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LA CULTURA DE LA CERVESA
El creixent interès per les artesanes pren cos en la 'Mataró Beer Week'

que culminarà en la segona Fira Gastronòmica
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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. 12329
PERAMÀS

T 116.000€

127.260€

SIN VECINOS ARRIBA
Ref. 12363 ARGENTONA (EL CROSS): 5º y 
último piso exterior y restaurado impecable. 
Vistas sobre espacios abiertos. Salón come-
dor 28m2. Cocina 12m2 equipada como nue-
va. 3 dorm. (antes 4). Baño ampliado. Calefac-
ción, suelos gres. Buenas cualidades.

172.900€

TOTALMENTE EXTERIOR
Ref. 12373 Z. CENTRE/Z.JUZGADOS: Buen 
piso  de 86 m2, en edifi cio pocos años. Desta-
ca su estado de reforma y buena distribución. 
3 dormitorios. Sala de estar. Balcón/terracita. 
Cocina recién reformada. Baño + aseo con du-
cha. Parking incluido.

229.000€

VISTAS PANORÁMICAS 
Ref. 12291 VIA EUROPA: Buen piso de 110m2. 
Muy alto con ascensor. Exterior a los cuatro 
vientos. Amplio salón comedor. Balcón /terra-
cita. Cocina offi ce de buenas dimensiones.4 
dormitorios. 2 Baños(uno suitte). Calefacción. 
A/ac. Parking+ trastero incluidos.

(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€

PRÁCTICAMENTE NUEVO
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

189.000€

SITUACIÓN INMEJORABLE
REF. 12531 CENTRE/ZONA MARÍTIMA: 
Piso amplias medidas. Muy alto con bonita 
panorámica sobre centro y mar. Luminosi-
dad y perfecta distribución. Salón comedor 
con chimenea. Balcón/terraza. 3 dormitorios 
amplios. Baño suitte. Parquet. Calefacción.

T

278.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12487 LLAVANERES: Unifamiliar adosa-
da en pleno centro junto colegios/servicios en 
zona muy agradable. Distribución muy cómo-
da. 4 dorm. Salón 36 m2 con chimenea. Jardín 
50 m2.Cocina buenas medidas. 2 baños+ aseo. 
Garaje vehículos con sala polivalente/cuarto 
lavandería. Ocasión por precio/cualidades.

T

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

157.000€

BUEN PRODUCTO
Ref. 12370 ZONA ROCABLANCA: Buen piso. 
Excelentes cualidades. Vivienda 100m2 de 
imagen sencillamente impecable. 4 dormito-
rios (act.3). Salón comedor DE 28m2 con ”llar 
foc.” Balcón. Cocina 12m2. 2 baños. Suelos 
gres. Calefacción. Patio 12m2.

T

197.000€

OPORTUNIDAD
Ref. 12504 CAMÍ SERRA: Atención!! Vivien-
da 110 m2 en zona residencial  bien comunicada. 
1/2 altura. Distribución perfecta. 4 dormit. Salón 
30 m2. 2 Balcones . Gran cocina 15m2. 2 baños. 
Parking incluido. Vistas sobre zona verde. 

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. 12329
PERAMÀS

127.260€

SIN VECINOS ARRIBA
Ref. 12363 ARGENTONA (EL CROSS): 5º y 
último piso exterior y restaurado impecable. 
Vistas sobre espacios abiertos. Salón come-
dor 28m2. Cocina 12m2 equipada como nue-
va. 3 dorm. (antes 4). Baño ampliado. Calefac-
ción, suelos gres. Buenas cualidades.

T

172.900€

TOTALMENTE EXTERIOR
Ref. 12373 Z. CENTRE/Z.JUZGADOS: Buen 
piso  de 86 m2, en edifi cio pocos años. Desta-
ca su estado de reforma y buena distribución. 
3 dormitorios. Sala de estar. Balcón/terracita. 
Cocina recién reformada. Baño + aseo con du-
cha. Parking incluido.

T

99.900€

ZONA MARÍTIMA
Ref. 12505 CENTRE. JTO. CASCO ANTI-
GUO:  A un paso de la playa. Piso con buenas 
cualidades, bien distribuido y luminoso. Vistas 
despejadas.3 dormitorios, Salón soleado. Bal-
cón. Cocina en melanina. Atención al precio!!

T

229.000€

VISTAS PANORÁMICAS 
Ref. 12291 VIA EUROPA: Buen piso de 110m2. 
Muy alto con ascensor. Exterior a los cuatro 
vientos. Amplio salón comedor. Balcón /terra-
cita. Cocina offi ce de buenas dimensiones.4 
dormitorios. 2 Baños(uno suitte). Calefacción. 
A/ac. Parking+ trastero incluidos.

T
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(paradoxalment potser per ser les que més el combaten) men-

tre hipòcritament assumim com la més estricta normalitat el 

lligam, a voltes indestriable, entre addicions i un bon grapat 

(centenars de grapats, en realitat) de trajectòries artístiques.

Què diferencia rebaixar deu dècimes una marca de les crea-

cions psicodèliques, siguin fruit de l’EPO l’una i fi lla de l’LSD 

l’altra? Per què aplaudim la literatura destil·lada per la depen-

dència malaltissa a l’alcohol i en canvi ens posem exquisits a 

l’hora d’exigir als esportistes professionals esdevenir referents 

socials immaculats? Com si l’espectacle de l’esport professi-

onal tingués alguna cosa a veure amb els valors de l’esport...

En el fons, vindria a ser el mateix. De fet, bé podem conside-

rar que una carrera artística (musical, literària, pictòrica...) és 

precisament això, una carrera, una cursa contra altres músics, 

escriptors, pintors… que malden per obtenir la seva pròpia 

quota de mercat. Seria interessant saber per què, en aquest 

camí, qualsevol recurs resulta lícit. Per què l’art com a fi  jus-

tifi ca tots els mitjans. 

Opinió: Lluís Martí

 Gaudits ja els triomfs dels colors íntims, i malviscuts com 

derrotes pròpies els èxits dels antagonistes respectius, el fi nal 

de curs tanca les temporades regulars de les lligues de futbol 

i de tots aquells altres esports que malden per sobreviure a 

l’omnivoracitat balompèdica, mentre l’estiu executa de forma 

precisa els seus respectius cicles: grans voltes ciclistes, jocs 

olímpics i ple d’altres competicions continentals.

La televisió estival recupera l’atenció endormiscada dels pas-

savolants de migdiada tardana que viuen convençuts que ci-

clistes i atletes són, com les cireres, fruits de temporada curta. 

Amb l’afegit que, per sobre del bé i del mal, el que en altres 

temps esdevenia admiració en l’ascens a una rampa diabòlica, 

un llançament majestuós o un esprint caníbal, ara es tradueix 

en un aplaudiment suspicaç i sense aval, covant la certesa que 

tard o d’hora l’agència antidopatge de rigor esmeni, esborri 

fi ns i tot, el que acabem de veure.

