-
rietat i del grau de maduració. La cirera és una fruita 
que destaca pel contingut en hidrats de carboni, en 
forma de fructosa, especialment, en una proporció 
d’uns 14 grams als 100. Tot i aquest alt índex d’hidrats, 
les calories són reduïdes i se situarien en menys de 
60, també als 100 grams consumits. Pràcticament 
no conté greixos i el nivell d’aigua contingut és del 
82%. És, per tant, una fruita altament diürètica.

A més de ser una fruita molt 
llaminera, la podem trobar cuinada 

de maneres molt diferents en 
diferents establiments del Maresme

El Maresme és terra de cireres, una fruita que 
ja comencem a veure als mercats, a taula i a les 
cartes dels restaurants. Però ja coneixem prou, 
aquestes fruites petites i delicioses?

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

loin	frankfurter.	Pig	tenderloin

Molta fibra

Una altra de les característiques de la cirera és la 
fibra, component que trobem en una quantitat sig-
nificativa. La fibra és un tipus especial de carbohi-
drat que no aporta calories i que, en canvi, resulta 
imprescindible en la millora del trànsit intestinal i en 
la neteja de substàncies nocives en aquesta zona. 
En relació amb les vitamines, hi són contingudes la 
provitamina A i la vitamina C, tot i que el que més 
destaca són els flavonoides, que són potents antio-
xidants i ens ajuden a protegir el nostre organisme 
davant infeccions i envelliment cel·lular. 

Quant a minerals, en destaca el potassi i, en menor 
proporció, magnesi i calci. Recordem que el potassi 
és imprescindible en l’activitat muscular i en l’impuls 
nerviós. Es tracta d’una de les fruites més saboro-
ses de l’època, a banda de les qualitats nutritives 
per la qual cosa val la pena de consumir-les; això 
sí, amb mesura.
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Bocca 
Text: Redacció

 Parlar del Bocca a Mataró és fer-ho d'un dels res-
taurants amb més nom i trajectòria, d'una família 
amb 30 anys de presència a la Plaça d'Espanya on 
ja en fa 14 van passar del mític Don Bocata al res-
taurant actual, on es pot gaudir de la millor oferta 
gastronòmica del mercat.

El Bocca són moltes coses en un una. És, abans que res, 
un racó ideal per dinar o sopar en parella, en família 
o grups petits, del tot càlid i acollidor, molt tranquil. 
També és el tracte proper i personal, el consell de 
l'experiència i el compromís amb el rigor i l'atenció 
de primera qualitat. I és, sobretot, una cuina amb 
un alt nivell d'exigència, d'arrel mediterrània, que 
treballa el producte de proximitat i de temporada, 
en una intersecció justa entre la cuina d'autor i els 
regustos casolans. 

 Daniel Ferrer 

www.totmataro.cat/restaurants
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Menú degustació (de l'1 al 30 de juny): Catalunya 

ostenta aquest any 2016 la condició de Regió 

Europea de la Gastronomia i el Bocca se suma a 

aquesta capitalitat amb aquest primer Menú, que 

inclou un dels seus plats estrella, el carpaccio de 

gamba vermella amb caviar d'oli d'oliva verge ex-

tra, pols de pinyons i pebre suau.

Altres plats: Podem destacar també el Tataki de 

tonyina vermella o, de temporada, el filet de vedella 

amb múrgules, crema de foie i Oporto.

Vi recomanat: Per acompanyar el Menú 'Som 

Gastronomia' tenim un Raventós d'Alella de pansa 

blanca i un Montsant Flor d'Englora.

El Bocca és un espai ideal per a les ocasions espe-
cials, amb la carta de temporada i els seus menús 
degustació, però la seva fi losofi a gastronòmica està 
a l'abast de totes les butxaques gràcies a la poliva-
lència de menús disponibles. D'aquesta manera, els 
migdies entre setmana trobem el menú setmanal per 
15 euros i el menú executiu, que també ofereixen a 
la nit, per 20 euros. I per a la nit de divendres i el cap 
de setmana, el menú festiu per 25 euros. El menú 
degustació  és la gran carta de presentació, allò que 
fa diferent el Bocca. Canvia cada mes coincidint amb 
les jornades gastronòmiques que s'escauen en cada 
època de l'any: la maduixa, el pèsol, el peix i marisc, 
els bolets, etc. El seu compromís amb el producte de 
qualitat i sobretot de proximitat i temporada permet, 
d'aquesta manera, que cada visita al Bocca pugui ser 
diferent i sorprenent. I els clients hi tornen, confi ant 
en el criteri dels seus responsables.

La seva aposta gastronòmica de primera qualitat, 
així com el tracte personal, ha valgut a aquest petit 
tresor mataroní una menció a la Guia Michelin i el 
certifi cat d'excel·lència de TripAdvisor 2016.

Bocca Restaurant

Plaça d'Espanya, 18. Mataró.
Telèfon 93 741 12 69
De dimarts a dissabte de 13h a 16h i de 20h a 
23h i diumenge de 13h a 16h. 

Menú 'Som 
Gastronomia'

www.totmataro.cat/restaurants
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La visita d'Albiol encén la polèmica 
El PP de Mataró retirarà la presència del seu partit a les comissions municipals en les 
que hi hagi algun dels manifestants que van fer un escarni a l'acte del partit

Política: Marta Gómez

  La presència a Mataró del coor-
dinador general del Partit Popular 
a Catalunya, Xavier Garcia Albiol, 
va provocar dimecres una gran 
polèmica. Albiol, en un acte amb 
simpatitzants i militants dels po-
pulars, va arribar amb molt de re-
tard al Centre Cívic Espai Gatassa 
on la delegació local del partit hi 
havia organitzat l’acte. A la seva ar-
ribada, ja l’esperava la Plataforma 
d’Afectats per la Crisi de Mataró 
(PAC) i la Plataforma Sense Papers 
amb crits de “fora feixistes” i una 
pancarta amb el lema “Dret a la 
vivenda”.

L’entrada, tot i els crits i càntics, 
va ser amb total normalitat, com 
també ho va ser l’acte a l’interior 
del recinte. El moment més po-
lèmic en va ser a la sortida quan, 
precisament, els manifestants 
s’havien multiplicat i desenes de 
persones esperaven al líder dels 
populars a Catalunya. Els Mossos 
d’Esquadra van haver d’escortar 
Albiol en la seva sortida. Una sor-
tida que Albiol va transmetre en 
directe a través de Periscope i va 
aprofi tar per enviar un missatge 
als manifestants: “que quedi clara 

una cosa, ni aquests feixistes ni 
cap d’altres podran impedir que 
el Partit Popular de Catalunya ex-
pliqui el seu projecte, doni a co-
nèixer les nostres propostes i que 
col·laborem amb la resta d’Espa-
nya perquè el dia 26 de juny el PP 
guanyi les eleccions i la recupera-
ció del país vagi endavant”.

En un comunicat enviat als mit-
jans de comunicació, la Plataforma 
d'Afectats per la Crisi assegura 
haver rebut insults i agressions 
per part de la policia i denuncien 
la situació reivindicant el seu dret 
a manifestació. L’objectiu inicial 
d’aquesta, de fet, era protestar con-
tra les polítiques del PP en matèria 
d’habitatge i pobresa energètica 
i denunciar, també, els casos de 
corrupció que han esquitxat la 
formació blava.

Fora de les comissions
La delegació local del partit en-
capçalada per José Manuel López 
també ha reaccionat aquest dijous 
convocant una roda de premsa 
extraordinària. En aquesta, han 
lamentat els incidents i han asse-
gurat que retiraran “la presència 
del Partit Popular a qualsevol de 

les comissions de participació i 
municipals que conformin algun 
dels manifestants” que van incre-
par Albiol. Asseguren que “no és de 
rebut impedir un acte en el qual 
la ciutadania ha de poder entrar 
lliurement” i per això no volen co-
incidir amb alguns dels membres 
que es manifestaven en suport a 
la PAC durant l’acte amb l’Albiol.

Albiol  demana ajuda per a 
l’Hospital de Mataró
El Centre Cívic Espai Gatassa de 
Mataró va omplir-se de membres 
del partit local del PP i militants 
i simpatitzants d’aquests. Albiol 
va titllar d’“error” el paper de la 
Generalitat amb els pressupos-
tos de Catalunya: “La Generalitat 
s’equivoca quan contempla des-
tinar més de 100 milions d’euros 
a crear estructures d’estat”. El co-
ordinador general del PP creia que 
es podrien dedicar a solucionar el 
confl icte amb l’Hospital de Mataró: 
“Valdria més que aquests diners es 
dediquessin a ajudar a les perso-
nes que pitjor ho estan passant i, 
com en aquest cas, a donar una 
infraestructura sanitària correcta 
al Maresme"
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Via Europa 125, Mataró
T 937 588 400

centrasa@cocinas.com
info@vadeducha.com

LA DIFERÈNCIA NO ESTÀ EN EL PREU
SINÓ EN LA QUALITAT

REFORMES INTEGRALS
PROJECTES DE DECORACIÓ

SERVEI EXPRESS
CANVIEM LA SEVA BANYERA

PER PLAT DE DUTXA

Horari:
De dilluns a divendres de:
10:00 a 13:30h i de 16:30 a 20:00h.

Dissabtes de:
10:00 a 13:30h i de 17:00 a 20:00h.

Plaça
d’Itàlia
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Ronda Dr. Ferran

Ronda Dr. T
urró

Carrer irlanda

Foto cedida por cocinas.com
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Fins al

4 de juny

Barri de Cerdanyola 
(Mataró) //  

CERDANYOLA,
FA FESTA MAJOR

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Festival de Música Mediterrània
Castell Jalpí (Arenys de Munt) / 
Entrada: 12€.
Divendres 3 juny / 22h: 
Concert de Blaumut: 'El primer 
arbre del bosc'.
Divendres 10 juny / 22h:
Concert de Coetus: 'Entre tierras'.

Concert de Primavera
Dissabte 4 juny / 20h / Capella 
antic Hospital Sant Jaume i Santa 
Magdalena (C. Hospital, 31, Mataró) 
/ Aportacions voluntàries
Concert solidari a benefi ci de 
Càritas Mataró. A càrrec de la co-
ral La Perla de l’Havana i la coral 
juvenil Rodamón.

'Solo piano' 
Dissabte 4 juny / 20h / Espai F 
del Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Entrada: 12€. Socis i 
jubilats: 10€.
Concert de piano a càrrec de 
Carlos Bianchini. Dins del XI Cicle 
de Concerts de Cambra.

TEATRE I DANSA //

Tallers de l'Aula de Teatre
Can Gassol (Plaça Pepa Maca, 15 
Mataró) / Gratuït amb invitació:
Divendres 3 juny: 21h, 'El col-
leccionista de crims', grup Aula 
Júnior +16 anys.
Dissabte 4 juny: 12.30h, ' La mun-
tanya de llibres més alta del món', 
grup El Meu Primer Tast Teatral-A. 

20h: 'Els avis neixen amb arrugues', 
grup Aula Júnior 12 anys.
Diumenge 5 juny: 12.30h, ' Paper 
en blanc', grup Moviment expressiu 
i dansa creativa. 20h, 'La tercera 
ona', grup Aula Júnior 13 anys.
Teatre Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Gratuït amb invitació:
Dilluns 6 juny: 19h, 'El metge a gar-
rotades', Taller d'Integració Teatral.
Dijous 9 juny: 20h, ' Emocions i 
sentiments, cantata ballada', grup 
Dansa Joves.

'Impro con Limón'
Divendres 3 juny / 22:30h / 
Cafeteria Alarona (Pl. Santa Maria, 
6. Mataró) / Taquilla inversa.
Nit d’improvisacions teatrals a 
petició del públic on predomina 
l’humor àcid.

Guia cultural

Aquest cap de setmana es com-
pleta el programa de la Festa 

Major de Cerdanyola amb dos dies 
plens d'actes per a tots els públics. 
Destacar la nit de Foc, el dissabte 
a partir de les 22h, que protago-
nitzen els Diables Atabalats de 
Cerdanyola, acompanyats dels 
Banyuts de Llavaneres i el Drac 
de Mataró. Abans d'omplir de 
guspires els carrers del barri, 
caldrà parar atenció especial als 
seus versots en el moment del Ball 
Parlat en el que dispararan a tort 
i a dret amb arguments punxe-
guts com les seves banyes. 
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'Blancaneus i els set nanets'
Dies 4 i 5 de juny / Dissabte 18h i 
diumenge 18:30h / Sala Cabanyes 
(La Riera, 110. Mataró) / Preu: 13€.
Adaptació de Josep Ma. Clariana 
del clàssic dels germans Grimm. 
Producció de Sala Cabanyes, di-
recció de Josep Ma. De Ramon.

INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 3 juny / 17:30h:
El conte de la rotllana: 'Una aven-
tura fabulosa de pirates' de M. Rosa 
Moya i Juan Carlos Ramis. 
Dimecres 8 juny / 17:30h:
Art Time: 'Mandales', conte i taller 
d’activitats plàstiques.
Dijous 9 juny / 17:30h: 
Els Dijous a la Biblio: 'Els fantasmes 
no truquen a la porta'.

Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 3 juny / 18h: 
El Club dels superagents lectors: 
tertúlia de 9 a 12 anys.
Dimarts 7 juny / 18h: 
L'hora del conte: 'EscoltEMMM' 
contes i concert.

'El jardí de la bruixa'
Dissabte 4 juny / 18 i 19:30h / 
Teatre Principal (c. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Preu: 4€.
Musical infantil participatiu. 
Organitza: Família coral Cor L'Aixa. 

Buc de llibres (c. Muralla del 
Tigre, 31. Mataró).
Dilluns 6 juny / 19:30h:
Tastets de Buc de Llibres: recoma-
nacions literàries. 
Dijous 9 juny / 17:30h:
Narració del conte ".

Biblioteca Antoni Comas (c. Prat 
de la Riba, 110. Mataró).
Dissabte 4 juny / 11h: 
'Laboratori de lectura': activitat fa-
miliar que conviden a experimentar 
al voltant de la lectura.
Dimecres 8 juny / 18h:
L'Hora del Conte: 'Refresca't amb 
les onades del mar', a càrrec d’Ona 
Contacontes.  

XERRADES I LLIBRES /

Taula rodona: 'Ventura Ametller 
en l’obra de Josep Pla'
Divendres 3 juny / 19:30h / Can 
Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró)
Presenta Joan Safont Plumed, peri-
odista i escriptor. Amb la participa-
ció de Xavier Pla i Llorenç Soldevila, 
escriptors, i Manuel Cusachs, es-
cultor. Actes 'Ventura Ametller. 30 
anys Summa'.

TEATRE /

El Tricicle, previes del nou es-
pectacle 'Hits'
Dissabte 4 juny / 19h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
Entrada: 15€.
El millor de tota la història de la com-
panyia de teatre gestual d'humor, 
comprimit en 80 minuts.

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. Un viat-

ge musical i de dansa per diferents 

països del món. 

Rda Països Catalans 25 ·  Mataró ·  T 93 741 49 49 ·  P  Gratuït “Can Soleret”Rda Països Catalans 25 ·  Mataró ·  T 93 741 49 49 ·  P  Gratuït “Can Soleret”
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FIRA /

Fira Artesanal i Gastronòmica
Dies 4 i 5 de juny / De 10 a 22h 
/ Torre Can Palauet (President 
Tarradellas, Mataró)
Fira de productes artesanals i gastro-
nomia, atraccions, activitats infantils i 
taller d'ofi cis. Organitza: Hermandad 
Divina Pastora de Mataró.

XERRADA-VERMUT /

Actors de Mataró
Diumenge 5 juny / 12h / Cafeteria 

Alarona (Pl. Santa Maria, 6. Mataró)

Els protagonistes: Pere Anglas i 

Toni Cabré. Cicle de xerrades amb 

professionals sorgits del planter del 

teatre mataroní de la Sala Cabanyes. 

Facciamo due chiacchiere
Dimarts 7 juny / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària en italià. 'A cias-
cuno il suo', de Leonardo Sciascia.

'Mis besos no son de cualquiera'
Dimarts 7 juny / 19.30h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)
Presentació de la primera novel-
la de la jove mataronina Marta 
Garzás Martín. 

Ramon Llull: escriptor, autor i 
personatge
Dimecres 8 juny / 19:30h / Ateneu 
Arenyenc (c. Anselm Clavé, 22. 
Arenys de Mar)
Conferència a càrrec de Francesc 
Tous Prieto, llicenciat en Filologia 
catalana i autor de l'estudi del con-
junt de proverbis de Ramon Llull.

Lo mejor está por llegar: 
Antología personal. 2001-2016
Dijous 9 juny / 19.30h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)
Presentació del llibre de poemes 
de Juanjo Skämez.

Restauració, consolidació, es-
tudi i difusió del 'Pergamí 436' 
del fons municipal de Mataró
Dijous 9 juny / 19h / Arxiu 
Municipal de Mataró (C. d’en Palau, 
32. Mataró).
Presentació del projecte a càrrec 
d'Enric Subiñá, doctor en història, 
i Carme Balliu, cap àrea de restau-
ració i conservació de document, 
obra gràfi ca i fotografi a del CRBMC.

Tinc ansietat i/o depressió. Què 
puc fer per superar-ho?
Dijous 9 juny / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada a càrrec de l'equip d'aten-
ció psicològica de la Fundació.

RUTES I VISITES //

Mataró, un passeig per la 
història
Dissabte 4 juny / 18 h / Des de 
l'Ajuntament de Mataró (La Riera, 
48. Mataró)
Descobreix Mataró fent un tast per 
la seva història a través d’anècdo-
tes i lectures.

Presentacions a Buc de Llibres
Buc de Llibres (Muralla del Tigre, 
31. Mataró)
Dissabte 4 juny / 19.30h: 'Femení 
i singulars'. Presentació del llibre 
de Victòria Palma. Amb música i 
lectures en viu. 
Dijous 9 juny / 19:30h: 'La ràbia', 
amb l'autora Lolita Bosch.

Debat preelectoral sobre me-
mòria històrica
Dimarts 7 juny / 19h / Centre Cívic 
Pla d'en Boet (c. Juan Sebastián 
Elcano, 6. Mataró)
Amb la participació de: Josep 
Vendrell (En Comú Podem), Andreu 
Francisco (ERC), Jofre Serret (CDC) 
i Carles Martí (PSC). Presenta i mo-
dera Maria Salicrú-Maltas.

Conferència: 'La independència 
ja ha començat'
Dimarts 7 juny / 19:30h / Sala 
d’Actes de la Fundació Iluro (c. 
Santa Teresa 61. Mataró).
Conferència d’Hilari Raguer, histo-
riador. Organitza: ANC a Mataró.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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'El mar és part de tu'
Diumenge 5 juny / De 10 a 13h 
/ Casa Capell (Passeig Orfeó 
Mataroní, 15 - Parc Central, 
Mataró) / Inscripció: 93.758.24.40. 
Sortida guiada. 

Passejant per Mataró amb 
Joaquim Casas
Diumenge 5 juny / 11h / Des de la 
Plaça Santa Anna (Mataró)
Passejada literària amb els escrits 
de Joaquim Casas (Blanes, 1911 – 
Mataró, 1993), per rememorar am-
bients i personatges que hi vivien.

La Nau Gaudí i la Col·lecció 
Bassat
Diumenge 5 juny / 12h / Nau Gaudí 
(c. Cooperativa, 47. Mataró)
Visita guiada a la primera obra de 
Gaudí i per l'exposició Col·lecció 
Bassat. 1980-1989.

FESTES I FIRES //

Festes del Pla d'en Boet
Del 2 al 5 de juny
Festa Major del barri amb activi-
tats diverses: country, ball de foc, 
tornejos esportius, xocolatada, 
cercavila gegants, sopar popular 
i ball, actuació castellera amb els 
Capgrossos de Mataró el dissabte 
4 de juny a les 19h.

Diada de la Flor
Dies 4 i 5 de juny / Argentona
Fira d'Artesania i comerç local, 
durant tot el dia, a la Plaça Nova. 
"L'Ou com Balla" d'11 a 14h i de 16 
a 19h al Museu del Càntir. 
Dissabte 4: 12h, Taller infantil a la 
Biblioteca. 17h Plaça Nova, taller 
de motllos per Catifes de Flors. 
18:30h, "Storytime" conte en an-
glès. 19:30h, espectacle infantil 
Bruixes de Burriac. Tarda i nit, ela-
boració de Catifes de Flors. 
Diumenge 5: 10h Plaça del Vendre, 
trobada puntaires i xocolatada. 10h 
Plaça Nova, infl ables i demostració 
d'Hoquei. 11h, Matinal de Country. 
11h al c. Bernat Riudemeia, "Fes la 
teva estora de fl ors". 19:30h des 
de l'Ajuntament, cercavila de ge-
gants i trepitjar les catifes de fl ors.

EcoFira Dosrius
Dies 4 i 5 de juny / Dosrius 
Fira Ecològica del Maresme: ex-
positors de productes ecològics, 
activitats i tallers, ponències, es-
pectacles, demostracions, etc. 

Festa del Medi Ambient
Dissabte 4 juny / 11h / Nova co-
berta de la Riera (Arenys de Mar)
Activitats familiars relacionades amb 
la recollida selectiva de deixalles: 
infl ables, tallers lúdics i sorpreses.

Arenys de Flors
Dies 4 i 5 de juny / Arenys de Mar
Espais fl orits, concerts, tallers i 
conferències.

30 anys Grup d'Esplai l'Erol
Dissabte 4 juny / 16.30 h / Plaça 
de Santa Anna (Mataró)
Els principals actes: gincama i ac-
tuació musical del grup d'animació 
infantil La Tresca i la Verdesca.

Pujada al Castell de Burriac
Diumenge 5 juny / Sortides simul-
tànies: 8h, Font Picant d'Argen-
tona i 9h des de Cabrera
Tradicional pujada al Castell, 
esmorzar, premis i sorpreses. 
Activitat "Interpretació del pai-
satge de Burriac i rodalies". 

Diada castellera Capgrossos
Diumenge 5 juny / 12h / Plaça de 
Santa Maria (Mataró)
20è aniversari de la Colla Castellera 
Capgrossos de Mataró. Els acom-
panyaran els Marrecs de Salt i els 
Castellers de Sants.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda
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Ràfols Casamada
Museu Arxiu Can Caralt (Ctra. 
Sant Vicenç, 14. Sant Andreu de 
Llavaneres) / Inauguració: diven-
dres 3 de juny a les 19:30h. Fins 
al 31 de juliol.
Exposició de pintura. 

'La veu d'Alfons’
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 
4. Argentona) / Inauguració: di-
vendres 3 de juny a les 19h. Fins 
al 26 de juny.
Centenari del naixement del popu-
lar fotògraf Alfons Güell.

'Els sinerencs, quins números!'
C.C.Calisay (Riera del Pare Fita, 
31. Arenys de Mar) / Inauguració: 
divendres 3 juny a les 20h. Fins 
al 26 de juny. 
Fotografi es de Philippe Clerc.

7,5 M. Construïm un país
Centre Cívic Molins (C. de Nicolau 
Guañabens, 23. Mataró) / Del 6 
al 25 de juny.
Mostra grà ca sobre els moviments
migratoris a Catalunya.

'Ad-mirem'
Espai Gatassa (C. Josep Monserrat 
Cuadrada, 1. Mataró). Fins al 9 
de juny.
Il·lustracions i disseny gràfi c de 
Isa Roca 'Koccos'.

'Neuro-Quàntica'
Museu del Càntir (Pl. de l’Església, 
9. Argentona) / Fins al 26 de juny. 
Exposició de Bernardino Torres.