Tendim a menystenir les disciplines més marcades pel dopatge 

Sota els efectes de...

L’ENQUESTA

Veus viable una 
confluència d'esquerres a 
Mataró?

61,1% Sí.
38,9% No.

JOAN PETIT

LA PREGUNTA

Creus que Mataró és 
potent en hostaleria?

REPETICIÓ ELECTORAL

L'Aniversari dels Capgrossos no només va ser rodó en castells, sinó que 
va retornar la imatge dels castells amb Santa Maria de teló de fons.

APLAUDIT:  Una altra demostra-
ció que, a solidaris, a Mataró no 
ens guanya ningú, va ser tota la 
jornada festiva d'en Joan Petit.

CASTIGAT: La ciutadania està 
cansada i rep amb una fartanera 
més que lògica les noves elecci-
ons generals.

VOTA L'ENQUESTA A:

Daniel Ferrer 

Davant de tot
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El pis de la teva vida des de 135.998

HIPOTECA
FINS EL 

100 %



Arxiu 

Una moda que vol quedar-se
La Mataró Beer Week vol fomentar l'aposta per les cerveses artesanes i de qualitat, un 
producte que cada dia guanya més adeptes i practicants

Societat: Cugat Comas 

 Es pot quedar per anar a fer bir-
res o interessar-se a degustar una 
bona cervesa. Deixar-se endur pel 
preu més baix i un producte indus-
trial o interessar-se pel procés, la 

naturalesa i els ingredients d'una 
de les begudes més populars de 
casa nostra. A poc a poc la cultura 
cervesera del nostre país està can-
viant i Mataró, òbviament, no n'és 
una excepció. Si fa una dècada les 
"craft beer" eren un objecte quasi 

de culte, que només es trobaven 
en tavernes o espais especialitzats, 
en ple 2016 es pot ben dir que la 
bombolla de la moda per aquestes 
cerveses de major qualitat deixa 
un pòsit real. Cada vegada hi ha 
més establiments especialitzats 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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La Mataró Beer Week començarà en dilluns amb un curs d'ini-
ciació a la fabricació de cervesa a la CraftBeerShop de Mataró: 
Molta Malta. El dimarts 14 The Drunk Monk serà escenari d’un 
maridatge de cervesa amb les xocolates del pastisser Claudi 
Uñó. El dimecres, activitat doble: de nou tast a The Drunk Monk 
amb el mestre cerveser de la barcelonina Fort i la Cafeteria La 
Selva acull la presentació d'una cervesa inspirada en una troballa 
arqueològica de 6.300 anys per crear la cervesa "Encantada". 
Dijous el restaurant El Farcell acull un maridatge amb protago-
nisme de les cerveses locals Biir i Piris i a partir de divendres 
l'activitat passa a la Fira Gastronòmica i de la cervesa artesana.

Cada dia una activitat

núm. 1727 del 10 al 16 de juny de 2016

que cultiven aquesta "cultura de 
la cervesa" de la mateixa manera 
que bars i restaurants sumen re-
ferències. Cerveses d'importació 
dels països que la tenen entronit-
zada com Bèlgica, sí. Però també 
cervesa artesana catalana. Aquest 
és l'ecosistema actual, que ha ge-
nerat quasi com per naturalesa 
la primera setmana de la cervesa 
a Mataró: la Mataró Beer Week.

Primera edició
La Mataró Beer Week és una ini-
ciativa a tres bandes que compta, 
a més, amb el suport del Gremi 
d'Hostaleria. De fet la setmana 
culminarà sent una de les potes 
de la Fira Gastronòmica del pro-
per cap de setmana, que inclou la 
cervesa artesanal com a afegitó ja 
en el propi nom. El trident orga-
nitzatiu de la Mataró Beer Week 
inclou la cervesa Piris, la Biir i el 
Molta Malta, espai especialitzat 
en cervesa artesana al Carrer de 
Na Pau convertit en un aparador 
perfecte del boom actual d'aquest 
tipus de cervesa. El seu responsa-
ble, Adrià Felisart, assegura que "és 
obvi que hi ha una moda però no és 
una moda de les que vénen i van, 
és un canvi a més recorregut que 
persegueix tractar la cervesa com 
un producte gastronòmic més, 
com sempre s'ha considerat el vi".

En pocs anys s'ha passat de po-
der comptar els cervesers arte-
sans catalans amb els dits d'una 
mà a sumar-ne quasi 200. També 

els tallers, ingredients i tècniques 
per fer-se cadascú la seva cerve-
sa a casa estan a l'ordre del dia. I 
també van apareixent les fi gures 
dels maridatges, els tasts.

La Mataró Beer Week vol ser 
la rèplica mataronina a aquest 

moviment. "Es tracta de fer valorar 
la cervesa més enllà del preu, anar 
educant o, si més no, difonent que 
hi ha un altre tipus de producte 
al de les grans marques", explica 
Felisart. Una mena d'evangeli de 
la cervesa, seria. 

www.totmataro.cat/ciutat
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Les artesanes 'made in' Mataró
La cultura cervesera a nivell local té noms propis, els de les persones i marques que 
van apostar-hi i que ara donen gust propi a la cervesa de casa nostra

Societat: Cugat Comas

 Darrere la Mataró Beer Week hi 
ha part de la gent que, en la darrera 
dècada, ha estat quasi predicant 
al desert a Mataró. Fa més de 10 

anys els locals que comptaven amb 
referències de "craft beer" eren 
unes autèntiques rareses però al 
voltant del The Drunk Monk es va 
anar establint un caldo de cultiu 
que en l'actualitat situa Mataró al 

mapa i permet que neixi un esde-
veniment com aquest. The Drunk 
Monk, la cerveseria que durant 
dos anys va ser escollida la mi-
llor d'Europa en una web espe-
cialitzada, va ser el paraigua sota 

Ciutat
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El client que busca cerveses artesanes confereix a l'acte de 
beure una cervesa la importància de la degustació d'un bon vi. 
"La gent busca nous tipus, noves marques, és un tipus de client 
que vol provar i que sobretot vol conèixer" explica Felisart. Com 
si d'un gota a gota es tractés, cada cop hi ha més establiments 
amb tiradors d'artesana o referències d'aquest tipus a la carta o 
autèntics malalts de fer la pròpia cervesa fins al punt que ja hi ha 
les primeres associacions de cervesers. La idea dels promotors 
de la Beer Week és "visualitzar aquesta cultura que cada cop 
està més extesa i que la gent sàpiga que a Mataró hi ha interès 
en aquesta matèria durant tot l'any, no només durant la Week". 