10 anys de VxL. Un tast!
Centre Cívic Cabot i Barba (Pl. 
Miquel Biada, 5. Mataró) i Centre 
Cívic Pla d'en Boet (c. Juan 
Sebastian Elcano, 6. Mataró) / 
Fins al 15 de juny.
El funcionament i les curiositats del
projecte Voluntariat per la Llengua.

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

'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.

Anima[t]. Cinema d'animació
Can Palauet (c. d’en Palau, 32. 
Mataró). / Fins al 26 de juny. 
Pel·lícules animades a càrrec de 
l'alumnat de 6è de primària de 
l’Escola Montserrat Solà.

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

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

Can Marfà (Passatge Can Marfà, 
1. Mataró)
Fins al 26 de juny:
'Vestir l'automòbil. Els tèxtils que 
es mouen amb tu'.
Exposició permanent / Visita gui-
ada: dissabte 4 juny a les 18:30h.
'Mataró, capital del gènere de punt'.

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

Biblioteca Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró). 
Fins 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 al 19 de juny:
• 'Jo sóc com tu': exposició de la 
Fundació Maresme.

'La nostra canalla'
Local Colla Castellera Capgrossos 
(c. Herrera, 59. Mataró).
Recull fotografi es fi nalistes del 
concurs.

Olis de Martha Campos-Talebi
Original, Espai d'Artesans (Pl. 
A.Guimerà, 4, Vilassar de Mar) / 
Fins al 27 de juny.
Exposició de Pintura. 

Rose Quartz. Pantone 13L-1520
Museu Monjo (Camí Ral, 30. 
Vilassar de Mar) / Fins al 12 juny. 
Llibres d'artista i obrà gràfi ca.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

'Protagonistas cotidianos'
Col·legi d'Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics (Pl. de Can 
Xammar, 2. Mataró) / Inauguració: 
divendres 3 de juny a les 19:30h. 
Fins al 25 de juny.
Olis recents de Francisco Padilla, 
sobre tela i sobre fusta.
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El medi ambient i els pagesos que el treballen, protagonistes  Arxiu 

de pagès als que cal afegir tallers 
infantils, atraccions i caravana de 
rucs, el mercat artesanal de co-
merços i entitats locals o l'espe-
rada exposició i venda de fruita, 
verdura, i horticultura. 

L'exhibició d'eines de camp an-
tigues o la demostració d'antics 

 Cabrera de Mar se suma el pro-
per cap de setmana al programa 
de Viles Florides amb la segona 
edició de la Fira de la Pagesia i el 
Medi Ambient. Seran dos dies en 
què els principals espais de la vila 
s'ompliran d'activitats de tot tipus 
relacionades amb el medi i l'ofi ci 

El proper cap de setmana de l'11 i el 12 de juny la vila 
s'omple d'activitats per a tota la família

Cabrera de Mar s'endinsarà en la 

Fira de la Pagesia i el Medi Ambient
ofi cis artesans li acabaran de do-
nar el toc especial que té aquesta 
Fira única. 

A l'hora de menjar i de fer-ho 
bé també cal comptar tant amb el 
menú de productes de proximitat 
que oferiran els millors restaurants 
cabrerencs com l'esperada arros-
sada signada pel Sindicat que en 
tots dos casos es podran menjar 
a la Plaça de l'Ajuntament.

Tot tipus d'activitats
La Fira de la Pagesia i el Medi 
Ambient té un ampli programa 
en el qual tota la família trobarà al-
licients per ser a Cabrera el proper 
cap de setmana. Des d'una visita 
teatralitzada al Castell de Burriac 
a una ruta guiada en bicicleta per 
les viles fl orides, tallers per a tots 
els gustos, carrocontes o concerts 
de petit format. Diumenge al matí 
hi haurà jocs sostenibles perquè 
els més menuts aprenguin a jugar 
amb el medi ambient i a l'Envelat 
aprendrem tot el que cal saber so-
bre l'observació astrològica . | Red

MaresmeMaresme núm. 1726 del 3 al 9 de juny de 2016
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ACTIVITATS //

Aules Sènior d’extensió uni-
versitària de Mataró 
Dimecres 8 juny / 18h / Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 
ASTRES: "La lluna mentidera", con-
ferència a càrrec de Carme Jordi 
Nebot, professora del Departament 
d'Astronomia de la UB. Membre de 
l'Institut de Ciències del Cosmos.

'Productes de suport'
Divendres 10 juny / 10:30h / Casal 
de gent gran Jaume Terradas (c. 
Argentona, 59. Mataró).
Conferència a càrrec de Creu Roja. 
14è cicle d’activitats formatives per 
a la gent gran.

CASALS //

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.

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Festa Social 38è Aniversari: 
Dilluns 27 de juny a les 17h, ac-
tuació grup Playback. Dimarts 28 
de juny a les 17h, teatre humorís-
tic. Dimecres 29 juny a les 10:30h, 
missa a la Basílica de Santa Maria. 
14h, dinar de germanor a l'Hotel 
Ciutat de Mataró. • Sopar-Ball, pe-
núltim 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).

UGT sindicato jubilados y pen-
sionistas del Maresme. 
Plaça de les tereses, 17. Mataró.
Tel: 93.755.14.17.
Juny: Del 19 al 24, revetlla de Sant 
Joan a Penyíscola. • Dia 30, de 
compres a Andorra.

Associació de gent gran de 
Rocafonda/Palau. C. Colombia, 
55. Mataró. 93.169.51.66.
• Petanca, jocs cartes, dòmino, 
escacs i billar. • Jocs d’entreteni-
ment, dijous. • Ball, dissabte. • Coral 
• Excursions mensuals. • Català, 
Informàtica, Manualitats, Sudokus.

Casal de gent gran de Cirera. 
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró. 
Tel.: 93.799.79.67.
• Festa del Casal: divendres 17 de 
juny. Actuació del grup de playback 
"Les matinades de Cirera". • Ball: 
cada diumenge de 17 a 20h. • 
Activitats: Català (divendres). Ball 
en línia (dilluns). Gimnàstica (dilluns 
i dimecres). Informàtica (de dill a 
dij). Patchwork (divendres). Petanca 
(grup femení dimecres de 17 a 19h i 
grup masculí cada dia de 10 a 12h). 
Manualitats (Dilluns tarda). Ple i 
ratlla (dimarts tarda). Pilates i Ioga 
(dilluns i dimecres). Jocs de taula.

Més informació a:
www.totmataro.cat/gentgran

Gent gran núm. 1726 del 3 al 9 de juny de 2016

Agenda 1726.indd   6 1/6/16   12:37



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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tota la columna em petés, em deia 
que estava "Espatllada" ara et sen-
tiràs millor, i curiosament així era, 
molt millor que qualsevol medica-
ment, tot es recol·locava i tornava 
al seu lloc. Crec que el destí va fer 
que topés amb aquesta professió. 
Crec cegament en els efectes, he 
vist molts petits miracles, de fet a 
casa meva no trobaràs l'armariet 
ple de medicaments. No en tenim.
És per aquest motiu que voldria 
que famílies senceres vinguessin 

   Fa més de 14 anys que treballo 
de C.A. (Assistent Quiropràctica) 
i la veritat és que no ho canvia-
ria per cap feina del món. És dur 
i difícil explicar més de vint ve-
gades al dia, a cada pacient que 
entra a Iluro Quiropràctic, què és 
la Quiropràctica i com aquesta te-
ràpia pot ajudar en molts àmbits 
que desconeixien. 

Recordo quan era petita i el meu 
avi Antonio em pujava dalt d'una 
taula i em deixava caure perquè 

El centre quiropràctic de 
referència a Mataró

regularment, per no haver d'abusar 
de les pastilles, ja que això acaba 
passant factura en algun moment.

Com a conclusió voldria dir:
"La quiropràctica és una teràpia 
que busca restablir l'equilibri de 
tot el cos per permetre a l'organis-
me funcionar a un nivell òptim".

Judith Sánchez,
Assistent quiropràctica.
Responsable d'Iluro Quiropràctic.

Ciutat
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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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ERC critica la manca de projecte de ciutat 
Els republicans lamenten que el Ple “no hagi aprovat res trencador” i recomana a Bote 
que es tregui el llast del PSC del passat

Política: Mireia Biel

    “Seguim a l’expectativa”. Així 
valora ERC el primer any de go-
vern sociovergent de Mataró. El 
líder dels republicans a l’Ajunta-
ment, Francesc Teixidó, lamenta 
que “no s’hagi aprovat res tren-
cador al Ple durant aquest any” 
i per això reclama al govern de 
David Bote més concreció en el 

projecte de ciutat, que ha titllat 
de “continuista”.

“El primer any de mandat ha 
estat plàcid, sense grans confl ictes 
de gestió a excepció de la gossera”, 
ha remarcat Teixidó en roda de 
premsa. Tot i així, els republicans 
creuen que “en un any, només s’ha 
parlat de bones intencions, però 

al govern li falta concreció” per 
explicar quin és el seu projecte 
de ciutat i les línies de treball en 
què vol actuar.

Els dos socis
Segons ERC, la relació del PSCamb 
CiU no ajuda a tirar endavant un 
pla estratègic per a la ciutat, ja que 
“són dos socis que comparteixen 
la gestió del govern, però no el pro-
jecte de ciutat”, un fet que alenteix 
totes les possibles accions.

Tot i no compartir el projecte de 
govern, Teixidó ha assegurat que 
manté “una relació franca” amb 
l’alcalde Bote, a qui aconsella que 
“deixi enrere el llast de la manera 
de fer del passat del PSC per pen-
sar en el futur” i aprofi tar així “les 
qualitats dels regidors socialistes, 
tots ells novells”.

Oposició satisfeta
D’altra banda, el grup munici-
pal s’ha mostrat satisfet pel seguit 
d’accions que des d’ERC s’han dut 
a terme. Teixidó valora, especial-
ment, el centenar d’al·legacions 
presentades als pressupostos, 
“la majoria de les quals han estat 
acceptades”, així com les més de 

50 propostes que s’han portat al 
Ple, entre les quals destaquen les 
referents a la Festa al Cel, a la re-
forma horària o al canvi de nom 
dels carrers dedicats als Borbons.

Tasca de ciutat
ERC també ha aprofi tat per rei-
vindicar “la tasca de ciutat” que 
s’està fent des del grup municipal, 

amb “una actitud exigent, però res-
ponsable”, que, a parer seu, els ha 
permès “construir una alternativa 
de govern” que, a més a més, té ga-
nes de seguir fent “més estrets els 
llaços amb l’oposició d’esquerres 
del consistori” en matèries com la 
Festa al Cel, la mobilitat, la sanitat 
o l’educació. 

100

ERC va presentar 100 
al·legacions al 
pressupost municipal, de 
les qual se'n van 
acceptar prous com per 
propiciar l'abstenció dels 
republicans

50

El paper a l'oposició 
d'ERC ha consistit en fer 
fins a 50 propostes al Ple 
Municipal, alguns punts 
dels quals han prosperat 
i d'altres que no han ob-
tingut prou suport

CiutatCiutat núm. 1726 del 3 al 9 de juny de 2016
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El temut Mosquit tingre

Imatge de la darrera edició de la Festa al Cel

 Arxiu. 

Arxiu 

en els mitjans de comunicació 
amb aquest festival i assegura que 
amb la Festa al Cel “Mataró ha 
trobat l’esdeveniment que la posa 
al mapa i que la converteix en re-
ferent nacional i internacional”. 

Respecte del pressupost que 
suposa, la FAGEM defensa que 
“no s’ha de considerar com una 
despesa sinó com una inversió a 
llarg termini”.

Pel turisme
Els empresaris asseguren que 
“necessitem que el govern local 
mantingui aquells esdeveniments 
que fan que Mataró sigui visible 
arreu, podent atraure la inversió 
i el suport d’empreses o que sigui 
un pol d’atracció de turisme”.| Red

 La Federació d’Associacions i 
Gremis Empresarials del Maresme, 
la FAGEM, ha sortit al pas dels dar-
rers posicionaments contraris a la 
Festa al Cel amb un comunicat de 
defensa d’aquest festival aeri en el 
qual demana al govern municipal 
que el mantingui. La FAGEM creu 
que amb aquest esdeveniment 
“Mataró i el Maresme es converteix 
en un dels aparadors més impor-
tants de Catalunya i fa que arribin 
a la nostra ciutat milers de perso-
nes d’arreu”.

Per a la FAGEM, la Festa “és una 
gran oportunitat pels que des de la 
nostra ciutat poden oferir produc-
tes i serveis als visitants”. L’entitat 
empresarial defensa l’impacte me-
diàtic que aconsegueix la ciutat 

Defensa que suposa “una inversió per a la ciutat i la 
comarca a llarg termini més que no pas una despesa”

La FAGEM surt en defensa de la 
Festa al Cel 

 Ja fa anys que amb l’arribada 
de la calor i el bon temps, arriben 
també les campanyes per fer front 
al mosquit tigre, l’Ajuntament de 
Mataró reclama la implicació de la 
ciutadania per evitar la proliferació 
d’aquest insecte transmissor de di-
ferents malalties, ja que es calcula 
que més del 90 per cent dels llocs 
on pot criar es troben en propietat 
privada. La campanya de l’Ajunta-
ment de Mataró contempla actua-
cions de vigilància i tractament en 
cas necessari, dels 8000 embornals 
existents a la ciutat. 

Però és a les propietats privades 
on el mosquit tigre troba més faci-
litats per a reproduir-se. Per això, 
l’Ajuntament demana que es lo-
calitzin els punts en els quals es 
pot acumular aigua, com ara plats 
de plantes, neumàtics o racons 
estancats. Des del consistori es 
recomana buidar aquests espais, 
com a mínim, dos cops a la setma-
na. L’Ajuntament també adverteix 
que, davant la detecció de punts 
de cria en espais privats, es poden 
fer inspeccions i requeriments als 
propietaris que, en cas de no ser 
atesos, podrien derivar en multes 
coercitives i sancions..  | Red

El 90 per cent dels llocs on 
cria són propietat privada

Demanen implicació 
ciutadana contra el 
mosquit tigre

El comunicat fet públic per la FAGEM s'emmarca dins les diferents 
preses de posicions de les darreres setmanes sobre el Festival, 
amb una campanya en contra que compta amb el suport de 
particulars, entitats i negocis, així com de partits polítics.

Presa de posicions
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Gossos dels utilitzats

La consulta del 9 de novembre, un dels referents

Cedida 

Arxiu 

alguns consistoris, on no hi ha 
majories independentistes: "No 
ens ha de fer por que hi pugui ha-
ver obstacles".

Lloveras assegura que la con-
vocatòria de consultes metropoli-
tanes és important pel que repre-
senta de volum de població.  El 29 
de juny Lloveras es reunirà amb 
Colau i encara està pendent de 
trobar una data amb Núria Marin, 
de l'Hospitalet.  "Volem traslladar 
als alcaldes que el tema té trans-
cendència i el que és important 
és que hi hagi voluntat", assegu-
ra.  En una segona fase, apunta el 
vicepresident de l'entitat, Eudald 
Calvo, s'arribarà a municipis de 
la segona corona com Sabadell o 
Mataró.| Red

   L'Associació de Municipis per 
la Independència (AMI) proposarà 
als ajuntaments de les principals 
ciutats de l'àrea metropolitana 
que convoquin consultes popu-
lars perquè siguin els veïns els que 
decideixen si s'han d'adherir o no 
a l'entitat. La presidenta de l'AMI, 
Neus Lloveras, ho va explicar des-
prés de reunir-se amb l'alcaldessa 
de Badalona, Dolors Sabater, a qui 
ja li va traslladar la proposta. El 
pròxim 29 de juny ja està prevista 
una trobada en aquest mateix sen-
tit amb l'alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau. "És important que en 
un territori on hi ha tanta població 
siguin els ciutadans els que puguin 
decidir", explica Lloveras, cons-
cient que no serà fàcil convèncer 

El Ple Municipal de Mataró ja va aprovar aquesta via, 
que de moment no s’ha aplicat

L'AMI demana consultes sobre 
l'adhesió a l'entitat 

   El Col·legi d’Advocats de Mataró 
ha alertat aquesta setmana de la 
presència d’un grup organitzat 
de persones que segresten gos-
sos per utilitzar-los en baralles 
il·legals. Davant aquests robatoris, 
la recentment creada Comissió de 
Dret Animal del Col·legi recomana 
com a mesures preventives tenir el 
gos degudament identifi cat amb 
el microxip que haurien de por-
tar incorporat en tot moment, no 
deixar-lo sol al carrer ni a dins de 
cap cotxe mentre es realitza qual-
sevol gestió. Evidentment també 
cal portar-los en tot moment lli-
gats i ben a prop.

La banda que podria ser res-
ponsable d’aquests robatoris es 
desplaça amb una furgoneta de co-
lor groc i actua, segons el Col·legi, 
assaltant les persones que passe-
gen els seus gossos o bé salten als 
jardins dels habitatges per empor-
tar-se els animals. En cas de partir 
un robatori d’aquestes caracterís-
tiques es demana denunciar a la 
comissaria la pèrdua del gos. En 
el supòsit de conèixer la identitat 
del qui hagi sostret l’animal, i es 
demana presentar una querella cri-
minal al jutjat d’instrucció.  | M.G.

Recomanen prendre 
mesures preventives

Alerten que 
segresten gossos per 
a baralles il·legals

Precisament el Ple Municipal de Mataró va aprovar la mateixa 
via per entrar a formar part o no de l’entitat, la de sotmetre-ho 
a consulta ciutadana. Un informe del Secretari, però, va desa-
consellar tramitar aquesta consulta. 

Mataró, en 'stand by'
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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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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



La XVI edició de la Triatló Ciutat de Mataró 
se salda amb un èxit massiu de participació
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Opinió

Staff

Ferran Àngel
Col·laborador El Tot Esport

Subcampió de Catalunya de triatló de llarga distància, t'ho 
esperaves? M'esperava estar diputant els primers llocs. Ja 

havia guanyat en tres edicions anteriors l'Ironcat, però per 
aquest any ja coneixia l'Albert Jiménez, i sabia que seria 

difícil. La intenció era mantenir-me a prop seu durant 
la prova per intentar lluitar pel campionat.
Com és l'entrenament per a una triatló de llarga 
distància? Cap a 3 mesos abans de la competició ja 

comences a entrenar més, amb una mitjana de 3 o 4 ho-
res diàries d'entrenament. Sobretot, aprofites el cap de 
setmana per entrenar més, amb sessions combinades. El 
que mai es fan són les tirades senceres, perquè si no et 
rebentaries als entrenaments.
Llegeix l'entrevista completa a www.eltotesport.com

Roland Garros. El pati de Rafa 
Nadal, la pista on Sergi Bruguera 
es va fer gran. Sense oblidar noms 
com Carlos Moyà, Juan Carlos 
Ferrero o el mateix Albert Costa, 
que també van fer-se amb el tor-
neig parisenc. De fet, el nom de 
Costa és el que més paral·lelisme té 
amb la realitat actual on hi tenim 
un mataroní, Albert Ramos, espe-
rant per disputar els quarts de final 
d'un Grand Slam contra Stansilas 
Wawrinka, el vigent campió del 
torneig. La competitivitat del ten-
nis actual però, no és la de fa 15 
anys, i per si Wawrinka no fos un 
adversari prou contundent, pro-
bablement esperin Andy Murray i 
Novak Djokovic. Pràcticament res.
Passi el que passi al final, el tennis 
és un esport complicat i molt exi-
gent en tots els sentits. Físicament 
és indubtable, amb entrenaments 
pràcticament cada dia, als que 
hem de sumar les sessions d'acon-
dicionament físic amb hores i ho-
res de gimnàs.

Però el repte passa per la 

preparació mental en afrontar el 
dia a dia de competició, i més quan 
parlem d'un tennista top50 de 
l'ATP que, a diferència del que ha 
anat gaudint en totes les altres ca-
tegories, la seva quotidianitat pas-
sa per acostumar-se a caure en les 
dues primeres rondes dels grans 
tornejos que disputa. Guanyadors 
que, tot de cop, perden l'estatus i 
han de mantenir-se prou motivats 
sempre, per seguir entrenant amb 
la mateixa intensitat i duresa per 
quan arriba una circumstància 
com la d'aquest Roland Garros, no 
permetre que el cap els jugui una 
mala passada, resignant-se a la pri-
mera mala situació on es troben al 
llarg d'un partit i campionat.

L'Albert, segons hem pogut llegir 
en diversos mitjans, sent coneixe-
dor de les seves, a priori, possibi-
litats, tenia programat assistir a 
la festa d'aniversari del seu pare 
aquest passat cap de setmana. Ho 
ha hagut de suspendre per un mo-
tiu de pes. I de regal, té molt a prop 
disputar els Jocs Olímpics de Rio.

Quan guanyar és la notícia
Ser el 50 del món vol dir estar acostumat a perdre aviat

El Personatge
Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva
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Subcampió de Catalunya de triatló de llarga distància, t'ho 
esperaves? 

havia guanyat en tres edicions anteriors l'Ironcat, però per 
aquest any ja coneixia l'Albert Jiménez, i sabia que seria 

difícil. La intenció era mantenir-me a prop seu durant 
la prova per intentar lluitar pel campionat.
Com és l'entrenament per a una triatló de llarga 
distància? 

comences a entrenar més, amb una mitjana de 3 o 4 ho-
res diàries d'entrenament. Sobretot, aprofites el cap de 
setmana per entrenar més, amb sessions combinades. El 
que mai es fan són les tirades senceres, perquè si no et 
rebentaries als entrenaments.
Llegeix l'entrevista completa a 
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Imatge de la sortida femenina. | D.F

L'esportista mataronina és l
a cirereta final a una XVI 
edició amb èxit de participa-
ció i organització

Gran èxit de participació en la XVI 
edició de la Triatló Ciutat de Mataró 
on, exhaurides les inscripcions, gai-
rebé tots els triatletes que van pren-
dre la sortida el passat diumenge 29 
al matí van acabar la cursa, només 
registrant-se 7 retirats.

Cal recordar que es tractava 
d’una triatló esprint, organitzada 
pel Centre Natació Mataró amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Mataró, on les distàncies que es 
van recórrer van ser 750 metres 
nedant, 20 km en bicicleta i 5 de 
cursa a peu. En categoria masculi-
na el vencedor va ser Jordi Garcia, 
del CN Montjuïc, que es va imposar 
amb un temps de 56:55. Van com-
pletar el podi Martin Oliver, del Prat 
Triatló, i Carlos Galindo, també del 
CN Montjuïc.

El primer triatleta en arribar del 

CNM va ser Xavier Casal, en cinque-
na posició (i primer classificat en 
grup d'edat de 35-39 anys), amb un 
temps de 58:21. En desena posició 
arribaria Àlex Cortijo, que també 
acabaria com a primer classificat 
en categoria sub23.

En categoria femenina, la mata-
ronina i esportista de la ciutat 2015, 
Clàudia Luna es va imposar amb un 
temps d'1:05:22 i, sobretot, gràci-
es a un espectacular parcial en el 
tram de cursa a peu, on va treure 
90 segons a la segona classificada, 
Paula Batlle del Cerdanyola CH. En 
tercera posició va arribar Juliana 
Villasante, del CN Montjuïc.

També és important fer esment 
a la cursa de Maria Andreu (pri-
mera posició en categoria cadet) 
i Natàlia Rodríguez, del CNM, que 
van finalitzar en cinquena i setena 
posició respectivament.

Finalment, una menció especial 
a la participació de Toni Noé, del 

CNM, que va guanyar el seu grup 
d'edat, de 70 a 74 anys, amb un 
temps d'1:17:41.