Visualitzar aquesta cultura

el qual la cultura cervesera que 
tantes vegades s'envejava d'al-
tres països va anar arrelant a casa 
nostra. Marques com Piris o Biir i 
un establiment com Molta Malta, 
són hereus d'aquest esperit i estan 
darrere la setmana de la cervesa 
i una creixent presència en boti-
gues i bars. "Realment està creixent 
molt la cultura de la bona cervesa 
artesana perquè en certa manera 
a la que hi entres ja t'hi quedes, si 
la saps valorar, ja no optes per la 
cervesa industrial" explica Adrià 
Felisart, de Molta Malta.

Biir i Piris
Les diferents cerveses de Biir o 
Piris –elogiades i premiades, per 
cert– són avui una de les marques 
que molts mataronins busquen. 
"És obvi que hi ha un tipus de cli-
ent que busca allò que és d'aquí, 
que prefereix pagar per un pro-
ducte de casa que per un que ve 
de l'altra punta del món", explica 
aquest cerveser. És per això que a 
Mataró –i Argentona, en el cas de 
Biir– cada cop es pot trobar, amb 
més facilitat, gent que coneix, beu 
i sobretot busca artesanes amb 
denominació d'origen –que en 
aquest cas no existeix com a tal, 
és clar– de casa nostra.

núm. 1727 del 10 al 16 de juny de 2016
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SENIORS

QUAN LA GASTRONOMIA LOCAL TREU PIT
El Parc Central vol ser l'aparador del comerç, gastronomia i cervesa

La Fira Gastronòmica que va organitzar el Gremi 
d'Hostaleria de Mataró i el Maresme l'any passat, 
creix notablement en la seva segona edició. Serà 
el pròxim cap de setmana quan el Parc Central es 
convertirà en el punt més buscat pels amants no 
només de la gastronomia sinó també del comerç 
i, aquest any com a gran novetat, la cervesa arte-
sana que fa arribar el seu boom a aquesta mostra. 
 
Tot està preparat doncs perquè el pròxim cap de set-
mana la gastronomia local pugui treure pit. I tothom 
en pugui gaudir. 

La primera edició de 
la Fira va ser un èxit 

absolut que va omplir 
a vessar, a les hores 

punta, el Parc Central. 
Aquest 2016 és l'any de 

la consolidació amb la 
incorporació de nous 

elements i serveis 
pensats pel públic

Fira Gastronòmica  
i de la cervesa artesana
17, 18 i 19 de juny  
al Parc Central
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FIRA GASTRONÒMICA

UNA EDICIÓ QUE VOL SER MÉS FORMATIVA
Organitzadors i Ajuntament coincideixen en el potencial de la mostra

3
dies, 60 cerveses artesanes i 15 establiments. 
Són només algunes de les xifres que englo-
baran la Fira Gastronòmica i de la Cervesa 

Artesana el pròxim cap de setmana. Del 17 al 19 
de juny aquesta fira s’establirà al Parc Central de 
Mataró amb l’objectiu de ser un aparador de tot el 
que defineix la comarca del Maresme: comerç, gas-
tronomia i cervesa. 

Així ho han explicat en roda de premsa els principals 
organitzadors de la fira: “volem inundar Mataró de 
cervesa amb diferents tastets, maridatges i moltes 
activitats”, assegurava Marc Sans, vicepresident del 
Gremi d’Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme 
mentre que des d’Unió de Botiguers de Mataró (UdB) 
s’afegia: “sempre hem cregut molt, i molt en positiu, 
en ajuntar sinergies”. 

Les primeres marques

I és que realment en aquesta fira hi haurà "les pri-
meres marques" de cerveses artesanes representati-
ves de Catalunya, Espanya i també la Unió Europea. 
“Barrejar gastronomia i comerç sempre és bo, nos-
altres a tot això hi hem sumat un Market Village”, 

S'hi esperen aproximadament unes 
10.000 persones, que són les que 

també van ser-hi a la primera edició 
de l'any passat i es preveu igualar les 

mateixes consumicions:  
vendre 9.000 tiquets

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

loin	frankfurter.	Pig	tenderloin

deia el president de la UdB, Jordi Novo. I és que a 
més a més de gastronomia i cervesa hi haurà moda, 
complements i decoració de la llar, gràcies als 15 es-
tabliments que conformaran aquest Market Village.

Formatiu i pedagògic

En la roda de premsa també hi havia la regidora de 
Promoció Econòmica, Dolors Guillén, que ha valorat 
el component formatiu i pedagògic que té la fira. 
Música en directe, concerts, atraccions per a nens, 
tallers o masterclass. Aquestes només seran algunes  
de les activitats que s'han preparat a la fira perquè 
a través d'uns gots personalitzats de 15 centilitres 
es podran anar tastant les prop de 60 varietats de 
cerveses artesanes que s'hi podran trobar. 
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FIRA GASTRONÒMICA

UNA CRIDA PER AJUDAR ELS REFUGIATS
#refugiatsbeerchallenge és tirar-se una galleda de cervesa per sobre

U
n repte que té com a objectiu promocionar 
l’ajuda als refugiats mitjançant donatius a 
l’ONG Proactiva Open Arms. Des de l’organit-

zació de la Fira Gastronòmica i de la Cervesa Artesana 
de Mataró volen fer que aquesta iniciativa es torni 
viral i conviden els aficionats a la cervesa artesana, 
als restauradors, a cervesers o, simplement, a qual-
sevol persona que vulgui donar un cop de mà, a su-
mar-se a la campanya, durant la qual s’ha de fer un 
donatiu al compte ES53 0182 0262 910201668823 
i després gravar un vídeo tirant-se una galleda de 
cervesa per sobre.

Que sigui viral

Tots els vídeos es poden veure al canal de youtube 
de la Fira Gastronòmica i de la Cervesa Artesana 
de Mataró i l’organització confia que personatges 
públics com el president de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, o el president del FC Barcelona, Josep 
Maria Bartomeu compleixin amb el repte plantejat.  

Tots els vídeos es poden veure 
al canal de youtube de la Fira 
Gastronòmica i de la Cervesa 

Artesana de Mataró

L’actor del Polònia David Olivares, els regidors de 
l’Ajuntament de Mataró Dolors Guillen i Joaquim 
Fernàndez, o el vicepresident del Gremi d’Hostaleria 
de Mataró i el Maresme, Marc Sans, són algunes 
de les persones que ja s’han dutxat amb cervesa 
en el marc del projecte #refugiatsbeerchallenge. 
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FIRA GASTRONÒMICA

AUTORS LOCALS I MÚSICA ALTERNATIVA
La Fira programa sis concerts amb artistes com Lorien o Víctor Puertas

L
a música és el millor acompanyament a 
una cervesa o un bon àpat. Per això, la Fira 
Gastronòmica i de la Cervesa Artesana de 

Mataró es completa amb un festival musical de tres 
dies que programa fins a sis concerts amb músics 
de l’escena local mataronina i d’altres intèrprets re-
coneguts vinguts d’arreu del país. 