Clàudia Luna s'imposa en la 
Triatló Ciutat de Mataró

El podi masculí de la prova. | D.FTram en bicicleta pel Passeig. | D.F

Les noies també s’imposen en 
la classifi cació per equips
Pel que fa als resultats de la com-
petició per equips, els nois del CNM 
van acabar en tercera posició, per 
darrere del CN Montjuïc, el vence-
dor, i el Prat Triatló 1994. Pel que 
fa a les noies, van sumar una cla-
ríssima victòria, després de supe-
rar en més de 5 minuts al segon 
classificat, el CN Montjuïc, i més de 
16 minuts al tercer, el Club Triatló 
Granollers.

Luna creuant la línia de meta. | D.F

El podi femení de la prova. | D.F

Luna durant el tram ciclista. | D.F

www.eltotesport.com |  P. 3TRIATLÓ
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Cano, al podi de l'Ironcat. | CEDIDA

José Luís Cano, subcampió de 
Catalunya de llarga distància

El triatleta del Centre Natació 
Mataró aconsegueix finalit-
zar en tercera posició al du-
ríssim Ironcat de l'Ampolla

Aquest passat dissabte 28 de juny 
també es va disputar a la localitat 
tarragonina de l'Ampolla la XIIa 
edició de l'Ironcat, el Campionat 

de Catalunya de triatló de llarga 
distància, que constava de 3800 
metres nedant, 180km en bicicleta 
per un circuit al pel Delta de l'Ebre 
i 42km de cursa a peu, una de les 
modalitats més dures del món de 
l'esport de competició.

El triatleta del CNM, José Luís 

El hall del Padel Granollers. | CEDIDA

A Granollers es van 
veure les finals de les 
diverses categories

El Torneig MB Motors de Pàdel va 
arribar a la seva conclusió amb la 
disputa de les finals de les seves 
cinc categories. Del 19 al 21 de maig, 
hem pogut veure un pàdel d'alt 
nivell en les instal·lacions del club 
Padel Indoor Granollers.

Els campions en categoria A mas-
culina van ser Juan Alcántara i 

Jordi Maspons, imposant-se a 
José Márquez i Josi Bertrán. En 
categoria B es van imposar Rateb 
Abougeig/Xabi Martínez contra 
Joan Alcaide/Víctor Peral. En cate-
goria C, els campions van ser Salva 
Cano/Òscar Forts imposant-se a 
Jomi Cháves/Albert Salgado.

Les campiones en categoria A fe-
menina van ser Margaret Cruellas/
Mari Sánchez, que es van imposar 
a Sònia Castella/Alba Banegas. En 

categoria B les guanyadores van 
ser Araceli Mejías/Núria Nora que 
es van imposar a Natàlia Brodes – 
Imma Butjosa.

Els campions i subcampions del 
Torneig MB Motors de Pàdel van 
rebre els trofeus acreditatius del 
seu triomf esportiu.

Els clients de Mercedes-Benz mi-
llor classificats, seran convidats a 
disputar la Final Nacional juntament 
amb un acompanyant de la seva 
elecció, durant el mes de setembre.

A més del tradicional lliurament 
de trofeus, MB Motors va clausu-
rar el seu Torneig amb un generós 
sorteig ple d'articles d'última gene-
ració de Dunlop Sport i Northweek 
(Col·laboradors Oficials del Circuit), 
i un gran còctel que va resultar del 
grat de tots els presents. La cinque-
na edició del Torneig MB Motors de 
Pàdel que forma part del Mercedes 
Tennis Camp; Pàdel Tour, circuit 
capdavanter i referent de l'esport 
amateur a Espanya, va concloure 
amb èxit de joc i participació.

Cano, va acabar en tercera posi-
ció de la prova, amb un temps de 
8:59'27"  (en trams, 56,18 en na-
tació, 4h50' en bicicleta i, final-
ment, 3h13' en la marató corrent) 
que li va suposar el subcampio-
nat de Catalunya, ja que el primer 
classificat era francès i, per tant, 
no computava pel Campionat de 
Catalunya.

El mataroní durant la cursa. | FOTON

El torneig MB  Motors de 
Pàdel disputa les seves finals

el Esporttot VARIS
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2  HORTA

2  CE MATARÓ EF

C.E. MATARÓ EF: Joel, Cristian (Willy 46'), 
Dani Prieto, Abel Moreno, Aitor Gonzá-
lez, Parri (Baba 73'), Fiti, Sergi, Victor 
(Sergio Urbano 58'), Rodri (Marc Ariño, 
78'), Ricky (Uri 63').

GOLS: 9' Kique (1-0), 23' AITOR GON-
ZÁLEZ (1-1), 46' Novo (2-1), 52' RODRI 
(2-2)).

PRIMERA
CATALANA

L'equip groc-i-negre va tenir 
la salvació a la mà però va 
perdonar en excés

Diumenge trist pel Club Esportiu 
Mataró que va baixar a 2a catalana, 
tot i treure un gran empat a dos 
gols, davant un equip que s'estava 
jugant l'ascens, però sent aquest 
punt inútil per als dos equips.

El Mataró va fer un gran par-
tit i a la segona part va disposar 
de moltíssimes ocasions per sen-
tenciar el partit i la permanència, 
però no hi va haver encert i l'equip 
groc-i-negre torna a 2a Catalana, 
on haurà d'intentar altra vegada 
l'ascens la temporada vinent.

El Mataró va demostrar  que té 
qualitat per haver continuat a 1a 
Catalana. L'Horta es jugava la pro-
moció d'ascens i es va avançar amb 
un gol des de fora de l'àrea. Però el 
Mataró va reaccionar, amb un gol 
d'Aitor, i Ricky va marcar el segon 
però l'àrbitre el va anul·lar per un 
fora de joc molt dubtós. Només 
encetar la segona meitat, els lo-
cals van fer el 2-1, però la reacció 
va ser quasi immediata, amb un 
bon gol de Rodri. 

Quedava molt i amb els resultats 
que hi havia a cap dels dos equips 
els valia l'empat. El juvenil Ricky va 
tenir dues ocasions clares, i poc 

després va replicar l'Horta, però 
el gol no arribava i amb els dos 
equips jugant a la desesperada, 
van ser els groc i negres els que 
van tenir més ocasions, amb un pal 
i cinc més de molt clares, que no 
van acabar al fons de la xarxa. El 
final més cruel per a la temporada 
del retorn a 1a Catalana.

El Vilassar, campió, 
torna a 3a Divisió

34a jornada (29 maig)

Martinenc - Avià .................................... 3-2
Girona B - Lloret .....................................0-1
Horta - CE MATARÓ ................................ 2-2
La Jonquera - L'Escala .........................1-0
Manresa - Mollet ..................................... 3-1
Tona - Andorra ....................................... 5-2
Molletense - Vic ......................................0-1
Sants - VILASSAR MAR .........................0-3
Abadessenc - Farners ..........................3-0

Classificació
VILASSAR MAR 62; La Jonquera 58; Horta 
58; Manresa 56; Martinenc 55; Sants 54; 
Vic i Tona 52; Farners 51; ; Andorra 50; 
Mollet 47; Avià 46; Lloret 43; Girona B 41; 
CE MATARÓ 41; L'Escala 35; Abadessenc 
27; Molletense 12. 

El Vilassar de Mar puja a 3a Divisió. La 
Jonquera jugarà la promoció contra el 
Santboià.
CE Mataró, L'Escala, Abadessenc i Mo-
llentense baixen a 2a Catalana. El Girona 
B ha d'esperar que pugi el Gavà a 2a B.

Freguen la carambola 

El CE Mataró tenia una situació molt com-
plicada, però semblava probable poder 
acabar en el 14è lloc i salvar el descens 
directe. Per això s'havia d'obtenir com 
a mínim el mateix resultat que el Lloret 
que visitava el Girona B, que venia de 
guanyar a Mataró. 
L'equip groc-i-negre visitava l'Horta, se-
gon classificat, que guanyant sabia que 
jugava la promoció d'ascens. I el Mataró 
va fer un gran partit traient un empat, 
però el Lloret va guanyar a Girona.
Acabant el partit se sabia que el Prat ha-
via pujat a 2a B i per tant el classificat en 
el 13è lloc se salvava del tot. El Mataró 
va estar ben a punt, ja que  va tenir oca-
sions de gol per sentenciar, però la pilota 
no va entrar i al final el premi va ser per 
al Lloret. I tant Horta com Mataró es van 
quedar sense premi.
Evidentment el càstig és més fort per al 
CE Mataró que torna a 2a Catalana, tot i 
acabar el campionat amb un golavera-
ge positiu de 47 gols a favor per 45 en 
contra, una cosa ben poc habitual en un 
equip que perd la categoria.

El CE Mataró baixa a 2a Catalana

Empat cruel pel Mataró. | CEM

Desolació conjunta a Horta. | ARXIU

www.eltotesport.com |  P. 5FUTBOLFUTBOL
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2  UD MATARONESA

2  UD CIRERA

UD MATARONESA: Rafa, Alvero (Hassan 78’), 
Diego (Mosquera 46’), Palanco, Alaji (Joel 
46’), Campaña (Ito 65’), Koke, Comas, 
Musta (Simon 78’), Badre, Miguel i Paco.
UD CIRERA: Toni, Carlos Gómez (Toni Re-
dondo 62’), Alberto, Angel (David 62’), 
Miguel, Duran, Ivan (Othman 62’) , Ro-
mero, Pau, Joel, Aleix Tarrés "Peque", 
Izar.

2   AD LA LLÀNTIA

3  EUROPA B

AD LA LLÀNTIA: Dani, Guti, Carmona, 
Artero (Sergio López 48'), Juanjo, Isra, 
Delfin (Ferran 46'), Diallo (Ibra 46'), 
Said, Juanma, Sergio Cobo.

SEGONA
CATALANA

El darrer derbi de la temporada va 
ser disputat amb intensitat per part 
dels dos equips que van gaudir de 
bones ocasions de gol. 

S'avançà l'equip local al minut 8 
amb gol de Miguel. Però a la mit-
ja hora va empatar Peque. A la 
Mataronesa li van entrar els dub-
tes i el Cirera va disposar d'alguna 
ocasió d'augmentar el marcador. 

A la represa la Mataronesa va 
sortir a per totes, però el Cirera va 
aprofitar els espais i va avançar-se 
amb gol d'Izar. 

A la Mataronesa només li valia 
la victòria i es va llançar a l'atac 
posant setge a la porteria de 
Toni, però només va poder mar-
car Palanco de penal. 

L'equip llantienc s'acomiadava de 
la 2a Catalana i no ho va poder fer 
donant una darrera satisfacció als 
seus aficionats, que van veure una 
altra derrota a casa. Va marcar pri-
mer Juanjo, però els barcelonins 
van capgirar el marcador fins l'1-3 i 
Toni, ja al final, va reduir distàncies.

El San Juan de 
Montcada puja a 1a
34a jornada (29 maig)
LA LLÀNTIA- Europa B  ......................... 2-3
Montcada - Canyelles  ........................... 1-1
PREMIÀ MAR - SJ Montcada ............... 2-2
Tecnofutbol - Besós BV .......................0-6
Fund. Hermes - Gramenet ....................5-1
Guineueta - Lloreda   ........................... 2-5
SANT POL - Llefià ...................................2-0
MATARONESA - CIRERA ......................... 2-2
Carmelo - Martinenc B .........................0-4

Classificació 
SJ Montcada 72; Hermes 72; PREMIÀ 
MAR 68; Llefià 62;  SANT POL 55; Besòs 
BV 54; Guineueta 51; Carmelo 49; 
Europa B 48; Canyelles i Lloreda 44; 
CIRERA 41, Martinenc B 40; Montcada 
38; MATARONESA 36; LA LLÀNTIA 31; 
Gramanet 29; Tecnofutbol 16.

El San Juan de Montcada puja a 1a 
Catalana, mentre que la Fundació 
Hermes jugarà la promoció.
Baixen Montcada, MATARONESA, LA 
LLÀNTIA, Gramenet i Tecnoftubol.

Liverpool també salvat

34a jornada (29 maig)
PLA D'EN BOET - Pineda....................... 2-2
Turó Peira - Argentona ......................... 1-2
Cabrera - Premià Dalt ........................... 1-3
Canyelles B - Singuerlín ......................0-7
Llavaneres - Cabrils............................... 2-1
Arenys Mar - LIVERPOOL .....................5-4
Vilassar Dalt - Alella ............................. 6-2
Districte 030 - L'Empenta ...................5-6
La Florida - Fund. Grama ...................... 1-3

Classificació
Fund. Grama 81; Llavaneres 80; Argen-
tona 76; Cabrera 61; Vilassar Dalt 58, 
Turó Peira 53; Singuerlín 52; Districte 
030 48; PLA D'EN BOET 47; Cabrils 45; 
Arenys Mar 44; Pineda 40; LIVERPOOL 
39; Premià Dalt 38; La Florida 37; 
L'Empenta 27; Canyelles B 19; Alella 16.
La Fundació Grama puja a 2a, el Lla-
vaneres promociona i els tres últims 
baixen.

 La Mataronesa baixa a 3a 

Un derbi de regust agre pels locals. | D.F

3a CatalanaDe tota manera la Mataronesa 
necessitava el triomf i que els dos 
de davant punxessin, i aquests tam-
poc ho van fer i l'equip arlequinat 
torna a 3a Catalana després d'una 
temporada a 2a.

Derbi cordial entre els dos equips. | D.F

el Esporttot FUTBOL
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Imatges espectaculars. | D.F
La Plaça Santa Anna es va 
omplir per veure l'espectacle 
organitzat pel CA Laietània

El passat divendres 27 i dissabte 
28 es va realitzar la segona edició 
de la Perxa Urbana de Mataró. Un 
espectacle que vol apropar al pú-
blic de la ciutat l'espectacularitat 
de la perxa.

L'esdeveniment, organitzat pel 
Centre Atlètic Laietània amb la 
col·laboració de l'Ajuntament de 
la ciutat, va tornar a convertir la 
Plaça Santa Anna en el centre es-
portiu de Mataró.

L'esdeveniment es va dividir en 
tres actes. La tarda de divendres va 
ser per a les categories d'alevins, 

infantils i cadets.
Dissabte al matí, amb els entre-

nadors del CA Laietània es brindava 
la possibilitat que tots aquells nens 
que volguessin podien provar la mo-
dalitat a la pista de la Plaça Santa. 

I a partir del dissabte al migdia, 
el protagonisme va tornar als es-
portistes. Primer amb la participa-
ció dels atletes juvenils i júniors, 
posteriorment amb els veterans 
i, per acabar, amb la categoria elit.

La categoria elit comptava 
amb esportistes de nivell
A partir de les 18 hores de dissab-
te, la Plaça Santa Anna ja esta-
va a punt pel plat fort del cap de 

setmana, la categoria d'elit amb la 
participació d'atletes com Raquel 
Cosme i Marta Cot, en categoria 
femenina, amb marques per sobre 
els 4 metres d'alçada.

En homes també destacava la 
presència de diversos saltadors 
amb marques superiors als 5 me-
tres, com Joan Planas (del CAL) 
o David Moya, ambdós amb títols 
de campions d'Espanya. El gran 

La 2a edició de la Perxa Urbana de 
Mataró resulta tot un èxit d'assistència

La Plaça Santa Anna, plena durant el concurs dels saltadors. | D.FEls atletes van volar per la ciutat. | D.F

convidat de la jornada però, es 
tractava del ja retirat i veterà ka-
zahk, Grigory Yegorov, subcampió 
mundial el 1991, enmig del regnat 
de Sergey Bubka, i bronze als Jocs 
Olímpics de Seül 1988, amb una es-
tratosfèrica millor marca personal 
de 5 metres i 90 centímetres, que 
el van convertir en rècord absolut 
del continent asiàtic en la modalitat.

El veterà Yegorov en plena cursa. | D.F

el Esporttot ATLETISME
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Ramos, eufòric. | ROLAND GARROS

Dojo
Cervantes

Vine i informa’t!
Francesc Macià,1-3 • 08302 MATARÓ
Tel 93 798 40 93 • 639 781 674

dojocervantes@fcarcasona.es
www.dojokaratecervantes.es

félix  7º DAN

ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat
KRAV MAGA!
Sistema de defensa 
personal que no 
necessita
experiència prèvia.
Característic per la 
seva gran eficàcia en 
situacions extremes

Ramos viu un gran somni a Roland Garros

www.eltotesport.com |  P. 8TENNIS

El tennista mataroní 
supera quatre grans rivals per 
ficar-se a quarts de final

Després d'haver eliminat els ar-
gentins Horacio Zeballos i Marco 
Trungelliti en primera i segona ron-
da, respectivament. Albert Ramos 
afrontava contra l'americà Jack 
Sock la seva primera experiència 
en tercera ronda del Grand Slam 
parisenc.

Amb Sock, el número 25 del món 
i cap de sèrie número 23, va prota-
gonitzar un partit monumental, de 
més de quatre hores de durada, i 
guanyat en cinc sets i 53 jocs (6-
7, 6-4, 6-4, 4-6, 6-4) pel mataroní 
que ha mostrat una gran qualitat, 
una gran capacitat de lluita i una 
força mental i física sensacionals.

Ramos es va refer d'un break 
matiner de l'americà Sock en el 
primer joc, i va aconseguir forçar 
el tie-break en el primer set, tot i 
perdre'l per 7 a 2.

Al segon set el mataroní va co-
mençar fort amb un break, però 
Sock s'hi va tornar de seguida i 
va fer quatre jocs seguits. Però 
quan semblava que el mataroní 
podia tirar el set, va treure l'orgull 
i va empatar a quatre, per acabar 
guanyant el set per 6-4.

En el tercer set el mataroní va 
tornar a imposar-se per 6-4 amb un 
break en el novè joc que va saber 

mantenir en el desè.
En el quart set els jugadors, cada 

vegada més esgotats després de 3 
hores de dura lluita, van anar con-
servant el seu servei, fins que en el 
vuitè joc Jack Sock va fer un break 
posant-se 5-3 a dalt. Però una ve-
gada més l'Albert Ramos va donar 
mostres del seu esperit combatiu 
i el va recuperar en el següent. En 
el desè, Sock es va posar 0-40 dis-
posant de tres punts de set, que 
l'Albert va salvar, però després Sock 
en va guanyar dos de seguits i es 
va emportar el quart set.

En el cinquè set es va repetir la 
història, amb els jugadors mante-
nint el seu servei però en el novè 
joc Albert va trencar el servei de 
Sock i en el desè es va imposar 
en el segon "match-point" de què 
disposava.

El cap de sèrie Raonic no pot 
amb Ramos
En els vuitens de final del Torneig, 
Ramos va superar el canadenc Milos 
Raonic, número 9 del món i cap de 
sèrie número 8, en tres sets (6-2, 
6-4, 6-4) i es va classificar per als 
quarts de final del prestigiós tor-
neig del Gran Slam.

El mataroní va jugar de forma 
esplèndida fent anar d'un costat a 
l'altre el potent tennista canadenc 
que no va poder en l'intercanvi de 

cops. Raonic va fer fins a 38 erra-
des no forçades, tot i que també 
va fer 41 cops guanyadors, mentre 
que l'Albert només va cometre 13 
errades no forçades en tot el partit, 
per 25 cops guanyadors.

Tot i haver jugat cinc sets dos 
dies abans per eliminar el nord-
americà Jack Sock, es va mostrar 
totalment recuperat i no va voler 
donar opcions al canadenc i des 
del primer moment el va superar. 
El 6-2 en el primer set ja marcava 
diferències i després, tot i el gran 
potencial del seu rival, va continuar 
jugant a un alt nivell guanyant els 
dos següents per 6-4.

Cau davant Wawrinka
Als quarts de final Ramos es va en-
frontar dimecres al suís Wawrinka, 
vigent campió i número 4 del món, 
caient en tres sets per 6-2, 6-1, i 7-6 
(9-7 al "tie-break").

Al final del partit de vuitens. | R.GARROS
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El Joventut Mataró ha fet una 
temporada irregular

Ja fa unes setmanes que va aca-
bar la competició de lliga de la 1a 
Divisió Estatal en la qual el Joventut 
Handbol Mataró, en la seva desena 
temporada, i setena consecutiva, 
en aquesta categoria, i sota la di-
recció d'Hèctor del Pino, ha fet 
una campanya irregular, havent-se 
de conformar al final amb un setè 
lloc, tres posicions per sota de la 
temporada anterior. 

La puntuació del Joventut ha 
estat vuit punts per sota de la tem-
porada anterior (38 per 45) que 
havia estat la millor de la història 
del club.

La temporada vinent el tècnic 
serà reemplaçat per Jordi Coma 
que intentarà millorar el que s'ha 
fet aquest any, però no serà fàcil.

Detalls estadístics
Classifi cació fi nal: Granollers B 53, 
Sant Quirze 52, Sarrià 48, Sant Martí 
Adrianenc 44, Sant Esteve Sesrovires 38, 
Salle Montcada 38, JOVENTUT MATARÓ 
37, Sant Cugat 27, Palautordera 26, Esplu-
gues 24, Maristas Zaragoza 23; Sant Joan 
Despí 20, Salle Bonanova 19; OAR Gràcia 
16,  Lleida Pardinyes 8, Gavà 7.
Els dos primers han jugat la fase d'ascens 
sense èxit i els dos últims han perdut la 
categoria.
Classifi cació 1a volta: Sant Martí 
Adrianenc 26, Salle Granollers B, Sant 
Quirze i Sarrià 25, JOVENTUT MATARÓ 

20, Montcada 17; Sesrovires, Sant Cugat 
i Palautordera 16; Esplugues i Maristas 
Zaragoza 12; Sant Joan Despí 11, Salle Bo-
nanova 7; OAR Gràcia i Lleida Pardinyes 
5, Gavà 2.
Classifi cació 2a volta: Granollers B 28, 
Sant Quirze 27, Sarrià 23, Sant Esteve 
Sesrovires 22, Salle Montcada 21, Sant 
Martí Adrianenc 18, JOVENTUT MATARÓ 
17, Salle Bonanova i Esplugues 12, Sant 
Cugat, Maristas Zaragoza i OAR Gràcia 11, 
Palautordera 10,  Sant Joan Despí 9, Gavà 
5, Lleida Pardinyes 3.
A la primera volta el Sant Martí Adria-
nenc va continuar amb la marxa de la 
temporada anterior en què s'havia fi cat 
a fases, però a la segona va baixar el 
ritme. El campió va fer una gran segona 
volta  perdent només un partit. El Joventut 
va baixar a partir del darrer partit de la 
primera volta en què va perdre a casa 
amb el Palautordera.
Partits camp propi: Sarrià 29; Sant 
Quirze 28; Granollers B 27, Sant Esteve 
Sesrovires i Sant Martí Adrianenc 24; 
Salle Montcada 22, JOVENTUT MATARÓ 20;  
Sant Cugat 17, Sant Joan Despí 16, Palau-
tordera 14, Esplugues i Maristas Zaragoza 
13; OAR Gràcia 12, Salle Bonanova 11; Gavà 
6; Lleida Pardinyes 5.
Partits camp contrari: Granollers B 
26, Sant Quirze 24, Sant Martí Adrianenc 
20, Sarrià 19; JOVENTUT MATARÓ 17, Salle 
Montcada 16, Sesrovires 14; Palautordera 
12, Esplugues 11; Sant Cugat i Maristas 
Zaragoza 10, Salle Bonanova 8; Sant Joan 
Despí i OAR Gràcia 4; Lleida Pardinyes 3; 
Gavà 1.
Una de les grans diferències del Joventut, 
respecte a la temporada anterior, ha estat 
en el balanç a casa, ja que només havia 

La Plantila del JHM 2015-16. | ARXIU

El resum de la temporada

perdut un partit i en canvi ara n'ha perdut 
cinc. A pista contrària ha aconseguit fer els 
mateixos punts que la temporada anterior, 
amb algun molt bon partit com el que va 
fer a Montcada.
Gols marcats: Granollers B 972, Sant 
Quirze 946; Sant Martí Adrianenc 926, 
Sarrià 897; Sant Cugat 881, JOVENTUT 
MATARÓ 870 (29 de mitjana), Sesrovires 
i Esplugues 836, Maristas Zaragoza 822, 
Salle Montcada 821, Sant Joan Despí 815, 
Palautordera 807,  OAR Gràcia 806, Gavà 
754, Lleida Pardinyes 743, Salle Bonanova 
732.
Gols encaixats: Sant Quirze 739, Salle 
Montcada 767, Sarrià 778, Sant Esteve 
Sesrovires 778, JOVENTUT MATARÓ 800 
(26,7 per partit de mitjana),  Palautordera 
824, Salle Bonanova 828, Granollers B 
833, Sant Martí Adrianenc 839,Sant Joan 
Despí 848, Sant Cugat 877, OAR Gràcia 
886, Esplugues 902,  Maristas Zaragoza 
901, Gavà 911, Lleida Pardinyes 953.
L'equip mataroní ha empitjorat pel que fa 
al balanç golejador  però en canvi ha millo-
rat pel que fa als gols encaixats respecte a 
la temporada anterior.

Balanç del JH Mataró
Porters: Oriol Mas (6a temporada) i 
Pol Gavañach (1a temporada a l'equip), 
amb alguna intervenció del juvenil Dani 
Torvisco.
Els jugadors de pista han estat 
aquests:
Toni Busquets (capità, 13 temporades 
ininterrompudes al 1r equip, 44 gols en 27 
partits), Pepo Juàrez (1a, 118 en 29), David 
Pedragosa (10a temp., 71 en 25), Bernat Mu-
ñoz (8a, 106 en 25), Dani Aguilera (7a, 47 en 
30), Bernat Bonamusa (6a, 59 en 24), Marc 
Martínez (6a, 42 en 28), Berenguer Chiva 
(5a, 35 en 29), Jan Bonamusa (4a, 47 en 28), 
Oriol Vaqué (4a, 80 en 30), Àlex Bosch (3a, 
94 en 30), Roc Segarra (2a, 81 en 30), Marc 
Castilla (2a, 33 en 30),  Eric Martínez (2a, 14 
en 29), Oriol Vigil (1a, 1 partit).
Pepo Juàrez, en la seva primera tempo-
rada, ha estat el màxim golejador. Oriol 
Vaqué, Àlex Bosch, l'especialista en els 
penals, i Roc Segarra, han estat els que 
han progressat més.

el Esporttot HANDBOL

Portada_1431.indd   9 1/6/16   18:56



Els mataronins cauen en un 
thriller davant el Sant Esteve 
Sesrovires

El Joventut Handbol Mataró va ju-
gar el dimecres dia 25 al vespre el 
segon partit de la Copa Catalana i 
va perdre a la pista del Sant Esteve 
Sesrovires després d'un partit molt 
intens i de qualitat i que es va re-
soldre, tal com havia passat a la 
lliga, per una mínima diferència a 
favor de l'equip sesrovirenc (26-25). 

Per part del Joventut van jugar: 
Pol Gavanach i Daniel Torvisco por-
ters, Jan Bonamusa, Marc Martínez, 
Daniel Aguilera, David Pedragosa, 
Oriol Vaqué, Bernat Muñoz, 
Berenguer Chiva, Roc Segarra, 
Marc Castilla, Eric Martínez, Àlex 
Bosch i Bernat Bonamusa.

La classificació final del grup ha 

estat: Sant Esteve Sesrovires 4; 
JOVENTUT MATARÓ 2; OAR Gràcia 
Sabadell 0. Només s'ha classificat 
el primer.

ALTRES RESULTATS:

Fase pel títol de 3a 
Preferent: 
Martorell- JHM Atlètic 27-27. 
Està en segon lloc però sense pos-
sibilitat ja de quedar campió.

Copa Federació 2a Catalana 
(SF):  
Sant Fost- JHM B 35-31. 
Han quedat fora de la final de la 
competició.

Juvenil masculí (1a 
Catalana):
JHM- Tortosa 49-25. 
Han acabat en 3r lloc i aquest 
cap de setmana juguen el TOP-4 
a Terrassa contra el Bordils.

Els esportistes del Hwarang. | CEDIDA

El passat 14 de maig, el director 
i professor del Club Deportivo 
Oleguer de Mataró, José Gil 
Ibernon, va rebre un reconeixe-
ment per part de la federació fran-
cesa de Savate, per participar a la 
trobada de professors d'aquesta 
modalitat que es va celebrar a la 
localitat francesa de St. Christol-
les Ales, com a professor i presi-
dent de la federació espanyola de 
boxa francès.

El 5 de juny se celebrarà el 
Campionat de Taekwondo 
Infantil "Ciutat de Mataró"
El propi club de Gil, el Club 
Deportivo Oleguer, serà l'encar-
regat d'organitzar diumenge 5 de 
juny al pavelló d'Euskadi de la ciu-
tat, el Campionat Infantil de combat  
de Taekwondo "Ciutat de Mataró", 
amb la participació de 180 compe-
tidors de Mataró i Barcelona.

Èxit del conjunt mataroní a la 
competició de Taekwondo

El diumenge 22 de maig es va dis-
putar el Campionat de Catalunya 
Absolut, Infantil i Promoció 2016 
de Poomsae.

El Club Hwarang Mataró va acon-
seguir 21 medalles (7 ors, 5 plates 
i 9 bronzes), una gran fita si con-
siderem que el club mataroní en-
viava 25 participants al Campionat 
de Catalunya.

En categoria absoluta es van 

sumar una plata i tres bronzes, una 
d'elles en la modalitat de parelles.

En promoció, el ors van ser per 
Alba Mancha, Michelle Luque, 
Carla Vázquez, Eva Maderuelo, 
Saúl Avellaneda, Laia Maynou i 
Noé Grajera. Cal sumar-hi 4 plates 
més i 6 bronzes.

El proper 11 de juny assistiran al 
Campionat d'Espanya de Poomsae 
amb 5 competidors i al Open de 
Figueres de la modalitat de combat 
amb 12 competidors més.

El Hwarang suma 21 podis al 
Campionat de Catalunya

El sènior A del JH Mataró 
eliminat de la Copa Catalana

La jugadora de l'UE Mataró ha 
estat convocada per disputar 
el Campionat d'Espanya 3x3 
júnior de seleccions

Esther Murat, jugadora del juni-
or preferent de la Unió Esportiva 
Mataró ha estat convocada per 
la  Federació Catalana de bàsquet 
per disputar el proper campionat 
d'Espanya júnior 3x3 de seleccions 
autonòmiques que es disputarà els 
dies 25 i 26 de Juny a València.

La mataronina, que compagina el 
júnior amb reforçar el primer equip 
que juga a Copa Catalunya, des 
de fa 3 temporades, ha estat una 
habitual en disputar fases finals. 
Concretament, ha jugat 5 "Finals 
a 4" del Campionat de Catalunya, 
ha estat Campiona de Catalunya 
i Subcampiona d'Espanya al llarg 
dels seus anys al club.

Reconeixement 
per José Gil Ibernon

Murat amb la se-
lecció catalana 

www.eltotesport.com |  P. 10POLIESPORTIU
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el Esporttot

TERCERA
NACIONAL

Finalitzen en tercera 
posició
30a jornada (28-29 de maig)
Centelles - Lloret ................................... 5-3
Montsant - ALIANÇA MATARÓ ............. 2-5
Penya Johan - Parets ...........................5-4
Lliçà d'Amunt - Vilassar de Mar  ....... 2-6
Sagarra - Cerdanyola ........................... 2-6
San Joan Vilassar - Premià de Mar .. 2-4
Arrels - Santa Coloma .......................... 2-3
Arenys de Munt - Pineda  ................... 6-3

Classificació 
Cerdanyola 80; Centelles 60; ALIANÇA 
MATARÓ 57; Montsant 49; Lliçà 
d'Amunt  48; Penya Johan, Premià de 
Mar, San Joan Vilassar i Vilassar de 
Mar 47; Arenys de Munt i Arrels 37; 
Pineda 33; Sagarra i Santa Coloma 32; 
Parets 17 i Lloret 10.

El Cerdanyola és campió i puja
Per la part baixa, el descens serà pel 
Lloret i Parets, matemàticament des 
de fa força jorandes, i el Santa Coloma 
que, tot i la victòria, no podrà salvar 
la categoria. 

Finalitzen la lliga enratxats i 
en tercera posició

El conjunt mataroní tancava la 
temporada a la pista del Futsal 
Montsant, el Pavelló Municipal 
Virrey Amat, quart classificat a la 
lliga, i ho va fer amb una nova vic-
tòria, la quarta consecutiva des de 
la petita mala ratxa de fa un mes.

El partit ja va començar prou 
bé pels interessos dels vermells, 
amb un gol de Carlos Villarín quan 
tan sols s'havien jugat 3 minuts de 
partit. El Montsant però, que volia 
brindar una victòria al seu públic, 
va empatar només dos minuts més 

tard de la mà de Cortel.
El marcador no es va tornar a 

moure fins ben entrada la segona 
part, quan Caballeria va tornar a 
avançar els mataronins. L'Aliança es 
va saber defensar bé fins als últims 
dos minuts de partit que, amb les 
urgències locals va arribar la bo-
geria. Quan faltaven 2 minuts pel 
final, amb el Montsant ja amb porter 
jugador, Cristian Villarín aprofitava 
per marcar l'1 a 3. Poc després Cortel 
tornaria a reduir diferències, però 
a l'últim minut Rodríguez i Catà si-
tuarien el 2-5 definitiu.

2  MONTSANT

5  ALIANÇA MATARÓ

FUTSAL ALIANÇA: Àlex Lluch, Cristian Sevi-
lla, Abdyck Gómez, Azhar Chiheb, Marc 
Caballeria (1), Carlos Villarin (1), Cristian 
Villarin (1), Micki Rodríguez (1), Marcel 
Catà (1), Raul Pulido i Pol Novo.

El Futsal Aliança Mataró 
tanca la lliga amb victòria

Imatge de la primera volta. | ARXIU

Campionat Català de 
proves combinades

Irune Sànchez campiona 
catalana infantil de ciclisme

Va guanyar la prova de 
principiants disputada a 
Sant Julià de Vilatorta

El passat diumenge dia 22 de 
maig a la localitat de Sant Julià 
de Vilatorta, es va celebrar el cam-
pionat de Catalunya de ciclisme 
per a categories infantils. Fins a la 
comarca d'Osona els nens i nenes 
de l'escola de ciclisme de l'Esport 
Ciclista Mataró es van desplaçar 
per disputar les diferents proves 
i van obtenir un gran èxit.

Els participants de l'ECM. | CEDIDA

A la categoria principiants, la jove 
promesa del club Irune Sànchez 
es va proclamar campiona de 
Catalunya després de dominar la 
seva cursa de principi al final. La 
Irune està fent una temporada fan-
tàstica i compta totes les seves 
participacions enguany a la copa 
catalana per victòries, liderant la 
classificació d'aquesta i rubricant 
amb el campionat de Catalunya.

En categoria principiant mas-
culí el representant del club Aitor 
López, aconseguir un meritori 
12è lloc en el seu primer any en 
la categoria.

En la categoria superior (Alevins) 
Citlali Pareja va acabar en sisena 
posició en fèmines i el seu germà 
Saül Pareja en categoria aleví va 
acabar en el 20è lloc.

La laietanenca Aina Rabadan va que-
dar en 4t lloc al campionat català en 
categoria cadet a la prova d'Hexatló. 
La seva puntuació va ser de 2954 
punts a poc més de cent punts de 
la tercera, i les seves marques van 
ser de 17.25 en 100 m tanques, 1.59 
en alçada (la seva millor prova on 
va sumar 724 punts), 8.67 en pes, 
4.66 en llargada, 15.02 en javelina 
i 1:56.75 en 600 metres llisos. En 
categoria juvenil Andrea Martínez, 
també del Laietània, va quedar 8a 
en heptatló amb 3218 punts.

Rabadan durant un salt. | SALVA POU

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

Warcraft, el origen  12:00  16:40  19:20  22:00  00:40

 [dv.-dg.+dc.] 18:00  16:00  18:40  20:45  21:20  23:30  00:00          

 [dl.-dm.+dj.] 12:30  18:00  20:45

El reino de los monos  12:10  16:00  18:10

Idol  20:20  22:30  00:40         [dl.-dm.+dj.] 16:00  18:10

Nuestros amantes  12:20  16:00  18:10  20:15  22:20  00:25

Una madre imperfecta  12:15  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

El bosco, el jardín de los sueños  19:30 (9 juny)

Alicia a través del espejo 

 12:20  18:00  20:20  22:40  00:30       [dj.] 17:00        [exc. dj.] 16:30

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

Noche real  [dv.+dl.-dj.] 16:00

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

Las estaciones    01:00    La bruja 16:00  20:20  22:25  01:00

Angry Birds 12:15  16:00  18:10

Espías desde el cielo [dl.-dm+dj.] 20:20  [exc. dj.] 22:00  [dj.] 21:30  

El olivo 16:00

Tini, el gran cambio de Violetta 12:15

Capitán América: Civil War [exc. dj.] 19:00

El libro de la selva     12:15  16:00  18:15  20:30 

Objetivo: Londres 01:00               [dl.-dm.+dj.] 22:30

Kiki, el amor se hace 22:45

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

Una noche en la ópera 21:30 (2 juny)

Mustang 19:00  21:30 (4 juny)    17:30  19:30 (5 juny)

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

Mayo 1940 18:00  20:15 (3, 5 i 6 juny) La sessió del vespre V.O.S

La buena mentira 20:00 (8 juny)  
 Entrada gratuïta. Recollir invitacions al Foment

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                          

Warcraft, el origen  [ds.-dg.] 17:00

 16:00  18:15  19:30  20:30  21:30  22:00  22:30   [dl.-dj.] 22:25  

Acantilado   16:15  18:10  20:00  22:00

Un doctor en la campiña  16:15  18:15  20:15  22:15

Alicia a través del espejo [ds.] 16:00          [dg.] 16:30

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

X-Men: Apocalipsis  16:00  19:00  21:45

El hombre que conocía el infinito  20:00  

Angry Birds  16:00  18:00  19:00

Espías en el cielo 21:30

La bruja 22:15

El libro de la   selva 17:00

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Cinema: Joan Millaret - AMIC

 Jia Zhnag-ke és un dels direc-
tors xinesos contemporanis més 
coneguts. “Más allà de las mon-
tañas” refl ecteix, a través del pas 
dels anys, els anhels i aspiraci-
ons d’una dona, Tao, i els seus dos 
pretendents, el ric Jinsheng, amb 
qui tindrà un fi ll, Dòlar, i  el po-
bre Liangzi.

En una dissolució absoluta de la 
consciència personal, Dòlar està 
renyit amb el pare, renega de la 
mare i esborra la seva identitat. 
Però tard o d’hora, els lligams, els 

Identitats esvaïdes 

'Más allá de las montañas' de Jia Zhnag-ke

ancestres i el pòsit del passat han 
de reaparèixer. I és que resulta 
impossible desprendre’ns de tot.
      Es tracta d’una pel·lícula estra-
nya, indefi nible, desconcertant. 
Un fi lm que canvia el format de 
visió fi ns en tres ocasions, amb 
anècdotes d’aparença insignifi -
cant que després es reprenen com 
rimes, amb moments de digressió, 
o en què el director es presenta en 
els títols de crèdit a mig recorre-
gut. Un director d’esperit lliure 
que prescindeix tant dels cànons 
de la construcció dramàtica com 
de la narrativitat convencional.

Un moment de la pel·lícula

Pregunta de la setmana
Quants Oscars ha guanyat 
l'actriu Susan Sarandon?

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

Resposta del núm. 1724
‘El lado bueno de las cosas’

Guanyadors:
Aina  Cerdá  Garcia.

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. 1726 del 3 al 9 de juny de 2016

Tot Cinemes 1726.indd   3 1/6/16   10:23



ELECTRICITAT-FONTANERIA
GAS-CLIMATITZACIÓ

Pressupostos sense compromís

M 609 305 272   T 937 500 641miguel@iluroelectric.com

SOM
PROFESSIONALS

Cinemes Les estrenes núm. 1726 del 3 al 9 de juny de 2016

WARCRAFT: EL ORIGEN

El pacífic regne d'Azeroth està a punt 
d'entrar en guerra per enfrontar-se a 
uns terribles invasors: orcs guerrers que 
han deixat el seu món per colonitzar un 
altre, i la seva llar. Adaptació del popular 
videojoc homònim.
Direcció: Duncan Jones
Intèrprets:  Travis Fimmel, Robert Kaz-
insky, Ben Foster, Toby Kebbell
123min

NUESTROS AMANTES

Carlos és un escriptor de guions frustrat 
i la Irene no té clar què fer amb la seva 
vida. Quan es troben en una llibreria-ca-
fè, sense conèixer-lo de res, s'apropa a 
ell i li proposa un joc: convertir les seves 
vides en una aventura.
Direcció:  Miguel Ángel Lamata
Intèrprets: Eduardo Noriega, Michelle 
Jenner, Fele Martínez, Amaia Salamanca, 
Gabino Diego 123min

UNA MADRE IMPERFECTA

Marnie és una vídua recent que es 
trasllada a Hollywood per estar més a 
prop de la seva filla, el que resultarà ser 
un canvi total per a la seva vida: noves 
aventures, nous amics, noves oportuni-
tats... i qui sap si un nou amor.
Direcció: Lorene Scafaria
Intèrprets: Susan Sarandon, Rose 
Byrne, J.K. Simmons
100min

FATIMA

Fatima és una musulmana immigrant 
d'origen àrab que, a més a més, és mare 
de dues filles: Souad, una adolescent 
rebel de 15 anys, i Nesrine, una jove de 18 
anys que està començant la Universitat i 
vol ser metge.
Direcció: Philippe Faucon
Intèrprets: Soria Zeroual, Zita Hanrot, 
Mehdi Senoussi, Franck Andrieux 
79min

EL REINO DE LOS MONOS

Ambientada fa dos milions d'anys, se-
gueix la història d'un jove home-mico 
que descobreix per sorpresa com cami-
nar. I posteriorment, com fer foc, com 
caçar i al final, evoluciona. És, potser, el 
primer simi en evolucionar, ja que des 
del primer moment, no és com els altres. 
Direcció: Jamel Debbouze
Animació
95min

ACANTILADO

Un jove busca el camí de la vida 
adequat. Però sent la necessitat 
d'emprendre un viatge per a trobar a la 
seva germana, que es troba desaparegu-
da des que va ingressar en un grup, que 
resultarà ser una secta. 
Direcció:  Helena Taberna
Intèrprets: Daniel Grao, Juana Acosta, 
Goya Toledo, Jon Kortajarena
96min
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Cartell promocional de l'edició d'aquest any.

 Cedida 

En una competició esportiva, el millor dels resultats 
és guanyar. Si en algun moment es pot comparar 
aquest fet amb la pròpia vida, el millor en aquest 
cas seria seguir vivint. I aquesta lluita insaciable a 
vegades, sobretot per a una persona malalta, es fa 
complicada. La història d'un jove petit anomenat Joan 
és coneguda per molts i arriba a Mataró aquest cap 
de setmana. En Joan, amb només dos anys, va patir 
càncer infantil i va lluitar fi ns als cinc, conjuntament 
amb la seva família, el partit més important de la 
seva vida, que no va poder superar mai.

Gràcies a l'exemple lluitador del petit Joan, va 
néixer el 2001 la 'Fundació Amics Joan Petit' amb 
l'objectiu d'atendre als afectats de la malaltia tant 
directament com indirectament, divulgar el coneixe-
ment d'aquesta i recaptar fons per a la investigació 
del càncer infantil. Tot plegat ho tiren endavant a 
través de l'organització de diferents activitats lúdico-
esportives i lúdico-culturals com les Festes-Torneig  
que, en la seva setzena edició, aterra a la ciutat de 
Mataró aquest cap de setmana. L'organització de 
Mataró prepara des de fa mesos la trobada. 

La lluita que va fer el petit Joan Torner 
contra el tumor cranial que va patir amb 
tan sols 2 anys, ha esdevingut exemple 
de molts nens i nenes però també de 

moltes famílies. La seva il·lusió per seguir vivint, 
i seguir jugant a hoquei patins, va plantejar als 
seus pares que, un cop ell ja no hi era, pogues-
sin tirar endavant una Festa-Torneig esportiu 
per potenciar la investigació del càncer infantil. 

La Fundació Amics Joan Petit ha organitzat 
l'edició del 2016 a Mataró conjuntament amb el 
Club Hoquei Mataró i l'Ajuntament de la ciutat.  
La 'Festa-Torneig Joan Petit - Nens amb càncer' 
es farà aquest dissabte a la Zona Esportiva de 
Cirera i acabarà al Parc Central. S'espera que 
hi assisteixin moltes persones, ja que només en 
participants la xifra s'enfi la a 350 jugadors d'en-
tre 3 i 6 anys. Una festa, sens dubte, solidària i 
de conscienciació. 

Joan Petit; la lluita
pel càncer infantilREPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Cedides

La ciutat de Mataró serà aquest dissabte "Ciutat 
Joan Petit" amb l'organització del CH Mataró
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Busques plaça de pàrquing a bon preu? 
La tens molt a prop 

Venda de places als pàrquings  
Saba Can Xammar i La Riera

Places limitades. Reserva ja la teva!

Saba La Riera
La Riera, 69-77

Propietat: 19.900 €

Saba Can Xammar
Camí Ral, 254-260

  Concessió: 12.000 € 
Propietat: 13.500 €

Informa-te’n als pàrquings
     902 28 30 80

www.saba.es
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CedidaL'Ajuntament de Mataró va rebre la cullera per part de la ciutat de Lleida.

El relleu de la cullera

Una simple cullera ha esdevingut el símbol de 
tot el moviment Joan Petit. I és que el pare d'en 
Joan, el nen que va donar lloc a aquest moviment, 
va ser creatiu fi ns i tot quan el petit es trobava 
ingressat a l'Hospital i seguia demanant poder 
jugar a hoquei. El pare, amb dos gots de plàstic 
que feien de porteries, dues culleres que repre-
sentaven els estics i un paper rebregat que feia 
de pilota va improvisar sobre la taula de l'habita-
ció de l'hospital un camp d'hoquei on, pare i fi ll, 
jugaven diferents partits d'una lliga d'hoquei que 

van imaginar-se allà mateix. 

D'aquells petits gestos i amb la creació de la 
Fundació Joan Petit es va creure oportú que la 
cullera fos el símbol del relleu de ciutats amfi trio-
nes per a la Festa-Torneig de cada any. És per això 
que tampoc hi ha premis i tots els jugadors s'em-
porten una cullera de fusta en acabar el torneig. 

La cullera ha esdevingut, sens dubte, el símbol 
Joan petit. Fins i tot la il·lustradora Pilarín Bayés 
va dibuixar una auca explicant la seva història. 
Una auca que cada any torna a ser protagonista.