Divendres, autors de casa

Encetarà el festival el divendres al vespre un dels 
fenòmens musicals en auge a la ciutat, la cantant 
Lorien que, acompanyada pel guitarrista Pol Moyano, 
desplegarà el seu repertori de versions d’artistes d’in-
fluències ben diferents. La seguirà el Cece Giannotti 
amb la banda Apres Minuit. El multinstrumentista 
canadenc establert a Barcelona des de 1992 pot pre-
sumir d’una trajectòria envejable, després d’haver 
pujat a l’escenari amb grans autors com Tina Turner, 
Marc Ribot, John Cale, Sisa o Rhonda Smith. 

Dissabte, propostes ballables

La programació de dissabte va enfocada als amants 
del swing i el blues i proposa una ballada organitzada 

L'estrella, una ballada organitzada 
conjuntament per Lindy Beer i el 

col·lectiu Big Head  
Hoppers de Mataró

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

loin	frankfurter.	Pig	tenderloin

conjuntament per Lindy Beer i el col·lectiu Big Head 
Hoppers de Mataró. Tots els passos i coreografies 
improvisades es ballaran a ritme, primer, del grup del 
guitarrista mataroní Àlex Pinet, Little Bonnie&SlimWolf 
i, després, amb ‘Men in Swing’ una big band jove i 
molt potent.

Nit de blues per tancar la fira

El grup De Carmela, encapçalat pel membre de 
D’Callaos David Felices, serà un dels dos convidats 
per tancar la segona edició de la fira, i ho farà amb 
un espectacle d’emocions, alegria i nostàlgia a través 
de la interpretació de cançons d’artistes tan diferents 
com Mercedes Sosa, Diego el Cigala o Toni Zenet. 
Qui tancarà la nit serà el reputat Víctor Puertas and 
the mellow tones, un dels músics més complets en 
l’escena blues barcelonina.
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FIRA GASTRONÒMICA

ELS NOMS PROPIS DE LA FIRA
Restaurants, bars, marques i firmes aposten per aquest format

L
a mostra està organitzada pel Gremi d’Hosta-
leria i Turisme de Mataró i el Maresme i les em-
preses de cervesa artesana Molta Malta, BIIR i 

Piris, amb el suport de l’Ajuntament de Mataró, amb 
la col·laboració de Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme i Catalunya-Regió Europea de 
la Gastronomia 2016, a més d'altres empreses col-
laboradores. Dins de les Cerveses Artesanes hi haurà 
unes 40 varietats diferents, en el decurs de la set-
mana del 13 al 16 de juny hi haurà la Beer Week, on 
diferents aparadors de Botigues de Mataró oferiran 
tastets i tallers de cervesa artesana, així com esta-
bliments de restauració de la ciutat. 

Fer-hi un àpat

Per part de la Junta Directiva del Gremi es vol po-
tenciar la Gastronomia de Mataró i el Maresme amb 

menús acompanyats d’un postre, cafè, còctel, cava 
o vi, i al mateix temps donar a conèixer les cerveses 
artesanes que es fabriquen a Catalunya. 

Els noms propis

En aquesta edició participaran 15 establiments de 
restauració de Mataró i rodalies, essent els següents: 
La Treva, Suka, Peix & Chips, La Girella, Leks Thai, 
La Gofreria, Nou Valencia, Tapavins, Sp9rt House, 
La Selva-DClub & Bar, Carns Laura, Servifruits, Can 
Serrat i Somiatruites aquests oferiran tastets a un 
preu popular. A la mateixa Fira hi haurà diferents 
empreses Cafè Crem, Cava Bouquet d’Alella, Himsa-
Gelats, Sorel-Destil·leries del Maresme que oferiran 
el servei de begudes, vins, còctels, cava, cafè i gelats, 
més 15 empreses que oferiran cerveses artesanes.

 Al mateix temps hi haurà, per part de la Unió de 
Botiguers de Mataró, un Market Village amb uns 
18 comerços que participaran dins de la mateixa 
Fira, que omplirà de gent l'agradable recinte del 
Parc Central.

La Fira Gastronòmica i de la Cervesa Artesana 
reuneix al Parc Central alguns noms dels més 
respectats de l'hostaleria local. 15 establiments 
que aposten per aquesta Fira, que és l'oportuni-
tat ideal per conèixer. 
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La Treva, Suka, Peix & 
Chips, La Girella, Leks 
Thai, La Gofreria, Nou 

Valencia, Tapavins, 
Sp9rt House, La Selva-

DClub & Bar, Carns 
Laura, Servifruits, Can 

Serrat i Somiatruites 
aquests oferiran tastets 

a un preu popular

Cafè Crem, Cava 
Bouquet d’Alella, 

Himsa-Gelats, Sorel-
Destil·leries del 

Maresme que oferiran 
el servei de begudes
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FIRA

ILURO: UNA 
MONEDA PRÒPIA 
PER A LA FIRA 

L
a gastronomia i la cervesa 
seran protagonistes durant 
la Fira Gastronòmica i de la 

Cervesa Artesana. A la trobada, 
tanmateix, s’hi afegeix un atractiu 
amb un rerefons històric. La mo-
neda Iluro servirà de ‘token’ a la 
Fira per adquirir els productes. Una 
autèntica picada d’ullet al passat 
romà de la ciutat, que vol posar 
així en valor el patrimoni històric 
de la ciutat. 

Rerefons històric

Es tracta d’una adaptació de la 
moneda de bronze que ja havia 
circulat a Mataró en època romana, 
és a dir, a Iluro, fa més de 2.000 
anys. Segons els historiadors, va 
ser encunyada en els temps en què 
el poblat de Burriac començava a 
assentar-se a la costa i hi conver-
geixen caràcters ibèrics i romans. 
Per a la fi ra se n'han fabricat més 
de 10.000 exemplars.

10.000 exemplars  
serviran per adquirir 
els productes de la fi ra
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Fins al

14 de juny

Barri de l'Havana 
(Mataró) //  

FESTES DE L'HAVANA,
ACOMIADANT LA PRIMAVERA

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Coetus
Divendres 10 juny / 22h / Castell 
Jalpí (Arenys de Munt) / Preu: 12€.
Concert de l'orquestra de percus-
sió ibèrica, amb 17 persones en 
escena. Porten l'espectacle 'Entre 
tierras'. Dins el Festival de Música 
Mediterrània.

Alumnes escola KBMúsics
Diumenge 12 juny / 11:30h / Casal 
Nova Aliança (c. Bonaire, 25. 
Mataró) / Entrada lliure, recollida 
d’aliments (oli i llet) per a Càritas.
Concert de fi nal de curs a càrrec 
dels alumnes de l’escola KBMúsics, 
amb la participació de la coral 
Caldo de Notes.

Audició d'alumnes de Musical 
Mataró
Diumenge 12 juny / 17:30h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 10€. Taquilla: 12€. 
Concert de fi nal de curs.

'Un passeig per les arts'
Diumenge 12 juny / 19h / Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Anticipada: 10€. 
Taquilla: 12€.
Nòmada i amics acompanyats de 
diverses disciplines artístiques en 
un espectacle complet i diferent.