Malatia i esport

Si tot plegat es relaciona amb l'esport i, en concret, 
amb l'hoquei sobre patins, és perquè en Joan petit 
el practicava des que tenia un any. Una de les seves 
vinculacions amb aquest esport era el seu pare, Joan 
Torner. Torner, ex jugador i ex entrenador d'hoquei 
patins català, va començar i acabar la seva etapa 
com a jugador al Club Patí Tordera, tot i que també 
va jugar quatre temporades al Futbol Club Barcelona. 
Del palmarès del pare d'en Joan Petit en destaquen 
4 Copes d'Europa i 3 lligues espanyoles, entre altres 
guardons. Joan Torner ara és el president i fundador 
de la Fundació Amics Joan Petit. "Jo quan sigui gran 
vull jugar partits d'hoquei de veritat", somniava el petit 

Joan mentre estava a l'hospital. La importància que 
donava en Joan petit a l'hoquei va ser la llavor de les 
Festes-Torneig que s'organitzen des de fa setze anys 
sota el nom: "Festa-Torneig Joan Petit - Nens amb 
Càncer". Són els clubs d'hoquei referents d'aquestes 
ciutats qui organitzen el torneig que, en cap cas és 
competitiu, sinó solidari. De fet, ho defi neixen com 
a una "Jornada festiva, esportiva i solidària" per a 
nens d'entre 3 i 6 anys. "És un homenatge als nens 
d'aquesta edat que estan malalts als hospitals i que 
no poden ni jugar a hoquei ni anar a l'escola", expli-
ca Irene Llobet, membre del Club Hoquei Mataró i, 
per tant, de l'organització mataronina, que afegeix: 
"És un torneig no competitiu, no guanya ningú ni es 
compten els gols".

Reportatge
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En Joan petit s'havia dibuixat a ell mateix jugant a 
hoquei patins, símbol ara de totes les Festes-Torneig.

L'auca il·lustrada
per Pilarín Bayés. 

estudi és reinserir el nen a l'escola o a l'esport que hi 
tingui il·lusió un cop passada la malaltia o processos 
de quimioteràpia. És una manera de tranquil·litzar 
també els pares i en la mesura que el nen pugui, faci 
el que li agrada", explica Joan Torner. 

Per tirar endavant la investigació, la recap-
tació de diners és molt important. I depèn molt 
de les iniciatives de cada municipi. A la ciutat de 
Mataró s'han fet 'Buff' i ja se n'han venut 3.000, 
tot i que tenien una previsió de vendre'n 500.

El càncer infantil, poc investigat

El càncer infantil és un dels menys investigats perquè 
només a Catalunya se'n diagnostiquen uns 300 cada 
any, i a tot el conjunt de l'estat espanyol uns 1000 
casos. Són pocs en comparació als càncers d'adults 
però tot i això Torner recorda: "és la primera causa 
de mort infantil i també és cert que vuit de cada deu 
es curen". "La supervivència dels nens amb càncer 
és molt elevada, tenen molta capacitat de lluita", 
assegura el pare d'en Joan.

En Joan petit va fer tot el tractament a l'Hospital 
de Sant Pau de Barcelona. "Vam viure amb molta 
intensitat tot aquell temps i amb molta qualitat de 
vida. En Joan va viure feliç", assegura el seu pare.

La supervivència 
dels nens amb 
càncer és molt 
elevada, tenen molta 
capacitat de lluita”

Mataró, ciutat Joan petit

Després de Lleida, que va acollir la Festa-Torneig 
de l'any passat, arriba Mataró. I és que la Fundació 
promou aquesta jornada itinerant per tot el territori 
català i els municipis que la volen organitzar. Fent-ho 
rotatiu pel territori i alternatiu en cada una de les 
províncies. Al llarg d'aquests setze anys ha passat per 
Barcelona, La Seu d'Urgell, Sant Cugat, Vic, Reus o 
Olot, entre altres municipis. A la capital del Maresme 
qui ho ha liderat és el Club Hoquei Mataró conjun-
tament amb l'Ajuntament de la ciutat i la Fundació 
Joan Petit. Fins a un total de 350 nens i nenes par-
ticiparan en el torneig de dissabte i conformaran els 
36 equips que s'enfrontaran entre ells.

Aquest any, amb Mataró com a "Ciutat Joan Petit" 
s'està preparant un llibre de consells de cuina i nu-
trició per a persones malaltes de càncer que es pre-
sentarà al setembre. També s'està fent un estudi de 
supervivència i càncer entre els infants i una valoració 
cardiovascular amb nens que han superat la malal-
tia. Aquest últim estudi es fa a la Vall d'Hebron amb 
una prova d'esforç. "El que pretenem amb aquest 

Aquest dissabte la Zona Esportiva de Cirera 
acollirà la Festa-Torneig que posarà punt final 
al Parc Central. Els padrins d'aquesta edició 
seran l'actor Pep Plaza i el periodista Espartac 
Peran.  La festa comptarà amb la presència de 
la Família Robafaves. 

La cita; dissabte dia 4

núm. 1726 del 3 al 9 de juny de 2016
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PTGE. AMICS D’ARGENTONA, 8. SECTOR CAN NEGOCI
08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM
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Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo
Oferta dentro de nuestro horario laboral
Obsequiamos con la grabación de la inspección

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

150€
Las 24h los 365 días
93 462 30 39 / 93 518 11 58
Passeig de la Marina, 84, Mataró

+ IVA 15%
dte.*

T.R. 

Reinauguració de Carrefour Cabrera
L'empresa ha renovat de forma integral el centre comercial que va obrir el 1980 amb 
noves instal·lacions, noves firmes i nous serveis

Comerç: Redacció

    L’ El centre comercial Carrefour 
Cabrera de Mar ha celebrat 
la reinauguració de les seves 

instal·lacions després d'una com-
pleta remodelació, acte en què 
ha assistit l'alcalde del municipi, 
Jordi Mir, qui ha valorat que "és 
una empresa estratègica des dels 

inicis, que ens ajuda a dinamit-
zar el sector comercial a la regió 
i atrau moltes persones més enllà 
del nostre municipi".

La remodelació realitzada per 

www.totmataro.cat/empenta

AMB EMPENTA
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Inaugurat l'any 1980, el centre comercial Carrefour Cabrera de Mar 
disposa d'un hipermercat Carrefour i una àmplia galeria distribuïda 
en 29 botigues, on trobem operadors com ara Décimas, Movistar, 
Vodafone, Orange, +Visión, McDonalds, Aki i Brico Depôt. El centre 
és propietat de Carmila i Carrefour Property. A aquestes reformes 
cal afegir el reposicionament comercial del centre, que ha reforçat 
la seva oferta amb l'arribada de Bedland, Joya & Diseño, Floristeria 
Bloemen o Equivalenza. Són operadors de gran èxit que han rebut 
una excel·lent acollida per part dels clients.

Des de 1980

Carrefour Property i Carmila, que 
ha generat 56 llocs de treball du-
rant la fase d'obres, ha suposat una 
renovació integral i importants 
canvis en la imatge global del cen-

tre, amb modifi cacions estètiques i 
millores en els serveis que fan més 
còmoda i atractiva l'experiència 
de visita dels seus clients.

Els visitants del centre comercial 
Carrefour Cabrera de Mar ja po-
den gaudir de tots aquests serveis 
i instal·lacions renovats, així com 
d'un nou mobiliari, zones d'esta-
da, àrees de jocs per a la maina-
da i espais més accessibles per a 
atendre les necessitats de tots els 
maresmencs que hi vagin.

La remodelació ha 
generat 56 llocs de treball 
durant la fase d'execució 
de les obres

núm. 1726 del 3 al 9 de juny de 2016
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Nou grup local del Col·legi d'Enginyers
El degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 
es reuneix per primer cop a Mataró amb més d’una vintena de col·legiats

Professionals: Redacció

    El Col·legi d’Enginyers Graduats 
i Enginyers Tècnics Industrials 
de Barcelona va organitzar dijous 

passat dia 26 una trobada al res-
taurant El Balcó d’Iluro de Mataró 
amb més d’una vintena de col-
legiats del Maresme. Es tracta 
d’una nova iniciativa impulsada 

per la junta d’Enginyers BCN 
que té com a objectiu apropar 
el Col·legi als residents en zones 
de fora de l’àmbit de Barcelona 
ciutat i fomentar els llaços entre 

www.totmataro.cat/empenta
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Aquest ha estat el primer sopar celebrat a Mataró de més que vin-
dran. I és que vist l’èxit de la iniciativa, Enginyers BCN ha organit-
zat una nova trobada a Mataró amb una vintena més de col·legiats 
pel mes de juny. Paral·lelament, està previst estendre la iniciativa 
a altres comarques de l’àmbit d’influència del Col·legi d’Enginyers 
Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

Tindrà continuïtat

enginyers d’un mateix territori. 
D’aquesta manera es poden detec-
tar possibles sinergies i generar no-
ves oportunitats de col·laboració 
a nivell professional i social.  

Durant la trobada, el degà, 
Miquel Darnés, el secretari, Jordi 
Artiga, el tresorer, Ricard Nogués, 
i un vocal, Sergi Bolea, van con-
versar amb aquest grup de col-
legiats, que formaran part d’un 
grup territorial de treball obert a la 
participació de més col·legiats de 
la comarca i que puguin estar inte-
ressats en el projecte. La trobada, 
va servir per analitzar l’estat actual 
de la professió i per comentar les 
situacions més habituals viscudes 
per part dels enginyers catalans.

Serà un grup territorial 
obert a la participació de 
tots els col·legiats

A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -
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COMPRA VENDA 

EN VENDA. 1 acció del Centre 
Natació Mataró (CNM). 400€. 
600.742.409 
COMPRO MAQUINARÍA HOSTELERÍA 
usada. 93.741.00.00 

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi cable 
para promoción de viviendas. También 
Permutas, buscando la mejor renta-
bilidad para Ud. Máxima seriedad y 
discreción demostrada. Pago inme-
diato contado. 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

MATARÓ-ROCABLANCA. Pis re-
format, 2 habitacions, terrasseta, 
ascensor. Pàrquing opcional. 575€/
mes 93.790.96.09
MATARÓ-ESTACIÓ. Pis de 2 habitaci-
ons, any 2000, saló-menjador, cuina 
independent, 2º sense ascensor. 
575€/mes 93.790.96.09
MATARÓ-CERDANYOLA. Pis moblat 
de 4 habitacions, 3º sense ascensor. 
640€/mes 93.790.96.09
ALQUILO HABITACIÓN A MUJER 
en Mataró. Ronda O’Donell. 
654.464.975 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232

TREBALL

ÚLTIMAS INCORPORACIONES PARA 
empresa en Mataró. Contrato indefi -
nido. 650.223.233 Sra. Gaset 
BUSCO FAENA RESPONSABLE al-
macén 690.383.079 
PRECISEM DONES ENTRE 30-50 
anys. Amb funcions d’encarrega-
da i cambrera per a pis de relax. 
625.511.066 
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
CONDUCTOR CARRETILLA 
RETRÀCTIL elevadores, toros. 
M’ofereixo. Tinc anys d’experiència. 
630.865.863
PLANCHADORA, MANIPULADORA 
TEXTIL. Busca trabajo. 605.447.574 
COMERCIAL, CAPTADOR, ASSESSOR 
Immobiliari. Busca feina. 685.411.922
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 
ME OFREZCO HORAS Cuidado mayo-
res tardes, noches, fi nes semana. 
617.993.949
CORTADOR TEXTIL con experiencia. 
Busca trabajo. 630.865.863 

CLASSES

DOY CLASES DE Fhen Shui, tarot. 
640.345.915 

PROFESSIONALS

SE OFRECE TALLER CORTE Textil. 
Seriedad y Experiencia. 658.956.570 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
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 professionals al millor 
preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711 
PINTOR PROFESIONAL. Pintura en 
general y decorativa económico 
635.106.282 
LAMPISTA,  FONTANERÍA , 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fontanería, 
gas, pintura. Económico 670.232.977 

SE NECESITA 

MECÁNICO
AUTOMOCIÓN
CON TITULACIÓN

(ZONA MATARÓ)

Interessades enviar C.V. a: 
NOU CORREU :  csp1698@gmail.com

BOTIGA DE ROBA 
A MATARÓ PRECISA:

DEPENDENTA
AMB EXPERIÈNCIA

núm. 1726 del 3 al 9 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

PINTOR. 642.606.471 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. 
Repara tu ordenador desde casa. 
607.665.679. Sergi 
MASAJES TERAPÉUTICOS. 
695.859.536 
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141 
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fonta-
nero. Económico. 649.131.920 

TAROT

SE ECHAN CARTAS, parapsicóloga, 
vidente. 640.345.915 
TAROT MATARÓ. 666.639.976

VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE. 
674.471.893 José 
CHICO 44 AÑOS minusvalido. 
Busca chica para relacion estable 
636.228.627

CONTACTES

LAIA 42 CATALANA. 687.072.165
KATY, PARTICULAR. 631.287.774 
LORENA MATARÓ. Rubia sin práctica 
y cariñosa. 120 pecho, cuerpo muy 
bonito. Casa particular. Llámame 
631.004.240 
SANDRA MORENAZA 28. Recién lle-
gada de Colombia. Ven a conocerme. 
Cuerpo escultural. Casa particular. 
688.316.612 
NOVEDAD EN MATARÓ. Nuevas 
chicas orientales. Zona Palau. 
615.719.971 
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA 
667.955.000 Mataró 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964 
ALICIA, PARTICULAR, 28 años. ma-
sajes, sexo 677.172.027 
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA. Mataró. 
667.955.000
JAVI 70 AÑOS, buena posición. 
Soy pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 45 años. Atlético, moreno. 
682.462.579

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

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.

Econòmics
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S'acosten els examens  Arxiu 

 L'Ajuntament de Mataró ja ha 
activat, com cada any per aquestes 
dates, el servei de sales d’estudi 
arreu de la ciutat per la campanya 
d’exàmens de juny. Del 23 de maig 
al 23 de juny s’habiliten expres-
sament sales d’estudi a 5 centres 
cívics de la ciutat: Cerdanyola, 
Gatassa, Molins, Rocafonda, i 
Cabot i Barba, a més del Centre de 
Formació Permanent Tres Roques, 
que s’afegiran a l’oferta de la sala 
que està ubicada durant tot l’any al 
Centre Cívic Pla d’en Boet. Tots els 
espais disposaran de wifi  gratuït.

Les sales s’han ubicat a diferents 
indrets de la ciutat per tal d’oferir 
un servei descentralitzat perquè els 
estudiants puguin disposar d’un 
espai per preparar els exàmens 
de manera lliure i gratuïta. | Red.

El protocol es manté del 
23 de maig al 23 de juny

Set sales municipals 
per preparar els 
exàmens de juny

GOMMA MOTORS

C/ Jaume Ibran 18 · Mataró · 93 755 32 08
www.gommamotors.com 

HORARI: 9h a 13:30h i de 15:30h a 19h

AL CENTRE DE MATARÓ 
DONEM SERVEI DE:

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

Entra a:
www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

eltot

Ciutat
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i ferma aposta per evolucionar el 
sector, assessorant i satisfent les 
necessitats de cada client amb un 
tracte proper, personalitzat i de 
confi ança, i això és gràcies a molts 
anys d'experiència en el sector au-
tomobilístic i a personal qualifi cat 
en constant formació. L'última 

 Pneumàtics Europa ja és a 
Mataró per oferir el millor servei 
al millor preu en pneumàtics nous 
i d'ocasió. També ofereix els preus 
més competitius en el manteni-
ment general del vehicle, amb re-
canvis originals o equivalents. És 
una empresa que neix d'una nova 

Pneumàtics Europa fa un pack de revisió del teu vehicle 
de forma totalment gratuïta

El millor servei de pneumàtics 
del Maresme

tecnologia en eines i maquinària, 
i un stock de les millors marques, 
omplen el taller per oferir i garan-
tir un servei de qualitat i garantia 
en canvis de pneumàtics, aline-
ats, equilibrats, revisions, canvis 
d'olis i fi ltres, bateries, pastilles, 
discos... Ara a Pneumàtics Europa 
et regalem la revisió del teu vehicle, 
comprovem 25 punts de seguretat 
i rendiment, de forma totalment 
gratuïta. 

Estalviaràs temps i diners!

Ciutat
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LA FOSBURY ES PASSA AL PAPER!
reserva el treu exemplar a www.fosbury.cat/rio

Horari: De 9 a 14 h - De 9 a 15 h (amb menú o carmanyola) - De 9 a 17 h (amb menú o carmanyola)

DEL 27 DE JUNY AL 9 DE SETEMBRE

TRUCA I INFORMA’T!  T. 696 57 83 59  - info@escolavelamataro.com
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Tres dies de "team building" policial   
Els comandaments de la Policia Local es tanquen a la Garrotxa per preparar el nou Pla 
de Seguretat i part de la plantilla veu amb recel la despesa

Societat: Redacció - ACN

    L'Ajuntament de Mataró s'em-
porta els sergents, sotsinspectors 
i inspectors de la Policia Local a 
una estada de 'team building' de 
tres dies a una casa rural de la 
Garrotxa, aquesta setmana. Segons 
ha pogut saber l'ACN, l'activitat 
forma part del procés d'elabora-
ció del nou Pla de Seguretat i Pla 
Director de la Policia Local, que 
s'ha d'enllestir abans que acabi 
l'any. Fonts municipals expliquen 
que aquesta sortida s'ha progra-
mat a suggeriment d'un consul-
tor extern que acompanya el cos 
en aquest projecte i s'entén com 
una activitat per a la cohesió de 
l'equip davant els molts canvis que 
es preveuen en l'organització de 
la Policia Local. Fonts de la plan-
tilla, però, retreuen al consistori 
que es faci aquesta despesa en un 
moment de mancances a nivell de 
material i vehicles.

Mataró es prepara per a l'enè-
sim canvi de model de la Policia 
Local. Després de les redefi nicions 
dels anys 2012 i 2014, el nou Pla 
de Seguretat es preveu que s'apro-
vi a la Junta Local de Seguretat 
del mes de juliol. Posteriorment, 

i abans que acabi l'any, s'hauria 
d'haver aprovat també el nou Pla 
Director, que afecta l'organització 
interna del cos.

Nou model en gestació
El nou model intensifi carà el con-
cepte de policia de proximitat i es 
crearan unitats específi ques per 
atendre les demandes ciutadanes 
relacionades amb la convivència. 

De fet, una de les prioritats del nou 
model policial serà la resolució de 
confl ictes relacionats amb el civis-
me. L'oci nocturn també disposa-
rà d'un pla específi c d'actuació.

Perquè aquest seguit de canvis 
siguin el menys traumàtic possi-
ble, el consultor extern amb què 

compta la Policia Local per ajudar 
a defi nir el nou model ha propo-
sat a l'Ajuntament una jornada de 
formació de tres dies a l'entorn 
natural de la Garrotxa destinat als 
alts comandaments: sergents, sot-
sinspectors i inspectors.

L'activitat està pensada en for-
mat 'team building' i té lloc entre 
el passat dimecres i avui diven-
dres 3, en una casa rural, molt a 
prop de Besalú. La regidora de Via 
Pública de l'Ajuntament de Mataró, 
Núria Moreno, havia de visitar els 
comandaments aquest mateix di-
mecres, durant el seu primer dia 
de l'estada.

Crítiques internes
Mentre duri l'activitat, seran els 
caporals de la Policia Local els 
que assumeixin la coordinació 
del dia a dia del cos. En aquest 
sentit, fonts de la plantilla adver-
teixen que es queden "sense cap 
comandament superior a caporal 
durant tres dies", alhora que retre-
uen la despesa en aquesta activi-
tat: "Estem malament de material 
i de vehicles i no és moment de 
fer aquestes despeses", asseguren 
aquestes fonts.

3

L'estada en medi rural 
de tres dies forma part 
de l'estratègia de "team 
building" per l'elaboració 
del nou Pla de Seguretat 
de Mataró, previst per 
aquest any

CiutatCiutat núm. 1726 del 3 al 9 de juny de 2016
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Si ets Enginyer Tècnic Industrial o 
Graduat en Enginyeria t’interessa col·legiar-te

CONNECTA AMB ELS PROFESSIONALS 
I LA PROFESSIÓ, T’AJUDARÀ A CRÉIXER

No som només un Col·legi, som ENGINYERS BCN

Gaudeix dels 
nostres serveis:

FORMACIÓ
BORSA DE TREBALL
ORIENTACIÓ I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
VISAT
PROMOCIÓ DEL PROFESSIONAL
COMISSIONS

PUBLICACIONS
ASSESSORIA JURÍDICA
ASSEGURANCES
MUPITI
DESCOMPTES I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
LLOGUER D’ESPAIS

Drets d’entrada gratuïts per excol·legiats*. 
Per més informació trucar al 934 961 420.

*Promoció vigent fins a 30 de juny.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Sèniors

Okupes 

En els moments, en els que la hu-
manitat es planteja poder aconse-
guir la immortalitat de l'espècie 
humana, algun cervell pensant es 
podria preguntar quin és el pro-
cés del desenvolupament humà, 
iniciat fa milers d'anys i quin fi-
nal ens és completament desco-
negut. Una primera aproximació 
ens permet constatar la seva dua-
litat, a la vegada violent i pactista. 
Practicant l'agressivitat, pròpia de 
la seva vessant més primigènia ani-
mal o el pacifisme més propi de la 
seva capacitat racional de pensar. 
Aquesta dualitat genera un alt grau 

de complexitat que es fa palès en 
el problema del moviment okupa 
del "Banc expropiat" de Gràcia.

Hi haurà qui defensarà la mà 
dura policial a favor de la propie-
tat privada i d'altres l'aprofitament 
okupa d'espais buits en benefici 
del bé comú. Els primers apel·len 
a la raó de la força per defensar 
interessos privats, i els segons a la 
força de la raó per defensar inte-
ressos comunitaris. D'acord amb 
les lleis de la física, tota acció aca-
ba generant una reacció, la qual 
cosa ens porta a considerar que 
des d'un plantejament racional 
humà, la violència, sigui quina 

sigui, hauria de ser evitada i subs-
tituïda pel pactisme. Llavors, ¿qui 
té més raó, l'exalcalde Trias pagant 
un lloguer, per guanyar el temps 
necessari per cercar una solució 
no violenta pactada, o l'alcaldessa 
Colau, no evitant que es produeixi 
el conflicte social, demostrant la 
seva incapacitat per resoldre l'efec-
te depredador d'un sistema que 
genera una gran desigualtat social, 
difícilment assumible? Aquesta és 
la qüestió.

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

núm. 1726 del 3 al 9 de juny de 2016
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La intervenció dels Bombers

Les platges de Mataró també estaran cardioprotegides

 J.G. 

Daniel Ferrer

dies dos desfi bril·ladors semiauto-
màtics que, només en despenjar-los, 
també avisaran de manera imme-
diata al telèfon 112. Els aparells es-
taran instal·lats al passeig Marítim, 
i seran trilingües, així que podran 
proporcionar instruccions sonores 
en català, castellà i anglès a la per-
sona que els faci servir.

Com els altres desfi bril·ladors 
que ja ha instal·lat l’Ajuntament 
en equipaments, els equips que 
es col·locaran a les platges són 
lleugers i fàcils de fer servir. Així, 
la majoria de persones poden rea-
litzar les maniobres de reanimació 
necessàries davant un cas d’atu-
rada cardíaca. L’aparell avalua les 
constants vitals i mai fa una des-
càrrega si no és necessària.| Red

  Les platges de Mataró, Ponent, 
Varador, Callao i Sant Simó, es-
taran connectades aquest estiu 
amb el telèfon d’emergències 112. 
En el marc del projecte ‘Mataró, 
ciutat cardioprotegida’, el con-
sistori també preveu instal·lar 
desfi bril·ladors lleugers i de fàcil 
ús al Passeig Marítim per atendre 
amb la màxima celeritat les urgèn-
cies mèdiques que puguin sorgir 
amb els banyistes.

Les platges de Sant Simó i 
Ponent disposaran de dos punts 
de socors amb polsadors perquè 
qualsevol persona que es trobi en 
situació d’emergència mèdica pu-
gui contactar amb el 112.

A les altres dues platges –Varador i 
Callao– s’instal·laran en els pròxims 

S' incrementa els recursos destinats a atendre urgències 
en el marc del projecte 'Mataró, ciutat cardioprotegida'

Les quatre platges de Mataró, 
connectades al 112

 Un incendi va calcinar com-
pletament, divendres passat, un 
veler de 7 metres d'eslora al Port 
de Mataró sense causar ferits, se-
gons els Bombers de la Generalitat, 
que van rebre l'avís a tres quarts i 
mig de dues del migdia. El foc va 
tenir lloc al pantalà Q del recinte 
portuari i no es va escampar a les 
embarcacions veïnes, ja que van 
ser apartades a temps.

Un cop sufocades les fl ames 
amb escuma i agua, al voltant de 
tres quarts de tres de la tarda, la 
Creu Roja del Mar va remolcar el 
veler fi ns a la marina seca, situ-
ada a uns 150 metres. El foc va 
causar una columna de fum ben 
visible a tot Mataró. Fins al lloc, s'hi 
van desplaçar cinc dotacions dels 
Bombers de la Generalitat.". | Red

El foc va provocar una 
gran columna de fum

Crema totalment un 
veler al Port sense 
causar ferits

L’Ajuntament ha adjudicat aquest any, per primera vegada per 
concurs, el servei de salvament, vigilància i socorrisme. L’oferta 
guanyadora ha estat la de Creu Roja. El servei s’ha adjudicat per 
un any i un import de 152.971,93 euros. 

Salvament i socorrisme

CiutatCiutat núm. 1726 del 3 al 9 de juny de 2016
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
18:00 LA FÀBRICA
19:30 DE TEE A GRENN
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 PANTALLA OEBRTA
23:30 L’ENTREVISTA
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
18:30 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 
 David Bote (PSC)
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

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 INFORM. 24H. MARESME
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 L’ENTREVISTA
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 AVENTURA’T
15:00 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 GAUDEIX LA FESTA
16:00 1MÓN.CAT

10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 AVENTURA’T
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 PINTANT EL GRIS
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
 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 PINTANT EL GRIS
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 AVENTURA’T
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
 Tertúlia 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 DE TEE A GRENN
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 GAUDEIX LA FESTA
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
2:00 INFORM. 24H. MARESME

Divendres
7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 ENDERROCK
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 CAMINANT x CATALUNYA
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 AVENTURA’T
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
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 LA SETMANA

1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 CARNET ESPORTIU

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 
 David Bote (PSC)
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 GAUDEIX LA FESTA
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 HIPSTERLAND
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
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 HIPSTERLAND
2:00 INFORM. 24H. MARESME

Dimecres
7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
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Arxiu 

Un any de lluita per l’agenda mediàtica  
El repàs dels primers dotze mesos de la legislatura dibuixa una tònica costant enfoca-
da només a tenir un minut de glòria o la foto setmanal

Opinió: Joan Salicrú

  Ha passat un any des de les elec-
cions municipals de maig de 2015 
i, passats aquests 365 dies, queda 
clar que la fragmentació política 
existent des de llavors a l’Ajunta-
ment de Mataró –nou grups esco-
llits, deu actualment després de la 
divisió de VoleMataró- ha provocat 
una clara debilitació dels argu-
mentaris de fons de cada partit 
present al consistori i una necessi-
tat de lluïment constant de cara a 
aconseguir presència en l’agenda 
mediàtica. Anem a pams.

El PSC ha recuperat, com si a l’opo-
sició no hagués passat, el perfi l de 
partit de govern i, crisi de la gos-
sera a banda, es planta al primer 
aniversari amb un gran què: haver 
aconseguit aprovar els primers 
pressupostos pel ple municipal 
en quatre anys, que està aviat dit. 
Cosa que no amaga la debilitat del 
seu relat de ciutat, que amb prou 

feines es diferencia del del govern 
anterior de CiU -que al seu torn 
es basava en l’herència del PSC- 
i que busca marcar territori als 
barris de la ciutat en qüestions 
com la correcció de les polítiques 
d’immigració a la ciutat.

CiU, en canvi, mostra símptomes 
de fatiga després de l’inesperat de-
senllaç del 24-M passat, per bé que 
ha aconseguit aguantar la Festa al 
Cel, veritable icona del seu man-
dat, contra el criteri del seu soci 
de govern, i surfeja políticament 

per sobre d’un Tecnocampus que 
-en política de xifres- segueix sent 
un excel·lent generador de titulars 
positius.

El minut de glòria
La resta de partits –potser excep-
te el PP, que ha volgut mostrar la 
seva “sensibilitat de govern” sent 
l’únic de l’oposició que votava a 
favor dels pressupostos malgrat 
que la seva deriva cap als votants 
de Plataforma per Catalunya ja és 
totalment desacomplexada- han 
buscat gairebé de forma exclusiva 
el seu minut de glòria mediàtic.

Esquerra, que no deixa de ser el 
primer partit de l’oposició, s’hi 
ha abonat, en aquest terreny. El 
primer gran tema a col·locar va 
ser el de la consulta per una pos-
sible adhesió a l’Associació de 
Municipis per la Independència, 
un dels motius (recordem-ho) que 
segons els republicans van fer im-
possible la seva entrada al govern 

"La fragmentació política 
ha provocat una clara 
debilitació dels 
argumentaris de fons de 
cada partit present al 
consistori i una necessitat 
de lluïment constant."

www.lariera48.cat
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municipal arran de la negativa 
socialista. Doncs al mes de setem-
bre, els republicans -junt amb els 
que haurien estat els seus socis 
de govern, CiU- van portar al ple 
una proposta d’adhesió directa 
a l’AMI que va ser rebutjada pel 
vot de qualitat de l’alcalde Bote.

En aquell mateix ple, però, la CUP 
-que durant anys ha demostrat 
una excel·lent capacitat en l’art 
de generar relat propi davant els 
mitjans- va presentar una altra 
moció que entroncava amb la 
proposta inicial d’ERC: fer una 
consulta a la ciutadania sobre la 
qüestió (en aquest cas, l’abstenció 
del regidor d’ICV-EUiA i de dues 
edils de VoleMataró van permetre 
que tirés endavant). Gol aconse-
guit. La fugacitat de moviments 
com aquests, però, va quedar de-
mostrada quan, arran d’un infor-
me desfavorable del secretari (el 
funcionari va dir que la propos-
ta aprovada tenia “defi ciències 
que no superarien el test de le-
galitat que correspon efectuar a 
la Generalitat i, posteriorment, a 
l’Estat”) els promotors de la ini-
ciativa van decidir no tornar-la a 
presentar. No calia. El titular ja 
havia corregut per tots els digitals 
del país i l'alt cost de la consulta 
-es va arribar a afi rmar que podia 
costar 200.000 euros– va fer tirar 
enrere els seus promotors. Ningú 
ja no se’n recorda, del tema. (Els 
cupaires durant l’any també han 
anat col·locant altres titulars, com 
el de fer mullar el ple de manera 
què l’Ajuntament treballi cada cop 
més amb els anomenats bancs 
ètics o perquè Mataró formés part 
de la Xarxa de Municipis per l’Eco-
nomia Social i Solidària).

Tornant als republicans, de to-
tes maneres segurament el seu 
moment de glòria més impactant 
va ser quan el mes de gener va 

encendre el ple municipal ar-
ran de la proposta de canviar els 
noms dels carrers borbònics de 
la ciutat (que cal recordar que no 
van ser imposats per cap règim 

borbònic). La notícia va córrer 
com la pólvora i va donar una 
gran notorietat als republicans, 
que van aconseguir el que a les 
xarxes socials se’n diu un hot 
topic. En canvi, la seva absten-
ció definitiva en els pressupos-
tos municipals, que és allò po-
líticament més rellevant de tota 
la seva acció municipal en els 
darrers mesos, ha passat força 
desapercebuda.

Qüestions extra municipals
Els altres dos partits d’esquerres, 
és a dir, Iniciativa per Catalunya 
Verds-Esquerra Unida i Alternativa 
i VoleMataró també s’han caracte-
ritzat per idèntica política, afec-
tats tots dos de greus difi cultats 
a l’hora d’articular el seu discurs 
polític local i embrancats en seduir 
l’electorat de la CUP i/o d’una pos-
sible confl uència d’esquerres. Allò 
que els ha fet aparèixer als mitjans 
són qüestions extra municipals: 
ICV-EUiA va aconseguir una certa 
presència arran de la seva propos-
ta –aprovada- de declarar Mataró 
“Zona Lliure de Paradisos Fiscals” 
i, per la seva banda, VoleMataró va 
aconseguir que el Ple es posicio-
nés contra el TTIP entre Europa i 
els Estats Units.

"Pràcticament cada Ple 
ha portat aparellat un 
tema estrella que ha fet 
les delícies 
instantànies dels 
responsables 2.0 dels 
partits locals"

Ciutadans, per la seva part, va 
aconseguir encendre el ple del 
mes de maig amb una proposta 
de resolució que pretenia modi-
fi car el reglament d’ús municipal 
de llengües al consistori. Era, de 
fet, una proposta que els d’Albert 
Rivera van presentar a diversos 
ajuntaments metropolitans i que 
formava part d’una ofensiva per fer 
posicionar els ajuntaments amb 
més població castellanoparlant i 
on governa el PSC, obligant-lo de 
nou a fer equilibris.

Pel que fa a Plataforma per 
Catalunya, fi del als seus orígens, 
va ser notícia el mes de setembre 
per oposar-se a la idea aprova-
da per la resta de grups d’oferir 
Mataró com a ciutat on els refu-
giats de la guerra de Síria fossin 
benvinguts. En aquesta ocasió, 
però, lluny d’obtenir un rèdit me-
diàtic, el clamor solidari s’ha impo-
sat d’una forma tan abassegadora 
que ha deixat sense arguments els 
de Mònica Lora.

No són els únics exemples, però 
són una bona mostra del que ha 
passat en 365 dies. Excepte algun 
tema més ampli, que genera com-
plicitats en totes les franges d’es-
querres com l'oposició a la Festa 
al Cel, pràcticament tota l’actu-
alitat ha estat regida per aquest 
criteri curtterminista d’intentar 
“col·locar” un titular, una foto, es-
pecialment en els mitjans d’infor-
mació gratuïts d’aparició setma-
nal, que són els que aconsegueixen 
expandir l’ona informativa dels 
plens. Així, pràcticament cada ple 
ha portat aparellat un tema estrella 
que ha fet les delícies –instantà-
nies- dels responsables 2.0 dels 
partits locals.

La política local, amb esquema 
de Twitter, més que mai.

www.lariera48.cat
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La tasca de l'ONG Open Arms centrarà la Nit de la Solidaritat Reuters 

Les entitats centren el Juny Associatiu
La Nit de la Solidaritat convida l’ONG Proactiva Open Arms per posar en valor la tasca 
d’aquesta organització vers els refugiats

Societat: Redacció 

  El Juny Associatiu posa el focus 
en l’associacionisme en la seva 
cinquena edició. Sota el lema 
‘L’associacionisme: compromís i 
servei a la ciutat’, es proposen una 
vintena d’activitats, entre les quals 
destaquen la VI Mostra d’Entitats o 
la Nit de la Solidaritat, que portarà 
a Mataró l’ONG Proactiva Open 
Arms de Badalona per abordar 
la tasca d’ajuda i salvament de 
refugiats que aquesta organitza-
ció realitza des de fa mesos a les 
costes gregues.

La gran cita del Juny Associatiu 
serà el divendres 17 de juny, quan 
el Casal l’Aliança celebrarà la Nit 
de la Solidaritat, durant la qual 
l’ONG Proactiva Open Arms rea-
litzarà una conferència que, sota 
el títol ‘Som socorristes, salvem 

vides’ parlarà de la situació en què 
es troben els refugiats a la seva 
arribada a Europa. Durant l’acte 
també es projectarà el documen-

tal 'To Kyma, rescat al mar Egeu'.
Durant l’acte es presentarà 

la memòria 2015 dels projectes 
i activitats que s’han portat a 
terme, i es recollirà llet, oli i su-
cre en suport a la campanya de 
Càritas Interparroquial de Mataró 
‘Aliments per la Solidaritat’.

La Mostra d'Entitats
Un altre dels plats forts del Juny 
Associatiu serà el 18 de juny a la 
Plaça Santa Anna, que acollirà la 
VI Mostra d’Entitats de Mataró per 
donar a conèixer la tasca d’entitats 
i associacions que donen un servei 
a la ciutat de forma desinteressa-
da i amb l’objectiu, també, que la 
ciutadania pugui fer un tastet de 
les seves funcions amb activitats 
de tot tipus.

A més a més, en la preparació 
de la Mostra s’ha comptat amb un 
grup promotor, amb representants 
de vuit entitats de la ciutat, que ha 
treballat perquè la jornada sigui 
un èxit i un refl ex exhaustiu del 
món associatiu i del voluntariat de 
Mataró.Al llarg de tot el mes s'ha 
fet una programació que inclou 
xerrades, conferències, activitats 
de lleure, esportives i culturals, 
entre moltes altres iniciatives.

Nova marca
La marca de Participació de l’Ajun-
tament, “Fem Mataró”, ha renovat 
la seva imatge amb un logo dinà-
mic que recorda les peces d’un 
joc mecano en forma de molinet, 
treballant amb la idea de construir 
relacions i contribuir a construir 
ciutat.

5

És el cinquè any que 
Mataró dedica el 
sisè mes de l'any a 
l'associacionisme
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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)

L'economia es recupera gràcies al 

teu esforç. Creus en tu i lluites pel 

teu futur professional. Una trobada 

al voltant de la taula amb una bona 

conversa et farà feliç.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Tens necessitat d'expressar-te. 

Especialment de trobar-te amb amics 

o amb grups de gent on fer valer el 

teu parer. T'anirà bé fer una mica 

d'exercici per dormir millor.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Vols canvis a la feina que no arriben 

i això et provoca cert neguit. Encara 

que algun familiar t'aconselli amb 

la millor de les intencions, sigues tu 

mateix i fes el teu camí.

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

Tens la sensació que algunes coses no 

van, o que marxen lentament. Potser 

pots aprofitar per pensar si el camí 

que has iniciat és el correcte o si cal 

canviar el rumb.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Moment ideal per a trobades familiars 

o per arribar a acords amb l'entorn, 

doncs hi ha bona disposició al diàleg. 

Si tens socis poder sorgir desacords 

per motius econòmics.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Et pots moure entre una relació sòlida 

o una atracció fulminant. T'aniria bé 

marcar límits d'una manera més cla-

ra. Si no ho fas, després et sentiràs 

malament amb tu mateix.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Estàs contingut i no goses passar 

a l'acció. Especialment pel que fa 

a assumptes de parella prefereixes 

observar i prendre nota. Una mica 

d'autoconfiança t'aniria bé.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Evadir-te de tu mateix no soluciona 

res. Estigues pendent del que sents i 

expressa les teves pors amb algú de 

confiança. Trobades familiars que et 

nodriran emocionalment.

Bessons (21/5 al 21/6)

Pot ser que et trobis amb alguns im-

pediments. Reflexiona sobre què fas 

malament. La meditació et pot ajudar 

a connectar amb el teu món interior 

i posar les coses en ordre.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Necessites un descans. No ho allar-

guis més i cerca la manera de fer una 

escapada o de deixar de treballar uns 

dies. Vols estudiar i gaudiràs aprenent 

una nova disciplina.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Si hi havia assumptes pendents de 

tractar a la feina, ara és bon moment. 

Podeu arribar a algun acord. El que 

vius professionalment és el necessari 

per a la teva maduració.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Miraculosament algunes qüestions 

que no funcionaven a la teva vida, 

s'han arreglat. A més et sents més 

valorat a la feina i això repercuteix 

positivament en el teu humor.

www.facebook.com/dhannaastro dhannaastro@hotmail.com

*4 m d'instal·lació màxima

Som especialistes en clima, realitzem manteniment
i reparacions d'aire condicionat

· Per 150€ més instal·li: o

MARCA A ESCOLLIR:

C. SANT PERE 31 · MATARÓ · T 93 796 18 80 · WWW.INTEGRALIA.CAT

Oferta vàlida fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

OFERTA AIRE CONDICIONAT INVERTER
I CALDERA DE CONDENSACIÓ
Oferta vàlida fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

MARCA A ESCOLLIR:

Oferta vàlida fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

MARCA A ESCOLLIR:

Instal·lació inclosa*
670€

3.000 Frig.
Instal·lació inclosa

25KW

1.365€

Inclou el tram de sortida de fums 
subministrats amb la caldera
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L'entrega dels xecs

La planta de tractament de residus del Maresme

Cedida 

Arxiu 

conferència el 3 de juny, on ex-
plicarà la importància d’una bona 
aposta i la visió estratègica en la 
gestió de residus, centrant-se en 
la gestió específi ca que es fa des 
del Consorci del Maresme. Per la 
seva banda, Carles Salesa hi ha 
d'explicar les noves tecnologies 
aplicades a la gestió dels residus 
en una taula temàtica que se ce-
lebra el 2 de juny.

Quarta edició
Aquesta serà la IV edició d’aquest 
seminari internacional que reu-
neix prop de 400 persones d’em-
preses del sector públic i privat, 
experts en la gestió de residus, i 
representants de les institucions 
públiques.| Red

 El president del Consorci per 
al Tractament de Residus Sòlids 
Urbans del Maresme i alcalde de 
Mataró, David Bote, conjuntament 
amb el director del Consorci, Carles 
Salesa, són a Xile per participar 
en el IV seminari RELAGRES (Red 
Latino Americana de Gestión de 
Residuos Sólidos), que es duu a 
terme del 2 al 4 de juny. 

L’objectiu central del seminari 
és, d’una banda, tractar i debatre 
l’estat actual de la gestió de resi-
dus a l’Amèrica Llatina, i de l’altra, 
conèixer i aprendre els avenços i 
experiències d’altres països parti-
cipants com són Suècia, Espanya, 
França, i Alemanya.

L'Alcalde de Mataró David 
Bote hi ha de pronunciar una 

Participa en la quarta edició del seminari Relagres que 
acaba el 4 de juny

Bote, a Xile per exposar el 
model de gestió de residus 

    El festival El Palau Solidari or-
ganitzat a mitjans del mes d’abril 
al Teatre Monumental per l’Associ-
ació de Veïns del Palau, va recaptar 
2.000 euros. Una dotació econò-
mica que aquesta setmana s’ha 
lliurat a Càritas Interparroquial 
de Mataró i la Fundació Sant 
Joaquim. Durant el festival es van 
recollir també 700 quilos de men-
jar que també van ser entregats 
a altres entitats col·laboradores. 
L’esdeveniment benèfi c va in-
cloure actuacions organitzades  
per diferents entitats, col·lectius 
i establiments comercials.

Entrega de xecs
La regidora de Benestar Social, 
Convivència i Política Social d’Ha-
bitatge, Isabel Martínez, i el pre-
sident del Consell Territorial de 
Rocafonda-El Palau, Juan Carlos 
Jerez van assistir el dilluns passat 
a l’aportació a les dues entitats 
benefi ciàries. La presidenta de 
l’Associació veïnal, Aurora Gironès, 
va ser l’encarregada de fer entrega 
dels xecs simbòlics de 1.000 euros 
cadascun per a les entitats.  | Red

Aportació de l’Associació 
de Veïns El Palau

2.000 euros per a
Càritas i Sant 
Joaquim

El viatge de l'Alcalde David Bote ha propiciat que aquesta setmana 
no hi hagués Ple Municipal ordinari com cada primer dijous de 
mes i que aquest estigui convocat per dijous vinent, 9 de juny.

Ple ajornat
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"Hem sentit gent morir per telèfon 
perquè ningú els anava a buscar" 
Entrevista a Òscar Camps, President de l'ONG Proactiva Open Arms, que salva  
refugiats al Mar Egeu i que es planteja oferir assistència a la costa líbia

Societat: Marta Roqueta/Clack

  Quin impacte té per a la vostra 
feina l’acord entre Turquia i la 
Unió Europea per a la gestió de 
l’arribada de refugiats?
El que provoca l’acord és que se 
sobredimensionin els efectius 
per a la vigilància de la zona [el 
mar Egeu]. Hi ha més vaixells de 
l’OTAN, de Frontex i de guardacos-
tes. Abans, quan feien falta perquè 
passaven centenars i milers de 
refugiats cada dia, no hi eren. El 
buit de recursos que hi ha hagut 
fi ns ara era deliberat.
 
Ampliareu l’ajuda a altres rutes 
de refugiats?
Estarem davant de les costes de 
Líbia amb una embarcació de tren-
ta metres, donant suport i vigilant. 
Si s’ha d’intervenir, també s’inter-
vindrà. El que hem après a l’Egeu 
és que la nostra presència a vega-
des humanitza els estaments que 
han de fer les tasques de salvament 
i de seguretat. Quan vam arribar 
vam veure que moria moltíssima 
gent, no hi havia recursos i ningú 
els ajudava. 

 Com heu gestionat l’arribada de 

refugiats durant l’hivern?
El balanç ha estat dramàtic. Han 
continuat creuant, amb tempe-
ratures sota zero, se’ns han mort 
nens d’hipotèrmia, han naufragat 
embarcacions. Ha mort moltíssi-
ma gent però a partir del 2016, el 
vuitanta per cent dels morts han 
passat a la banda turca, on no te-
nim accés.
 
Vau aconseguir crear una zona 
segura a Lesbos?
Vam començar treballant a la cos-
ta, i ens vam adonar que morien 
desenes de persones. Quan ens 
vam desplaçar una mica més en-
dins, ens vam adonar que a dues 
milles morien a centenars. En el 
cas de Lesbos, estàvem a unes tres 
o quatre milles de la costa i podí-
em veure el que passava a la zona 
grega i, fi ns i tot, en aigües turques. 
I ens vam adonar de les pràcti-
ques temeràries que utilitzen els 
guardacostes turcs per aturar les 
embarcacions, sobretot després 
de l’acord amb la UE.

Heu valorat molt l’ajuda dels 
pescadors.
A l’estiu, a Lesbos hi havia tres 

refugiats per cada illenc. Imagina’t 
quin problema de convivència va 
generar. Tot i així no ha estat un 
drama, la població local ha aju-
dat, ha col·laborat i des de terra 
hem tingut sempre el suport de 
tothom. Del mar hem descobert 
que hi ha dos tipus de persones: 
els professionals i els funcionaris. 
I els professionals són els pesca-
dors, persones molt solidàries que 
coneixen la llei del mar i saben què 
s’ha de fer en tot moment i saben 
com ajudar. Si no fos pels pesca-
dors, estaríem parlant de milers 
de morts més.
 
Dius que hi ha dos milions i mig 
de persones esperant per creuar.
Em pensava que quan aquestes 
grans organitzacions construïen 
camps era en previsió d’aquesta 
temporada d’estiu. Però després 
de la fi rma d’aquest acord, crec 
que no. 
 