Audició d'alumnes de l'EMMM
Dilluns 13 juny / 17:30h / Sala Clap 
(c. Serra i Moret, 6. Mataró)
Concert de fi nal de curs. 

Seu de Corda
Dilluns 13 juny / 18:30h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Audició de fi nal de curs de la Seu de 
Corda de l’EMMM, Escola Municipal 
de Música de Mataró.

Audició de fi  de curs
Dimarts 14 juny / 19h / Auditori 
La Saleta (Pl. dels Bous, 1 Mataró)
Escoles vinculades a l'Escola de 
Música Liceu Mataró: Escola Balmes 
de Mataró i Col·legi Parroquial Sant 
Feliu de Cabrera de Mar. 

Audició d'alumnes de combo 
de l'EMMM
Dimecres 15 juny / 20h / Cafè 
de Mar (C. Santa Rita, 1. Mataró)
Tast del repertori treballat durant 
el curs, a la seu de Peramàs. 

Guia cultural

Agenda

ACOMIADANT LA PRIMAVERA

El barri de l'Havana encara 
aquest cap de setmana els 

darrers actes de la seva Festa de 
Primavera amb programació per 
a tots els gustos. Des del teatre, 
aquesta nit de divendres, al cor-
refoc infantil de dissabte amb les 
comparses de la ciutat (Diables, 
Momeroteta i Dragalió), just abans 
del sopar i el ball. Diumenge hi hau-
rà una trobada de cotxes clàssics 
al Callao, una passejada popular, 
més teatre i gegants. Una festa 
per a tothom!
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TEATRE I DANSA //

Tallers de l'Aula de Teatre
Can Gassol (Plaça Pepa Maca, 15 
Mataró) / Gratuït amb invitació:
Dissabte 11 juny: 12:30h, "El conte 
de l'àvia", grup El Meu Primer Tast 
Teatral B. 19h, "Noir (i no ens referim 
al gelat, sinó a la crua realitat)", grup 
Aula Júnior +15 anys. Diumenge 
12: 12:30h, "L'aniversari de la Bella 
Dorment", grup Aula júnior 10 anys. 
18 i 20h, "Ghost, el musical. Més en-
llà de l'amor", grup Teatre Musical. 
Dijous 16: 21h, "La soledat era això", 
grup Gent gran. Divendres 17: 21h, 
"Un segle bevent cafè", grup Aula 
júnior 14 anys. Dissabte 18: 20h, 
"El tast", grup Taller de Creació. 
Diumenge 19: 20h, "La gata damunt 
la teulada de zinc calenta & deliris 
creatius de Tennessee Williams", 
grup Taller d'Interpretació.  

'L'amor venia amb taxi' 
Diumenge 12 juny / 18:30h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Entrada: 7€. Socis i jubilats: 5€.
De Rafael Anglada. A càrrec del 
grup de teatre 'Encara hi Som', 
de l'Associació Gent Gran Jaume 
Terrades de Mataró. 12a Mostra de 
Teatre Amateur. 

INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 10 juny / 17:30h:
El conte de la rotllana: 'T'avorreixes, 
Fredy?' de Shen Roddie. 
Dimecres 15 juny / 17:30h:
Art Time: 'Gens ni mica brutes', 
conte i taller d’activitats plàstiques.
Dijous 16 juny / 17:30h: 
Els Dijous a la Biblio: 'Gegantíssima', 
un conte de Bel Olid. 

Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 10 juny / 18h: 
Club dels Setciències: 'Les Santes. 
Festa Major de Mataró'.
Dimarts 14 juny / 18h: 
L'hora del conte: 'Yannis, el nen 
que no plorava' de Pep Albanell.

Biblioteca Antoni Comas (c. Prat 
de la Riba, 110. Mataró).
Divendres 10 juny / 18h: 
Tallers a la biblio: 'Llegums, quin 
tresor!'.
Dimecres 15 juny / 18h:
Petita Hora del Conte (0-4): 
'Pometes', espectacle de Bressola’m.

Els arcs intel·ligents de Gaudí
Dissabte 11 juny / 12h / Nau Gaudí 
(c. Cooperativa, 47. Mataró)
Activitats familiar, lúdica i cultural, 
a partir de 5 anys. 

TEATRE /

Gran gala solidària
Dissabte 11 juny / 19h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
/ Anticipada: 5€. Taquilla: 6€.
Amb l'actuació del monologuista 
Toni Cruz. A benefi ci de l'organit-
zació Un Somriure per a l'Aleix (per 
la malaltia de Tay-Sachs).

MÚSICA /

'Emocions i sentiments'
Dissabte 11 juny / 20h / Teatre 

Principal (c. Església, 45-47. Arenys 

de Mar) / Entrada lliure.

Concert de: Coral Rodamón, Cor 

Adàmaris, Cor de l'EMMM i alumnes 

de dansa Aula de teatre de Mataró.
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LLIBRES /

'Somnis a mida'
Dimecres 15 juny / 19:30h / Buc 
de Llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró)
Presentació del llibre de Núria Pradas, 
fi cciona l’arribada de l’alta costura a 
Barcelona. Amb la intervenció de l'au-
tora, acompanyada de Care Santos. 

XERRADA /

Anorèxia, Bulímia, Vigorèxia, 
Ortorèxia... 
Dimarts 14 juny / 19h / Fundació 

Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).

Com prevenir i tractar els Transtorns 

de la Conducta Alimentària. Xerrada 

de Ma Àngels Fonollosa, psicòloga.

Català a bon ritme!
8è Cicle Tertúlies de Lectura Fàcil. 
Divendres 10 juny / 10h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró):
'Sherlock Holmes resol 3 casos', 
d’Arthur Conan Doyle.
Dijous 16 juny / 11h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró):
'Tant de gust de conèixer-lo, se-
nyor Andersen', de Carme Rubió 
i M. Carme Bernal.

Conferència: 'Com volem ser 
cuidats?'
Dilluns 13 juny / 19h / Sala d’Ac-
tes de la Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa 61. Mataró).
Conferència de Sara Moreno Colom, 
Doctora en Sociologia, sobre la 
cura de llarga durada. Organitza: 
Associació de Familiars de Malalts 
d'Alzheimer - Maresme.

'Sabem qui som?'
Dilluns 13 juny / 19:30h / Foment 
Mataroní (C. Nou, 11. Mataró) / 
Preu sessió: 10€. Cicle: 15€.
1a part Cicle de consciència, xerra-
des d'autoajuda de Pau Mojedano. 

Véns a la tertúlia?
Dimarts 14 juny / 19h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia sobre el llibre 'Algú com 
tu', de Xavier Bosch.

Llegim!
Dimecres 15 juny / 17h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària adreçada a nois i 
noies a partir de 13 anys, a càrrec 
de l'escriptora Lola Casas.