Heu rebut ajuda d’institucions 
espanyoles?
No tenim diners de l’adminis-
tració pública. Tot el que hem 
fet ho hem assolit amb la nostra 
desobediència. 
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Cultura

Qui s'atreveix a fer un cartell de Santes?
El Tot Mataró convoca la vuitena edició d'un Concurs que posa a l'abast de tothom 
l'experiència de plasmar en una imatge la Festa Major de Mataró

Les Santes: Redacció

  Ja està en marxa la vuitena edició del Concurs del 
Cartell Alternatiu de Santes 2016 que organitza El 
Tot Mataró i Maresme. Quan falta un mes i mig per 
la Festa Major, comença ara el període de presenta-
ció de propostes d’aquest Concurs 
convertit en un clàssic de les pre-
Santes. El Cartell Alternatiu de Les 
Santes l’escullen els lectors del Tot 
Mataró a partir de la votació popu-
lar entre els cartells fi nalistes, però 
abans d’arribar a aquest període, 
s’obre el termini de presentació de 
cartells fi ns al pròxim 3 de juliol. 

Fins llavors es poden presentar 
tants cartells alternatius com es vul-
guin, en la tècnica que es vulgui, que compleixin les 
bases del certamen. Els cartells fi nalistes es podran 
votar a través de la web totmataro.cat/cartellsantes

Per votació popular
Allò que fa diferent el Cartell Alternatiu de la Festa 
Major és que són els mataronins el que l’escullen 

mit jançant sufragi popular. El Concurs del Cartell 
Alternatiu de Santes és un certamen que organitza 
el Tot Mataró amb la voluntat de donar sortida a tot 
tipus d’artistes i ciutadans mataronins i santeros a 
experimentar el que és fer un cartell de Les Santes i 

que la gent el pugui valorar i votar. Des de 
la seva primera edició, el certamen par-
teix del respecte cap al cartell ofi cial  de 
cada any, en aquest cas el de Laia Arnau.

El Concurs del Cartell Alternatiu de 
Santes s’ha convertit en 8 anys ja, en 
una cita clàssica per a tot tipus de ma-
taronins que en prenen part. La imatge 
guanyadora, la més votada pels mataro-
nins a través de Facebook i la pròpia web 

del certamen, il·lustrarà la portada del Tot Mataró 
Especial Santes del 22 de juliol, pocs dies després 
que es desvetlli el guanyador.  

La pròxima setmana el Tot informarà dels impor-
tants premis que s’endurà el mataroní o mataronina 
que guanyi la setena edició del certamen, així com 
el segon i tercer classifi cats.

Es poden presentar 
tantes propostes com es 
vulgui fins diumenge 3 
de juliol i les bases són a 
la web del certamen

'Tambors de foc' 
d'Anna Solà va ser el 
Cartell Alternatiu de 
Santes 2016 
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La Tresca i la Verdesca

El darrer concert del cicle, en un pati interior

D.Ferrer 

Albert Marcos 

Els concerts del cicle són de lliure accés i és el públic que paga 
la voluntat ja sigui en funció de la seva condició econòmica o en 
funció de la seva pròpia valoració de l’experiència Vermut Sonat.

La taquilla inversa

saben com serà l’espai, però tots 
comparteixen les ganes de gaudir 
d’una experiència única i irrepe-
tible en un lloc on, segurament, 
no tornaran a posar-hi els peus", 
asseguren.

El gran reclam musical d'aquest 
format és, però, la curta distàn-
cia entre músics i públics. Vermut 
Sonat valora també positivament 
que "siguin músics coneguts i amb 
experiència, que saben com po-
sar-se el públic a la butxaca, o 
grups nous que tot just comen-
cen a experimentar amb el seu 
directe, la música de qualitat ha 
governat aquesta segona edició 
i ha estat un dels aspectes més 
ben valorats pel públic assistent". 

El festival aposta per la seva con-
tinuïtat, gràcies a la bona acollida i 
als col·laboradors del mateix. |  Red

 El Vermut Sonat és una fórmula 
d'èxit i només amb dues edicions, 
la de tardor i la de primavera, ja 
és un festival consolidat i que es 
pot reivindicar a si mateix. Aquest 
cicle de concerts en terrats i patis 
–ocasionalment aquest cop també 
en un garatge per arrecerar-se de 
la pluja– ha sumat en la seva sego-
na edició un total de 250 persones 
en els tres concerts programats. 

L'associació Reviu, que orga-
nitza el Vermut Sonat, en fa una 
valoració excel·lent i destaca com 
a clau el factor sorpresa del format: 
"ningú sap on es farà el concert fi ns 
24 hores abans i les cues que es 
formen a les 12 del migdia a l’em-
plaçament triat fan que el públic 
assistent visqui amb nerviosisme 
i complicitat l’esdeveniment. No 
coneixen qui tenen al davant, no 

250 persones han gaudit de la segona edició d'aquest 
festival clandestí per terrats i patis

El Vermut Sonat es reivindica 
com a fórmula d'èxit

 La Plaça de Santa Anna respirarà 
festa durant bona part d'aquest 
dissabte, dia 4. El Grup d'Esplai 
l'Erol hi celebra els seus primers 
30 anys a la ciutat i ho fa amb un 
extens programa que inclou des 
d'un dinar popular a un bingo es-
pecial, activitats pels nens petits 
o protagonisme pel propi Erol.

Aquesta entitat d'educació en 
el lleure ha plantejat ple d'actes 
oberts a tota la ciutat. 

Els protagonistes
En especial, destaquem la sessió 
"Lleure amb humor" a càrrec dels 
humoristes de l'Improshow de 
Barcelona adreçada a famílies, i 
l'animació infantil a la mà de La 
Tresca i la Verdesca, així com altres 
activitats infantils durant la tarda. 
En total hi haurà activitats des de 
les onze del matí i fi ns a les vuit 
del vespre. |  Redacció

Improshow i la Tresca i la 
Verdesca, protagonistes

Dissabte de festa 
pels 30 anys del Grup 
d'Esplai l'Erol

CulturaCultura núm. 1726 del 3 al 9 de juny de 2016

Tot 16 cultura vermut sonat + erol.indd   1 1/6/16   17:55



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€
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Tots Dansen, al Teatre Monumental alumnes de 
secundària de la ciutat van realitzar un projecte de 
dansa contemporània. El públic va esclatar a aplau-
diments gràcies a les increïbles coreografi es.

Sardanes, aquest cap de setmana es va viure una 
autèntica mostra de sardanes: dissabte a Santa Maria i 
diumenge a Santa Anna amb el 31è Concurs de Colles 
Sardanistes. Totes dues dirigides per la Cobla Iluro.

21a Fira de Dibuix i Pintura, un any més la Riera 
es va convertir en una autèntica galeria d'art. Els 
pintors i dibuixants van tenir l'oportunitat de ven-
dre i mostrar als mataronins les seves obres d'art.

Cómo Como Festival, el Tecnocampus va acollir 
per primera vegada aquest festival d'alimentació 
saludable, dedicat a fomentar el consum d'aliments 
frescos, naturals, ecològics i de proximitat.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Daniel
Ferrer 

Tot imatges 1726.indd   1 31/5/16   16:44



FINANCIACIÓN HIPOTECARIA A SU MEDIDA

Ref. 2328: R0CAFONDA: ATENCION A ESTE 
INMUEBLE, 1er piso reformado totalmen-
te, no le falta un detalle, cocina offi ce 
indep. amplio salón, 1 baño, 2 hab, ex-
terior y comunidad reducida. 70.000€

Ref. 2327: MOLINOS: PISO REFORMADO, 
ENTRAR A VIVIR, 2 hab. (antes 3),  cocina, 
galería, salón com. balcón/terracita, 1 baño, 
Oportunidad por zona y precio. 86.000€

Ref. 2344: CERDANYOLA: OCASION POR 
CARACTERSTICAS  Piso refor., 2 hab dobl, 
salón com, balcón, cocina, galería, co-
munidad reducida, exterior y sol. 86.000€

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. 2290: HAVANA: COMPLETAMENTE 
REFORMADO. Primer piso de altura, ex-
terior, soleado, 3 hab. dobles, amplio 
salón, cocina indep. y galería, a 5 min. 
de la playa y buenas vistas. 126.000€

Ref. 2315: RONDA CERVANTES: 4º PISO 
CON ASCENSOR, origen conservado, 3 
hab (2 dobl)salón comedor con salida 
a balcón, cocina con galería anexa, 
muy soleado, orientación mar. 96.000€

Ref. 2345: LLANTIA: JUNTO 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. 2338: Z.ROCABLANCA: DÚPLEX DE 
GRANDES DIMENSIONES 190M2, edifi cio 
reciente construcción, 5 hab, 2 baños, 
ampio salón comedor, Comunidad 
reducida sólo 4 vecinos. 167.000€

Ref. 2316: ZONA ROCABLANCA: VIVIENDA 
DE 165M2 JUNTO VIA EUROPA, 4 hab, 2 
baños, amplio salón comedor y cocina 
offi ce indep, calefacción, Terraza de 
35m2 y parking opcional.  205.000€

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 1/6/16   11:37



Una imatge d'arxiu

Anna Aluart 

Les ajudes que atorga el Consell Comarcal es poden presentar 
fins al pròxim 10 de juny 

Argentona obre el període per a demanar les 
beques menjador per a l'any vinent

 Argentona obre el termini per 
a demanar les beques menjadors 
per al curs que ve. 

Fins al 10 de juny romandrà 
obert el termini de presentació 
de sol·licituds de beques menjador 
per al curs 2016/17 que atorga el 
Consell Comarcal del Maresme. La 
instància es pot presentar a l'Ofi ci-
na d'Atenció Ciutadana (OAC) de 

l'Ajuntament d'Argentona  de di-
lluns a divendres de 8:30 a 14 hores.

Poden sol·licitar-les aquelles 
famílies amb infants empadro-
nats a Argentona o Òrrius i que 
cursin educació infantil de se-
gon cicle, primària i/o secundà-
ria obligatòria. 

Tot i així, és indispensable que el 
centre en el qual l'alumne estigui 

escolaritzat disposi de servei de 
menjador escolar. Amb la docu-
mentació serà obligatori presentar 
el codi IDALU (Codi identifi cador 
de l'alumne que s'ha de sol·licitar 
al centre escolar.

Per  a  l’atorgament  dels  ajuts 
individuals  de  menjador  es  tin-
drà  en  compte  la  situació socio-
econòmica de l’any anterior.| A.C.

núm. 1.726 del 3 al 9 de juny de 2016

Adreça web del banner invertit:

www.mercatdelmoble.es

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

SERVIR

• 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:
MONTSERRAT JOSEP CABOT

concursos

Argentona

Tot Argentona 1726.indd   2 1/6/16   10:15
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Avda. Jaume Recoder, 62, Mataró 
T 937 980 050

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

REF. 5075. MATARÓ-CENTRE-PL. 
CUBA:  Pis d'obra nova en venda de 
45m2. Consta d'una habitació, un 
bany, cuina independent, menjador i 
balcó. Tot exterior.

Ref. 5508. VILASSAR DE MAR: Mag-
nífi ca nau en venda 1050m2, ofi cines 
a la 1a planta de 450m2. Perfecte 
estat. 2 portes per entrada de ca-
mions. Ideal com a seu corporativa.

REF. 5348. ARGENTONA: Nau 
industrial en planta baixa en ferm de 
235m2 en venda. Alçada  6 metres, 
completament diàfana, Alarma. Doble 
accés per a càrrega i descàrrega.

Una imatge d'arxiu de la festa L'Ou com balla Cedida 

 L'Ajuntament d'Argentona, 
amb la col·laboració d'un gran 
nombre d'associacions, entitats 
i persones voluntàries del muni-
cipi, celebrarà els propers 4 i 5 de 
juny una nova Diada de la Flor, 
cita tradicional al nostre munici-
pi i que arribarà amb una intensa 
programació d'activitats durant el 
cap de setmana. S'han programat 
diversos tallers, exhibicions musi-
cals i esportives i una trobada de 
puntaires, entre d'altres.

Com a novetat d'enguany, 

  La Diada de la Flor d'Argentona 
acull, a banda de moltes altres acti-
vitats, el tradicional 'Ou com balla'. 
Pocs dies després que se celebri el 
Corpus, tradicional festa que recull 
la tradició de posar un ou en una 
font, Argentona gaudirà d'aquest 
fet al pati interior del Museu del 
Càntir, que també exhibirà la seva 
millor imatge i oferirà, com fa cada 
any,  l'oportunitat de veure l'Ou 
com balla. Si l'ou no es trenca en 
tota la jornada, és un bon senyal 
per al cicle.| A.C

La festivitat és possible gràcies a la col·laboració 
d'entitats, associacions, persones i l'Ajuntament

L'atracció es podrà veure 
tot el cap de setmana

diumenge al matí l'Ajuntament 
organitza dues visites a Can Garí, 
que permetran veure els especta-
culars jardins d'aquesta meravella 
modernista. Un altre dels actes 
destacats d'aquest cap de setmana 
serà el nomenament, a les 13 ho-
res, al Saló de Pedra, de Pepi Vila 
com a fi lla predilecta d'Argentona.

Alguns dels principals carrers 
del centre urbà tornaran a enga-
lanar-se amb espectaculars catifes 
de fl ors. En aquesta edició en seran 
més d'una vintena. | A.C

Argentona s'engalana per 
celebrar la Diada de la Flor

El Pati del Museu 
acull el tradicional 
'Ou com balla'

núm. 1726 del 3 al 9 de juny de 2016

Cedida 

Argentona
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 690 284 089 · babn6@tecnocasa.es

OFICINA CERDAÑOLA: Av. Gatassa, 141 · T. 937 415 131 · babn1@tecnocasa.es

OFICINA MOLINS I CIRERA: C/ Miquel Biada, 115 · T. 935 128 660 · babn5@tecnocasa.es

OFICINA PERAMÀS: C. Miquel Biada, 115 · T 935 128 660 · babn5@tecnocasa.es

La xarxa més gran de Mataró amb 4 ofi cines, i més de 25 agents per gestionar el teu immoble

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

100%C/ Rosselló, núm.13 (local) · Tel. 937 586 140

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

EIXAMPLE (Ref. 201014).
4 habitaciones, baño y aseo, balcón, 
galeria, ascensor, párquing y trastero 

incluidos. 
165.000€

SEMI-CENTRO (Ref. 205337). Pis semi 
nou en fi nca del 2006. 60m2, consta de 
2 habitacions, cuina, bany i ampli saló. 
Opció a pàrquing y traster a la fi nca.

129.990€

CIUTAT JARDÍ-FRETA (Ref. 205151). Pis 
alt amb ascensor i vistes panoràmiques. 
105m2, menjador, balcó, 4 hab, cuina ind, 
galeria, bany complet i de cortesia. Bona 

distribució i orientació.
160.000€

AV. GATASSA (Ref. : 190827). Pis de 
75m2, 3 dormitoris, bany, cuina i gran 
balconada amb vistes. Cantoner. Per 

entrar a viure!

85.000€

*Subjecte a l’aprovació per part de l’entitat fi nancera

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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HAVANA (Ref. 204839).
72m2. 3 habitaciones, 1 baño reforma-
do, calle peatonal al lado del centro de 

Mataró. 

110.000€

ZONA PLZ. CATALUÑA (Ref.203166) 3ero 
sense ascensor, 75m2 consta de 3 habita-
cions dobles, cuina, bany, saló, galeria i 2 
balcons. Per entrar a viure, tot cantoner.

75.000€

CIRERA (Ref. 206340). Primer pis 
independent estil caseta. 120m2, 3 hab. 

menjador, cuina offi ce, pati, 2 banys 
complets, terrassa solàrium amb vistes 
panoràmiques i despatx. Entrar a viure.

165.000€

CERDANYOLA NORD (Ref.: 
199071). Planta baixa de 60m2, 2 dormi-

toris, cuina i bany. Per entrar a viure! Ideal 
inversió!

61.000€

E

T

T

E

T T

T

T
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La llotja on s'havia d'instal·lar Frigorífics Ros El cartell promocional Cedida  Cedida 

 L'enrenou per l'arribada de 
Frigorífi cs Ros a Arenys de Mar 
continua. Segons apunten diver-
sos diaris digitals, la Confraria de 
Pescadors hauria interposat una 
denúncia contra l'arquitecta tèc-
nica municipal per avalar la con-
cessió de l'edifi ci del port a l'em-
presa frigorífi ca.

En la denúncia, la confraria re-
corda que té la concessió admi-
nistrativa de Ports des del 4 d’oc-
tubre de 2006, una concessió que 
fi nalitza el 2031 tal com queda 
especifi cat al Pla d’Usos del Port 
d’Arenys. Els pescadors expressen 
el seu malestar i indignació davant 
els arguments que consideren que 
ha donat l’arquitecta tècnica en un 
informe escrit arran d’una petició 
de Ports de la Generalitat.

"Estem tranquils"
Des del govern municipal han ma-
nifestat a Ràdio Arenys que estan 
sorpresos per aquesta denúncia, 

L'empresa ha de decidir si finalment s'instal·la a 
un polígon del municipi

Els pescadors denuncien l'aval 
a la concessió a Frigorífics Ros

 El Maresme ha estat font d’ins-
piració, tant d’escriptors i poetes 
locals, com de viatgers i passavo-
lants, que s’han enamorat dels 
seus pobles, del seu paisatge de 
mar i muntanya i de la seva gent. 
Però no només això, contes, jocs 
i novel·les també han estat font 
d’inspiració per fer unes rutes que 
la guia anima a gaudir en família.

Per això, les biblioteques mu-
nicipals presenten enguany la 
guia de recursos del 2016, ‘25 
LiteraRutes pel Maresme’, que pro-
posa passejar per diversos indrets 
de la comarca, tot descobrint el 
seu patrimoni literari.

La guia s’edita en format pa-
per i en versió digital, accessible 
de forma gratuïta des de Google 
Play i Apple Store.

En versió digital (app), inclou la 
guia ‘25LiteraRutes pel Maresme’ i 
els vídeos que ha enregistrat cada 
municipi amb la seva ruta literària. 
També inclou la geolocalització 
de cada punt del recorregut que 
permet seguir la ruta, acompa-
nyada de fragments de les obres 
descrites, així com una fi txa de 
cada biblioteca amb informació 
sobre els seus serveis, horaris, da-
des de contacte i geolocalització. 
| Redacció-ACN

La guia està disponible en 
paper i en format digital

Les biblioteques 
proposen 
'25 LiteraRutes''

però que alhora estan tranquils 
perquè no s’ha fet res mal fet per 
part de l’arquitecta tècnica. A més, 
reiteren que l’informe que va fer 
la tècnica respon a una petició 
de Ports de la Generalitat davant 
la instal·lació de Frigorífi cs Ros 
i que l’escrit només indica que, 
si el que volia fer Frigorífi cs Ros 
s’adequava al Pla d’Usos, acabava 
sent favorable.  

Les negociacions continuen
La denúncia arriba malgrat que 
Frigorífi cs Ros ha decidit renunci-
ar a la concessió de l’antiga llotja. 
L’empresa majorista explica que 
volien fer una inversió a la llotja 
per oferir als compradors els ar-
ticles complementaris que no es 
pesquen al port. L'empresa ha de 
decidir si fi nalment s'instal·la en 
un dels polígons, com el govern 
d'Arenys de Mar, va oferir-los la 
setmana passada per desencallar 
la situació. |Red - R.Arenys
 

Arriba l'Ecofira a Dosrius
 Dosrius es converteix aquest 

cap de setmana del 4 i 5 de juny en 
l'aparador de productes ecològics 
amb l'Ecofi ra. L'esdeveniment vol 
ser un punt de trobada de persones 

i professionals que treballen per a 
la sostenibilitat ambiental, social 
i econòmica del país. La proposta 
fi ral reunirà més de 40 expositors 
i empreses de diferents sectors.

MaresmeMaresme núm. 1726 del 3 al 9 de juny de 2016
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OFICINES:
• Mataró:

C/Deu de Gener, 2. 1r. 1a

• Barcelona:
Travessera de les Corts, 122, local

• Arenys de Mar:
Horta Matanzas 6, local 5

Ref. P1776: MATARO-RDA. CERVANTES
Àtic amb ascensor, tot exterior, 2 habitacions do-
bles (abans 3), bany, saló menjador de 30m2, balcó 

exterior, cuina independent, galeria.
68.000€

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

*Aquesta promoció només serà vàlida prèvia valoració del immoble per el nostre equip comercial.
Durada promoció: 01/05/2016 fins 31/07/2016.

Ref. P1784: MATARÓ · CENTRE
Bonic pis a prop de la Plaça de les Tereses, 2 ha-
bit., terrassa de 12m2, saló menj. de 30m2, cuina 
semi-oberta, els terres de parquet, calefacció, a.a, 

2 armaris de paret.  149.000€

Ref. P1727: MATARÓ · CIRERA
Àtic amb vistes a mar i muntanya! 4 habit., bany, 
sal-menj. 20m2, cuina i bany refor, 2 balcons ex-
teriors, a.a., 3º sense ascensor. Comunitat reduïda. 

Parquing opcional. 116.000€

Ref. P1514: MATARÓ · CENTRE
Planta baixa de 3 habitacions, 2 banys, saló menja-
dor de 20m2, cuina offi ce, calefacció, aire condicio-

nat, terres de parquet. Estat excel·lent! 
   169.000€

Ref. P1101: MATARO-CIRERA
Local a peu de carrer, ben situat, zona àmplia amb 
aparador, cambra indep., pati/magatzem i bany, a.a. 
Actualment perruqueria. Possibilitat de llogar per 
un altre tipus de negoci.  500€/mes

Ref. P1781: MATARÓ · CENTRE

Local diàfan a peu de carrer de 69m2 de superfi cie, 
amb lavabo. Ben ubicat!

550€/mes

LLOGUERS

VENDES
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L'Ajuntament d'Arenys de Munt Cabrera, florida Cedida  Cedida 

 L'Ajuntament d'Arenys de Munt 
vol tirar endavant un multirefe-
rèndum. La idea és fer-lo a fi nals 
d’any, però abans volen iniciar un 
procés que començarà amb un 
estudi sociològic i unes enques-
tes per defi nir quins són aquests 
temes. Des del govern municipal 
ja han avançat que, entre aquests, 
segurament sortirà la urbanització 
de la riera, el pont, o la bandera 
espanyola a l’Ajuntament.

Per recollir les inquietuds els ve-
ïns, una empresa externa farà un 
estudi sociològic i les enquestes, 
que seran presencials i telefòni-
ques. Es faran abans de l’agost, que 
serà quan des del govern munici-
pal es preveu tenir més o menys 
enllestit la manera com funciona-
rà la consulta, una consulta que 
tindrà diverses preguntes.  No 

El consistori preveu que la votació i el seu resultat siguin 
vinculants

Arenys de Munt vol tirar 
endavant un multireferèndum

 Coincidint amb la participació de 
Cabrera al Projecte Viles Florides 
per tercer any consecutiu, el muni-
cipi ha decidit organitzar un con-
curs d’aparadors, balcons i jardins 
fl orits. D’aquesta manera, les acci-
ons que impulsa l’Ajuntament tot 
l’any per millorar la sostenibilitat i 
l’enjardinament dels espais públics, 
es veuran reforçades amb l’enga-
lanament dels espais particulars 
per part de la població.

Dues categories
S’han convocat dues categories de 
participació: balcons i jardins, per 
una banda, i aparadors, per l’al-
tra. Tots ells han d’estar decorats 
del 6 al 12 de juny, període en el 
qual el jurat els valorarà. Es valo-
raran criteris com la utilització de 
plantes i fl ors naturals, el color, el 
disseny, la sostenibilitat, la varietat 
i l’originalitat.