'Volianes de paper'
Dijous 16 juny / 19h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)
Presentació d'un recull de dictats 
per aprendre català i gaudir de la li-
teratura, de Rosa Roca i Jordi Solé.

Fons i documents per al co-
neixement de la història de 
les famílies
Dijous 16 juny / 19h / Arxiu 
Municipal de Mataró (C. d’en Palau, 
32. Mataró).
Conferència d'Alexandra Capdevila, 
doctora en història, sobre els do-
cuments patrimonials i familiars.

La llum de Vesta
Diumenge 12 juny / 12h / Can 
Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17. Mataró).
Activitat familiar per descobrir com 
era la ciutat romana d’Iluro. Per a 
nens/es a partir de 5 anys.

'Bocabava'
Dijous 16 juny / 17:30h / Buc de 
llibres (c. Muralla del Tigre, 31. 
Mataró).
Presentació del conte amb els au-
tors, Tina Vallès i Gabriel Salvadó.

XERRADES I LLIBRES /

'Vegetals'
Divendres 10 juny / 19:30h / 
Biblioteca Municipal (C. Gran, 
3-5. Argentona)
Presentació del llibre de Jordi 
Cervera i Cristina Villa.

'Volta a Islàndia amb bicicleta'
Divendres 10 juny / 21h / UEC de 
Mataró (C. Nou 29. Mataró)
Xerrada i projecció de fotografi es 
de la volta a l'illa d'Islàndia.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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TALLERS I CURSOS //

Taller per a pares: 'Resoldre 
confl ictes en família'
Dijous 16 juny / 16:30 a 19:30h / 
Clínica Issa (c. Nou, 46. Mataró) / 
Preu: 35€. Inscripció: 93.790.22.14 
o gemma@clinicaissa.com
Taller a càrrec de Laura Díaz, psicò-
loga, instructora Aware Parenting.

RUTES I VISITES //

Seu de l'arxiu del Museu Arxiu 
de Santa Maria
Dissabte 11 juny / De 17 a 20h / 
Museu Arxiu de Santa Maria (c. 
Beata Maria, 3. Mataró)
Jornada de portes obertes i pre-
sentació revista Fulls 115.

Caminada popular pels entorns 
de Lladó, Madà i Cros
Diumenge 12 juny / 9:30h / Des 
de la Plaça Nova (Argentona)
Recorreguts d'entre 3 i 4 hores de 
durada, pensats per gaudir de la 
natura de manera individual, en 
família o amb amics.

FESTES I FIRES //

Festes de Primavera a l'Havana
Divendres 10 juny: 20:30h a Can 
Marfà, Teatre "Ghost, més enllà del 
amor", grup de teatre musical de 
l'Aula. Dissabte 11: 21h des de Pl. 
Josep Moragues, Correfoc infantil. 
22h al Passatge Can Marfà, Sopar 
veïnal. 22.30h, Ball de Festa Major. 
Diumenge 12: 9:30h, Passejada 
Popular, Marxa Nòrdica, Bicicletada: 
circuit circular per les Cinc Sènies. 
De 10 a 17h, VI Trobada de cotxes 
clàssics al Callao. 10:30h Pl. de 
l'Havana, Plantada de gegants. 
11:30h, cercavila. 12:30h al Callao, 
ball de gegants i Espectacle infantil.  

Festa 25 anys del Cor l'Aixa
Dissabte 11 juny / 10h / Plaça de 
l'Església (Arenys de Mar)
10h ,cercavila. 10:30h, tallers in-
fantils. 12h, conte musical. 12:15h, 
vermut-concert amb Hat Hausen 
Elastic Band. 13h Vox-Art. 13:30h, 
L'Aixa canta Dixieland. 21h, sardinada 
popular. 22:30h, rom cremat. 23h, 
concert Jaume Arnella i Rafel Sala.

Festa al Port de Mataró
Dies 11 i 12 juny / De 10 a 22h / 
Port de Mataró
Tastets d'activitats a la mar, mer-
cat mariner, activitats i atraccions 
infantils, market  Port, entre altres. 

Mercat del Disc i la Ceràmica 
Dissabte 11 juny / Pati de Can 
Tàpias (C. de Munt. Llavaneres)
Discs de vinil, CD, DVD, vídeos i ob-
jectes de ceràmica a preus regalats.

Ballades de sardanes
Dissabte 11 juny / 19:15h / Plaça 
de Santa Anna (Mataró):
Amb la Cobla Ciutat de Granollers.
Dimecres 15 juny / 19h / Plaça de 
José López Miravete (Mataró):
Amb la Cobla Iluro. Cloenda del 9è 
Taller de Sardanes de l'Associació 
de Gent Gran del Pla d'en Boet.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda
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Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). Inauguració: diven-
dres 10 juny a les 19:30h. Fins al 
23 d'octubre: 
• Art a Mataró 1984-2016. Anys d'ac-
tituds i possibilitats: Tram 2006-2016. 
• ‘La col·lecció imaginada III (TRAM 
2006-2016' - Sala 1 i galeria.   
• ‘Amb fi txa d’inventari’ - Sala 2.
• ‘Revisions, 75 anys d’art i cultura 
a Mataró. Arxiu’. l Menjador.

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
Inauguració: dijous 16 juny a les 
19:30h. Fins al 17 de juliol:
• 'Reconeixement a Antoni de P. 
Boix: La idealitzada realitat'.
Fins al 26 de juny:
• 'Seguint el traç', de Beth Fornas.
Fins el 19 de juny:
• 'Jo sóc com tu': Fundació Maresme.

'Els colors de la vida'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Inauguració: diven-
dres 10 de juny a les 19:30h. Fins 
al 3 de juliol.
Aquarel·les recents Jordi Vendrell.

Can Palauet (c. d’en Palau, 32. 
Mataró). Fins al 26 de juny: 
• Anima[t]. Cinema d'animació.
Inauguració: divendres 10 de juny 
a les 21h. Fins al 10 de juliol: 
• 'Si Can Palauet fos pla', de Job 
Ramos. 

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 11 juny a les 18:30h.
'Mataró, capital del gènere de punt'.

Col·lectiva Espai Gatassa
Espai Gatassa (C. Josep Monserrat 
Cuadrada, 1. Mataró). Del 13 al 
23 de juny.
Mostra dels tallers de l'Espai 
Gatassa i entitats del barri.

'Protagonistas cotidianos'
Col·legi d'Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics (Pl. Can Xammar, 
2. Mataró) / Fins al 25 de juny.
Olis recents de Francisco Padilla.

7,5 M. Construïm un país
Centre Cívic Molins (C. de Nicolau 
Guañabens, 23. Mataró) / Fins al 
25 de juny.
Mostra gràfi ca dels moviments mi-
gratoris a Catalunya.

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

'Ricard Jordà. Interpret-arts'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) l Fins al 16 de juny. 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

'Fugint de l’holocaust. Cata-
lunya i els refugiats jueus de 
la Segona Guerra Mundial'
Can Serra. Museu de Mataró 
(El Carreró, 17) / Inauguració: 
dimecres 15 de juny a les 19:30h.
Exposició del Museu d’Arqueologia 
de Catalunya.

Mataró
Dijous 16 de juny
19.30 h, plaça de la Muralla
 

Gabriel Rufián, Marta Rovira, Ana Surra, 
Xavier Roger i Andreu Francisco #noupaís

  esquerra_ERC  esquerra.ERC  
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ACTIVITATS //

'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.

Aules Sènior d’extensió uni-
versitària de Mataró 
Dimecres 15 juny / 18h / Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 
OCEANS: "La vida navega pels 
oceans", conferència a càrrec de 
Josep M. Gili i Sardà, professor 
investigador del CSIC.

Grup de lectura 
Dijous 26 maig / 18h / Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Palau, 18. Mataró)
Lectura comentada per a gent gran: 
amb la novel·la 'Abans que el teu re-
cord torni cendra', de Maria Escalas.

CASALS //

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.

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.

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 21 juny a les 
17h, Grup de Ball del Casal del Parc. 
Dimecres 29 de juny, havaneres 
amb 'Vol de Gavines' del Casal del 
Parc. • Excursions: Dijous 16 juny 
a les 8h, sortida a l'Alt Empordà. 
Preu 38€. / Del 21 al 25 de juny, re-
vetlla de Sant Joan a Cambrils (ho-
tel 4 estrelles). Preu: 255€. • Ball 
dimecres 16,30h a la Sala del Bar. 

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

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, actu-
ació grup Playback. Dimarts 28 de 
juny a les 17h, teatre humorístic. 
Dimecres 29 juny a les 10:30h, mis-
sa a la Basílica de Santa Maria. 14h, 
dinar de germanor a l'Hotel Ciutat 
de Mataró. • Sopar-Ball, penúltim 
dissabte de mes, 20,30h. 

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

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

Associació 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.

Més informació a:
www.totmataro.cat/gentgran

Gent gran núm. 1727 del 10 al 16 de juny de 2016
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Educació

Educació conscient: 
"Ja, però per què?"

Recordo com si fos ahir, el dia en 
què em vaig trobar a la meva fi-
lla Índia, amb 3 anys, enganxant 
uns adhesius en una de les calai-
xeres on guardàvem les joguines. 
Possiblement ella també ho recordi 
pel meu crit de -NO!-. El meu marit 
es va presentar a l'habitació i em va 
preguntar, alarmat, què passava. 
Quan li vaig explicar que l'Índia 
estava enganxant els adhesius a la 
calaixera i que no podia fer això, ell 
es va limitar a respondre'm: -"Ja, 
però per què?". La meva resposta 
automàtica va ser... enfadar-me 
amb ell: -"Com que per què? Doncs 
perquè no. Perquè els adhesius no 
s'enganxen als mobles i punt". -"Ja, 
però per què?", va insistir ell. El meu 
enuig va augmentar, em vaig sentir 
irritada i... no vaig saber respondre.
No va ser fins a la nit, després d'ha-
ver pensat en el tema gran part del 
dia, quan per fi vaig poder deixar 
sortir tots els meus perquè.  La con-
versa encara va durar una estona i, 
al final, vam arribar a un acord sa-
tisfactori, que avui segueix vigent. 
Des de llavors, cada vegada que 
sorgeix un conflicte, una discussió 
o desacord, intento qüestionar i 
preguntar-me "per què?", abans de 
prendre una postura. No sempre 
ho aconsegueixo, però quan ho 
faig m'adono que em costa molt 
menys escoltar les meves filles i em 
resulta molt més fàcil no irritar-me. 
Aquesta pausa per qüestionar-me, 
és la que sol marcar la diferència.

LAURA DÍAZ DE ENTRESOTOS 
Psicòloga. Aware Parenting.

TALLER PER A PARES: "Resoldre 
conflictes amb família".
Dijous 16 Juny 16:30h. Clínica Issa 
(c. Nou, 46. Mataró) / Inscripció 
prèvia: 93.790.22.14. (Preu 35€) 
 

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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 Foto antiga Les portades

 Sovint ens fi xem en com ha can-
viat l’aparença dels carrers de la 
ciutat, dels barris de més recent 
creació o de les façanes dels edi-
fi cis. Mataró s’ha transformat 
notablement en el darrer segle, 
però també ho han fet els interiors 
d'espais emblemàtics. És el cas de 
l’Ajuntament de Mataró, inaugurat 
el segle XVII, i el seu interior. Així 
ho demostra la targeta cedida per 
Conxita Gimeno, en la qual es pot 
veure el despatx d’Alcaldia, molt 
diferent de com és avui. 

El despatx de l'alcalde

No es coneix la data exacta de la 
fotografi a, però es podria tractar 
de principis del segle XX. A més a 
més, es pot comprovar que el des-
patx d'alcaldia se situava alesho-
res a l'actual Sala dels Lleons que 
avui acull les reunions de govern. 
El mobiliari tampoc s'ha conser-
vat, però el que sí que encara hi 
ha a la sala és la pintura central de 
José Bermudo, 'Últimos mártires 
del cristianismo' que el Museu 
del Prado va cedir a l'Ajuntament 
de Mataró. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto: Conxita Gimeno
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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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Una festa al Port per a tota la família    
88 activitats nàutiques diferents durant dos dies en la cinquena edició d'un 
esdeveniment que espera milers de visitants

Societat: Redacció

   Aquest cap de setmana tindrà 
lloc la cinquena edició de la Festa 
al Port, que organitzen l’Ajunta-
ment i el Port de Mataró amb el 
suport de la Unió de Botiguers, 
Blaumar Bivalvia, Bricbarca, l’Es-
cola de Vela i Sailability Catalunya, 
Rem Capgrossos, Viu la Vela, 
Artistic Events i l’Associació d’Usu-
aris del Port Esportiu de Mataró.
 Es tracta de dues jornades per 
conèixer a fons les activitats nàuti-
ques que es fan al Port de Mataró: 
sortides en golondrina i catamarà, 
tastets de vela, caiac, pàdel surf i 
rem, passeig en llaüt... i activitats 
per a tota la família, com el mercat 
mariner, el Market Port, activitats 
i atraccions infantils, exposicions, 
xerrades i gastronomia.

Marina Day 2016
La jornada coincideix amb el 
Marina Day, una cita que es va 
estrenar a Catalunya i en l’edició 
2016 s’ha traslladat a l’àmbit es-
tatal per consolidar-se com una 
de les dates de referència del ca-
lendari espanyol. El Marina Day 
vol trencar amb la imatge que els 
ports són llocs tancats i elitistes, 

mostrant que són instal·lacions 
obertes a tothom on no fa falta 
tenir un vaixell per gaudir de la 
seva àmplia oferta nàutica, cul-
tural, d’oci i gastronòmica.