En la categoria de balcons, el 
primer premi serà un val per a un 
cap de setmana i el segon, un val 
de 150� per gastar en els establi-
ments de fl ors i plantes de Cabrera. 
Els aparadors rebran com a únic 
premi el val per a fl oristeries. Les 
inscripcions al concurs van tan-
car el passat 31 de maig a l’Ajun-
tament. Redacció

El premi és un cap de set-
mana o 150 euros en flors

Cabrera convoca un 
concurs de balcons i 
jardins florits

es descarta tampoc que les vo-
tacions es puguin fer de manera 
electrònica.

Resultat vinculant
L’alcalde d’Arenys de Munt, Joan 
Rabasseda, ha afi rmat que el resul-
tat d’aquest multireferèndum serà 
vinculant. Com dèiem, es preveu 
que temes com la urbanització de 
la riera o la imposició de la bandera 
espanyola siguin de les que formin 
part d’aquesta gran consulta.

Aquest multireferèndum és un 
dels punts contemplats en el Pla 
d’Actuació Municipal que el go-
vern municipal d’Arenys de Munt 
va elaborar amb l’entrada de la 
CUP. I és que aquest PAM té entre 
els seus principals objectius mi-
llorar la participació ciutadana. 
|Red - R.Arenys

El Balís ofereix cursos de 
natació en aigües obertes

 El Club Nàutic el Balís amplia 
la seva oferta lúdica i esportiva 
per aquest estiu. Com a novetat, 
s'oferiran classes tècniques a la 
piscina del Balís i entrenaments en 
aigües obertes. Els entrenaments 
van començar el dissabte 28 de 

maig i les travesses d'aigües ober-
tes i es faran dues travessies: el 5 
Viles Maresme el pròxim 3 de juliol 
i el Memorial Joaquim Gómez, el 
30 de juliol. Els cursos  repetiran 
durant els mesos de juny, juiliol i 
agost.  Redacció

MaresmeMaresme núm. 1.726 del 3 al 9 de juny de 2016
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POSIBILIDAD DE SER PROPIETARIO DE UN PISO PAGANDO HIPOTECA
INFERIOR A UN ALQUILER. FINANCIACIÓN 100% SEGÚN PERFIL 

ECONÓMICO DEL CLIENTE

GL14106 Z. MOLINOS: Espec-
tacular piso refor. Salón amplio, 
cocina, galería, balcón a calle, 
baño con ducha y 3 habit (2 dob). 
Acab. calidad. El mejor piso de la 
zona. (C.E. =T) PRECIO: 89.000€

GL14313 Z. CABANELLAS:  Piso 
alto con ascensor y vistas, 100 
m2, 4 habit. 3 dob. Salón 24m2, 
balcón, cocina offi ce y baño compl 
Suelos parquet , calefacción y aire 
acond. Oportunidad metros y pre-
cio. (C.E. =T)  PRECIO: 128.000€

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. =D)  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€

GL14076 VIA EUROPA: Piso 
seminuevo jto. Pl. Italia, 3 habit., 
salón com., gran balcón-terracita 
de 10 m², cocina offi ce galería y 2 
baños. Acabados calidad, exterior. 
Posibilidad parking. Entrar a vivir. 
(C.E. =E) PRECIO: 185.400€

GL1616 CERDANYOLA NORTE: 
Planta baja reciente construcción 
100 m2. 2 habit. dobl.+ estudio, sa-
lón 30 m2, cocina, baño completo, 
patio 10 m2 y terraza sup.10 m2. 
Acabados de calidad. Muy lumino-
sa. (C.E. =T)  PRECIO: 148.000€

EXCLUSIVA

GL14514 Z. PLA D’EN BOET-
JUZGADOS: Gran piso 110 m² 
a 10 min. de la Plaza Cuba y jto. 
todos los servicios. 4 habi., salón, 
chimenea y gran ventanal, cocina 
off. refor. 2 baños compl., 1 plato 
ducha. Amplia galería-patio 10m2. 
(C.E. =T) PRECIO: 157.500€

EXCLUSIVA

GL14161 CERDANYOLA: Último 
piso con ascensor. 80m2., 3hab. 
(2dob), baño completo refor., co-
cina offi ce conserv. y salon 22m2. 
Exterior. Parking opc. OPORTUNI-
DAD! (C.E. =T)  PRECIO: 86.000€

GL13075-ZONA CERDANYOLA: 60M2, 3 HAB, 1 BAÑO.- PRECIO 51.200€..................170€/mes 

GL11213-ZONA ESCORXADOR: 55M2, 3 HAB, 1 BAÑO.- PRECIO 55.000€..................180€/mes 

GL7940-ZONA CERDANYOLA: 60M2, 3 HAB, REFORMADO.-PRECIO 58.800€..........195€/mes

GL5839-ZONA RDA.CERDANYA: 66M2, 3 HAB, 2º ALT.-PRECIO 61.300€.....................205€/mes

GL13188-ZONA AVDA. PERÚ: 65M2, 3 HAB, ASCENSOR.-PRECIO 74.700€................240€/mes
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Sílvia Tarragó a la biblioteca Ilturo de Cabrera de Mar  Daniel Ferrer 

Sílvia Tarragó,
viatges a la llum del passat

 Mireia Biel

 La fascinació per la història i deixar-se sorprendre 
són les dues vèrtebres de l’escriptora Sílvia Tarragó. 
Nascuda a Barcelona, però establerta a Cabrera de 
Mar, Tarragó acaba de publicar ‘Temps de llum’, una 
novel·la per a adults. El relat s’endinsa en el passat, 
però també ho fa l’espai on està inspirada, avui ja 
enterrat a la Barcelona desconeguda. 

“’Temps de llum’ explica la història d’una jove de 16 
anys provinent de Martorell que se’n va a Barcelona 
per trobar opcions de futur”, explica Tarragó. És a la 
capital catalana on descobrirà les galeries de la llum, 
les primeres subterrànies d’Europa que van estar 
obertes entre el 1940 i el 1990, temps durant el que 
transcorre la novel·la. Una història que vol fer una 
metàfora de “com una ciutat fosca i acabada de sortir 
de la guerra troba en les galeries un espai de claror 
i futur”, una situació que, d’altra banda, s’inverteix 
amb el pas dels anys quan Barcelona comença a 
obrir-se de nou.

Tarragó porta una motxilla a l’esquena vinculada a 
la literatura. El 1995 va obrir la llibreria Proa a Premià 
de Mar i, a poc a poc, escriure la va captivar. Tarragó 
ha guanyat el premi Alella a Maria Oleart de poesia, 
ha publicat el llibre de relats ‘Ciutats de l’impossible’, 
a més a més de guanyar el premi de narrativa juvenil 
de la Vall d’Uixó amb la Veu del Roure el 2008. Un 
recorregut que ha fet sempre des de l’estima per la 
història i amb gran cura pels detalls. 

I és que són precisament aquests dos ingredients 
els que l’empenyen a seguir: "El procés de documen-
tació és fascinant, sempre trobes coses del passat 
que et sorprenen”. Un aspecte que l'ajuda a donar 
un “aire didàctic” a les seves obres: “Sóc una ena-
morada de l’antropologia, la mitologia i la història”. 
 

La presentació, a casa

"Presentar la teva feina a casa sempre fa espe-
cial il·lusió", assegura l'escriptora Sílvia Tarragó

Acabada de sortir del forn, la novel·la 'Temps de 
llum' inicia ara un recorregut de presentacions que 
farà parada al poble de Tarragó, Cabrera de Mar. 
Serà el 28 de juny a les set de la tarda, en un acte 
conduït pels escriptors Care Santos i Francesc 
Miralles a la biblioteca Ilturo. "Presentar-ho a casa 
sempre fa especial il·lusió", afirma Tarragó.  

APUNTS

Defineix-te: Curiosa, generosa i creativa.

Un llibre: 'Cims borrascosos' d'Emily Brontë.

Una pel·lícula: 'La vida de Bryan' dels Monty Python.

Un viatge: Grècia

Un referent: Robert Grapes i Irène Némirovsky. 

Un repte: Seguir publicant.

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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COMPRAMOS TU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

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

218.900€

80.000�

C.E. en trámite 99.000€

REF. 2266 ZONA PERA-
MÀS. Planta baja totalm. 
reformada,  3 hab., baño 
con ducha, salón con co-
cina integrada, trastero, 
ideal personas busquen 
tranquilidad. OPORTUNI-
DAD 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. 4240 ROCABLAN-
CA. Piso reformado que 
consta de  4 hab., baño 
y aseo, cocina offi ce de 
diseño moderno, gale-
ría, salón comedor  con 
chimenea,  exteriores de 
aluminio, suelos de gres. 
Ascensor 

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.2424 EIXAMPLE.
Piso seminuevo con 
pk incluido, 3 hab,   2 
dobles, 2 baños com-
pletos, cocina offi ce de 
haya, galería, salón co-
medor de 25m con bal-
cón exterior.

80.000�

C.E. en trámite

T. 937 965 148

REF. 1381 - CENTRO
REF. 2433 VIA EUROPA. 
PISO CON PK Y TRAS-
TERO, exterior 2 balco-
nes 1 exterior tipo tza, 
3 hab. 2 d., cocina off y 
galería, 2 ba 
ños 1 suite, 
calefac- c ión 
y a.a a s -
censor.

REF. 1381 - CENTRO
C.E. en trámite

80.000�

REF. 2178 VIA EUROPA. 
Planta baja con patio de 
15m2 a nivel de comedor 
y acceso a zona comuni-
taria con piscina, 2 hab., 
cocina amplia y galería, 
salón comedor indepen-
diente, calefacción.

C.E. en trámite 163.000€

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€

168.000€

190.000€ 238.000€

¡CONSÚLTENOS!

80.000�

C.E. en trámite 149.000€

REF. 5114 CIRERA. Piso 
seminuevo con pk y 
trastero opcional, 2 ha-
bitaciones, 1 baño com-
pleto, salón comedor 
con cocina de tipo ame-
ricana, zona comunitaria 
con barbacoa, ascensor.

EXCELENTE CASA REFORMADA CON ESTUDIO TIPO APARTAMEN-
TO. Con pequeña cocina americana y terraza 15m2, ascensor pri-
vado a todas las plantas, escalera de mármol,, cocina offi ce, salón 
25m2, 2 hab. (posibil. 2 mas) a.a y calefacción.Terminar a su gusto. EXCLUSIVA

320.000€
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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

Immoble estrella

T1.09829 - Mataró. El Rengle. Espectacular 
pis en exclusiva per els nostres clients, de 
95m², 3 habitacions, 2 banys complets, cuina 
independent, saló menjador molt lluminós , 2 
balcons tipus terrassa, aa/cc, terres de par-
quet, tancaments d’alumini, pàrquing i traster 
opcional, zona comunitària amb piscina. Mag-
nífi ques vistes!!!                                 225.000€

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB  www.finquescastella .com VALORACIONS IMMOBILIÀRIES • HIPOTEQUES AL 100% • LLOGUERS EN 24 HORES

Pis de 85m², 4 habitacions (2 dobles), 
1 bany, cuina offi ce, saló menjador 
ampli, balcó, aa/cc. Pis molt lluminós 
amb bones vistes!!             117.300€

T1.50776 - MATARÓ.CENTRE

Atic duplex tot nou en fi nca de 2 veïns 
que consta de 4 habitacions, 1 bany 
complert, cuina offi ce i gran sala 
d’estar amb terrassa de 90 m² amb 
molt bones vistes!!                     157.260€

T1.50103 - MATARÓ. CiRERA

Casa cantonera de 195m², disposa de 
4 habitacions dobles, 2 banys com-
plets, cuina offi ce, saló menjador amb 
llar de foc, galeria, aa/cc, tancaments 
d’alumini, pàrquing per a dos cotxes, 
terrassa de 10m² i jardi de 15m² !!! Molt 
assolellada!!!                               295.000€

T2.50171 - MATARÓ. CIRERA

Pis de 65m², amb 2 habitacions, Bany 
complet, cuina offi ce totalment equipa-
da, balco, tancaments d’alumini, as-
censor, terrassa de 30 m² ¡¡Amb vistes 
a mar!!                                               152.260€

T1.50194 - MATARÓ. CIRERA

Pis de 60 m², 3 habitacions, Bany com-
plet, cuina totalment equipada, terres de 
parket, amb els tancaments d’alumini 
¡¡Terrat comunitari de 100 m²!!!
                                                 70.260€

T1.50230 - MATARÓ. CIRERA

Fantastic pis seminou tot amoblat de 
60m², 2 habitacions (1 suitte amb vesti-
dor), cuina offi ce, saló menjador amb sor-
tida a balcó, galeria, aa/cc, tancaments 
d’alumini, ascensor, pàrquing, traster, 
vistes a mar i montanya!!          202.260€

T1.05249 - MATARÓ. PARC CENTRAL
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T1.50708 - Mataró. Centre. Excel.lent pis no-
més 4 veins de 75m², 3 habit, 1 bany complet, 
saló de menjador de 25m² amb sortida a balcó, 
cuina offi ce, aa/cc, tancaments d’alumni, ga-
leria, tot exterior molt assolellat!!      127.300€

T1.50103 - Mataró. Cirera. Pis de 90m2 de 
superfi cie, disposa de 4 Habitacions. 1 bany, la 
cuina offi ce equipada, amb armaris encastats, 
Calefacció, Terres de gres / ceramic.  Amb vistes 
al mar. Terrassa Porta blindada!!!           157.260€

VALORACIONS IMMOBILIÀRIES • HIPOTEQUES AL 100% • LLOGUERS EN 24 HORES

Truqui'ns : 93 757 83 83
MATARÓ C/ St. Josep, 66  www.fi nquescastella.com

Espectacular torre de dise-
ño, 340m², 5 habit. . dobl, 
4 baños, cocina offi ce, salón 
com. chimenea, aa/cc, carp. 
aluminio, ascensor, parking, 
amueblada, 3 tzas, jardin 
320m², piscina, vistas a mar 
y montaña!!      3.000€/Mes 

T2.02735 - MATARÓ - VALLVERIC

Segundo piso sin ascensor 
totalmente reformado 50m², 
2 habitac., 1 baño completo, 
cocina offi ce, salón comedor 
luminoso, 2 balcones, suelos 
de cerámica, cierres de alu-
minio, con trastero. Piso muy 
soleado !!!            550€/Mes

T1.10363 - MATARÓ-HABANA

Restaurante de gran super-
fi cie en alquiler con 337 m². 
Amueblado con mucho gus-
to y licencia vigente. Listo 
para empezar a trabajar!!!!
                              2.900€/Mes

T3.02907 - MATARÓ -PLA D’EN BOET

Cases i pisos de lloguer
T1.10327 Arenys de Munt. Piso 1 habitacion, baño y 
cocina comedor. Con vitrocerámica, horno y campana. 
Comunidad con piscina y parking incluido!  440€/Mes

T1.01684 Mataró. Cerdanyola. Piso  70 m² de 3 habi-
taciones, baño, cocina offi ce, salón comedor y terraza 
de 40m². Muy bien situado!!!                        490€/Mes

T1.10335 St Andr. LLavaneres. Zona estación. Apar-
tam. semi amuebl. 40 m² de 1 habit. 1 baño, cocina 
americana, calefacción, cierres  aluminio, 2 terrazas!! 
Parking, zona comunitaria con piscina!!!      490€/Mes

T1.04604 Mataró. Centre. Piso tipo loft semi-nuevo de 
40 m² - calefaccion, A/a - Amueblado. con parking, y 
todos los gastos incluidos!!                            550€/Mes

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

T1.08102 Mataró. Centre. 2º piso sin ascensor de 
60m², 2 habitaciones, 1 baño completo, cocina, salón 
comedor con balcón, aa / cc, carpintería de aluminio, 
fi nca de pocos vecinos!!!                                   575€/Mes

T1.10358 Arenys de Mar. 1ª linea de mar. Magnífi co 
piso 98 m² equip. y amuebl, 3 habit., 2 baños compl, co-
cina indep., terraza y ascensor. Zona comun. con piscina 
y zona deportiva!!!! A 100 mtrs playa!!!              625/Mes

T1.10273 Arenys de Munt. Gran piso 112m² , 4 habita-
ciones, 1 baño, cocina indep., calefacción, galeria, as-
censor y zona comunitaria con piscina!!!         670€/Mes

T1.10270 Mataró. Centre. Planta baja 65 m², 3 habit., 2 
baños, cocina offi ce, parquet y cierres aluminio. Vivienda 
de techos altos y patio de 20 m². Soleada!!!   675€/Mes

T1.01655 Mataró. Centre. Piso de 100 m², 4 habit. 2 ba-
ños, cocina offi ce, salón, balcón, calefacción, ascensor. 
Todo amueblado y parking opcional!                   700€/Mes

T1.10349 Mataró. Centre. Piso 55m², 2 habs., 1 Baño, 
cocina diseño, calefacción aa/cc, suelos porcelana, cie-
rres aluminio y ascensor. Internet todas las estancias. 
Terraza 17m² !!! Placas solares!!!!                    750€/Mes

T1.10361 Mataró. Centre.  Magnífi co piso en planta baja 
de 70m², 2 habit., 1 baño completo, cocina offi ce, amplio 
y luminoso salón comedor , balcón terraza de 10m², ga-
lería, calef., cierres de aluminio, ascensor, trastero, plaza 
parking incluida. Patio de 25m²!!                     750€/Mes

T1.10351 Sant Andreu de Llavaneres. Piso muy bien 
conservado de 110 m², 3 habit. dobles armarios empo-
trados, 1 suitte, 2 baños, amplia cocina zona comedor, 
cierres aluminio, galeria cerrada, ascensor y balcon 8 m² 
con toldo!! Parking includido!!!                          800€/Mes

T2.01640 Mataró. Can Massuet. Torre a 4 vientos de 
290 m² de superfi cie, dispone de 4 habitaciones, 2 
baños con hidromasaje, cocina offi ce, salón con chi-
menea, los suelos de gres, tiene armarios empotrados, 
zona de aparcamiento. Piscina en parcela de 1000 m². 
Atencion al precio!!!                                        875€/Mes 

T2.02742 Sant Vicenç de Montalt. Casa adosada de 
200m² de solar de 400 m² con 4 habitaciones más 
estudio, 3 baños completos, cocina offi ce, calefacción, 
chimenea, balcón, terraza, jardin y parking privado!!!! 
Preciosas vistas a la montaña!!!!                1.255€/Mes

T4.10008 Sant Andreu de Llavaneres. Magnifi ca plan-
ta baixa de 120m², 4 habitacions, 1 bany complet + 
1 de servei, cuina ofi ce, saló menjador de 30m² amb 
llar de foc, galeria, dues terrasses de 40 i 15m², gale-
ria, calefacció, terres de parquet, fi nestres d’alumini, 
ascensor, pàrquing per a 2 cotxes, traster, totalment 
moblat, espectacular zona comunitaria de 2000 m² 
amb jardi, zona deportiva, parc infantil, pista de tenis, 
camp de futbol i piscina !!!                            1.150€/Mes

T2.02718 Mataró. Centro. Finca Regia en el centro de 
Mataró, ideal para familias o para actividad comercial. 
Con 618 m2 construidos en 3 plantas, gran jardin de 
250 m2 y garage. Oportunidad única!!!    3.000€/Mes

Gran piso de 100m² de super-
fi cie, sin ascensor, de 4 habi-
taciones, 1 baño, cocina inde-
pendiente, calefacción y aa/
cc. Los suelos de gres, cierres 
de aluminio, galeria y balcón. 
Impecable!! Completamente 
reformado!!!         600€/Mes

T1.09917 - MATARÓ-CERDANYOLA

Gran piso 4 habitac.,2 Baños, 
cocina offi ce, armarios empo-
tr., Calefacción, salón 25m², 
cierres de aluminio, suelos 
de gres, 2 balcones, galeria 
y ascensor. Esquinero. Piso 
muy soleado - Parking opcio-
nal!!!                     850€/Mes

T1.05692 - MATARÓ - VIA EUROPA T1.10322 - MATARÓ-CENTRO

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
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Judicials

MATARÓ - Peramàs R 17267

Pis alt amb ascensor entre avingudes 
principals. 70m2 amb 3 habitacions.
116.000 €

MATARÓ - Escorxador R 17202

Pis amb ascensor, per entrar a viure. 
Atenció inversors i oportunitat!
68.000 €

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

Rda. Prim, 82 - Mataró · T.93 798 01 11 E
C

O
N

Ò
M

IC
SLLAVANERES - Centre R 40884

Àtic de 260m2 , 6 hab + despatx. Gran 
saló-menj. 50m2 amb terrassa de 30m2. 
365.000 €

MATARO - Cirera R 17258

1er pis amb entrada indep., 80m2, 3 
habitacions, amb garatge de 25m2. 
130.000 €

MATARÓ- Centre R 16380

Pis completament refor. 3 habitacions, 
saló de 18m2 amb sortida a balcó.

136.000 €

MATARÓ - Eixample R 16202

Pis de 3 habitacions complet. reformat i 
amb pàrquing a la mateixa fi nca.
172.500 € LLOGUERS

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

ARGENTONA - Madà R 40893

Casa 4 vents, 3 pl., jardí i pati 200m2. 
Piscina priv., barbacoa,terra radiant.
345.000 €

ARENYS MAR - La Sirena R 17099

Promoció de pisos, locals i places d’aparc, 
procedent d’entitat bancària. 

134.000 €

MATARÓ - Cirera R 13203

Pis de 88m2, terrassa increïble 90m2 
i ¡vistes al mar! Amb 4 habitacions. 
156.000 €

MATARÓ - Cirera R 16897

Pis acollidor vistes Parc Central i Mar. 
Pis 2 habitacions Àtic amb ascensor.
159.000 €

MATARÓ -  Molins R 16558

Immoble tot reformat, a prop transport 
públic i zona de comerços i escoles. 
159.000 €

MATARÓ - Vista Alegre R 40909

Pis 85m2, distrib. quadrada, hab.àmplies, 
3 habit. (2 dobl), 2 banys compl. (1 suite). 
189.000 €

Des de

EXCLUSIVA
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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 Avda. Borbó, 17

R 15998MATARÓ - Via Europa

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

LLOGUERS

Pis totalment reformat 2 habitacions (1 
doble), terrassa comunitària, comunitat 
solS 6 veïns.  (CEE Tràmit).

MATARÓ - Cerdanyola R 22456

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

En comunitat amb piscina i jardí. 
Magnífi c pis de 3 habitacions abans 4, 
bany complet. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Centre R 23053

700€/mes

575€/mes

Pis de 60m2, amb 60m2 de terrassa, 
2 habitacions, 1 bany, cuina indepen-
dent. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Z. Marítima R 22765

R 23142

MATARÓ - Z. Centre

1.300€/mes

900€/mes

28.000€

Cafeteria amb molt encant al centre 
històric de Mataró, completament equi-
pada, amb petit pati. (CEE Tràmit).

R 17280

MATARÓ - Camí Serra
Increïble casa 300m2 en lloguer!! Amb 
impressionants vistes, espais amplis i 
realment acollidora. (CEE Tràmit).

Traspàs de botiga, en ple funcionament,
a la zona més cèntrica de Mataró. 
(CEE Tràmit).

MATARÓ - Centre R 16683

R 15962

MATARÓ - Centre

34.500€

Pis 60m2 de terrassa, 2 habit., 1 bany, 
cuina independent, totes les despeses 
incloses en el preu. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Rocafonda

66.000€

Local 60m2 ple centre a 1 minut Plaça 
Granollers, anteriorment com ofi cines, 
són 2 locals en un. (CEE Tràmit).

R 16570

98.000€

Pis de 85m2 amb una distribució quadrada i totes les estances àmplies, amb 
3 habitacions. Parking.  

PREU: 189.000€

EXCLUSIVA
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