 En aquesta edició de la Festa 
al Port s’ofereixen 88 activitats 
nàutiques al llarg de tot el cap de 

setmana, a les quals podran par-
ticipar 2.821 persones, a més de 
diferents propostes d’oci, comerç 
i gastronomia. 

Tot tipus d'activitats 
Es podran fer sortides amb el lla-
üt Sant Ramon, un dels vaixells 
de vela llatina més antics de la 
Mediterrània, o gaudir en família 

d’una sortida en un catamarà de 
30 metres d’eslora (per a 250 per-
sones) que diumenge al matí re-
alitzarà 6 sortides per a un total 
1.500 persones. 

Les novetats d’enguany són la 
possibilitat de fer un tast de pàdel 
surf o participar en les sortides o 
visites amb el Sail One Mundus, 
una experiència de navegació oce-
ànica damunt una embarcació que 
realitza la volta al món. També es 
podrà gaudir d’un tastet de vela 
lleugera, caiac, rem o tenir l’opor-
tunitat de navegar en un vaixell de 
regates de 8 metres.

Mercat Mariner i Market Port
L’oferta del cap de setmana fes-
tiu es complementa amb dife-
rents propostes i activitats, com 
el Mercat Mariner de produc-
tes artesans relacionats amb el 
mar, al que diumenge s’afegeix el 
Market Port, organitzat per Unió 
de Botiguers de Mataró, un espai 
amb encant i amb infi nitat de pro-
ductes únics de la moda, la bellesa 
i la decoració.

També hi haurà l’espai d’atrac-
cions infantils amb infl ables, bar-
quetes i llits elàstics per als infants.
 
 

4

Es podrà aparcar al Port 
de Mataró durant 4 ho-
res de manera gratuïta, 
recollint el val de des-
compte al punt d’infor-
mació situat a l’entra-
da principal del recinte 
portuari.

CiutatCiutat núm. 1727 del 10 al 16 de juny de 2016
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Proverbis japonesos

El Japó té una cultura mil·lenària 
i es troba amb una tecnologia de 
punta de llança. A casa es viu de 
forma japonesa, tradicional, i al 
treball de forma tècnica. I les di-
tes són vives. En tenen moltes. A 
més de tota una tradició espiritual 
i filosòfica molt pregona.

1. Un vaixell que té 100 marines 
pot pujar una muntanya.
2. Al clau que surt, li toca sempre 
el cop de martell.
3. El peix que s'escapa sempre 
sembla el més gran.
4. Amb la primera copa l'home beu 
vi; amb la segona, el vi beu vi i amb 
la tercera copa, el vi beu l'home.
5. És dels enemics, no dels amics, 
que les ciutats aprenen de com 
construir muralles altes.
6. Amb la llenya promesa, no s'es-
calfa la casa.
7. El temps que passa un rient, 
és temps que passa amb els déus
8. Àdhuc les mones cauen dels 
arbres.
9. Les grans obres de les institu-
cions les somien els sants bojos, 
les realitzen els lluitadors nats; les 
aprofiten els feliços assenyats i les 
critiquen els inútils crònics
(Kioto, poeta jalonès).
10. La pluja només és un problema 
si no et vols mullar.
11. Pedra que roda no fa un piló.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics

núm. 1727 del 10 al 16 de juny de 2016
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El Consorci s'estalvia la paga que encara deu   
El jutge dóna la raó al CSdM en el judici sobre la paga de Nadal del 2012 i argumenta 
que “per efectuar el pagament, l’ens no pot tenir dèficit” com és el cas del 2015

Sanitat: Redacció

  El Consorci Sanitari del Maresme 
guanya el judici i no haurà de pa-
gar als treballadors de l’Hospital de 
Mataró la part de la paga de Nadal 
meritada que els deu des del 2012. 
Així ho dicta la sentència del jut-
ge, que dóna la raó al CSdM, que 
va al·legar que “no podia pagar” 
perquè no disposava dels diners.

La sentència per la pugna entre 
el Consorci Sanitari del Maresme 
i els treballadors de l’Hospital dei-
xa aquests últims sense el 24,04 
de la paga de Nadal del 2012, la 
part meritada que feia anys que 

reclamaven i que van portar a 
judici el desembre del 2015 des-
prés que s’acabés el termini que 
el Consorci tenia per fer els pa-
gaments. Es tracta d’uns 800.000 
euros que el CSdM afi rma no tenir 
i que tampoc podria pagar, tenint 
en compte la situació dels comptes 
del 2015, que es van tancar amb 
un dèfi cit que, per llei, l’ens no 
pot tenir per a fer els pagaments 
als treballadors.

"Manca de voluntat"
La decisió del jutge no ha estat ben 
rebuda pels treballadors. Des del 

Comitè de Treballador lamenten 
profundament, ja que, segons ex-
pliquen, el Consorci no fa efectiu el 
pagament “per falta de voluntat” i 
se senten menyspreats. En aquest 
sentit, els treballadors també de-
nuncien que el pagament d’aquests 
diners tampoc està contemplat en 
“el pla de reequilibri”  La CATAC, 
per la seva banda, recorrerà i as-
segura "el CSdM estava en dispo-
sició legal de poder pagar la part 
meritada de l'extra de 2012 i ha 
estat la seva voluntat el fet de no 
pagar-la, restant a banda si tenia 
o no el poder econòmic"

CiutatCiutat núm. 1727 del 10 al 16 de juny de 2016
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Una selecció de botigues amb més de 40 anys dedicats a la 
compravenda de materials preciosos que destaca per la 
seva especialitat en rellotgeria, experts en aquesta indústria, 
coneixen bé la informació actual, nacional i internacional sobre les 
gammes de col·leccions i marques. 

COMPREM RELLOTGES

Si tenim un rellotge que ha passat de 
moda o bé és una joia que ja no ens 
posem, tenim l’opció de treure’n un 
benefici econòmic i poder invertir en una 
altra cosa que puguem aprofitar més.

 Quin tipus de rellotge 
podem vendre?
La nostra especialització ens dóna 
l’oportunitat de poder avaluar i donar 
el millor preu per tot tipus de rellotges. 

Primeres marques com Rolex, Cartier, 
Hublot, IWC, Patek Philippe… però 
també de gamma mitjana com 
Longines, Oris, Tag heuer, Tudor entre 
d’altres. 

Rellotges vintage, d’esport...

 Quan es considera que un 
rellotge és vintage?
Diversos factors combinats determinen 
que un rellotge sigui considerat un 
clàssic: la durabilitat, l’estil, el disseny, 
una certa elegància, la fiabilitat 
del mecanisme, la marca que dóna 
prestància, etc. 

És un rellotge que amb el pas dels anys 
guanya presència i admiració, però 
no tots els rellotges amb 20 anys es 
poden considerar vintage, depèn de 
molts factors; una edició limitada, una 
producció curta, per fama o estètica... 
La valoració d’un rellotge vintage no 
és una ciència exacta.

 Quin tipus de client és el 
que ve més a visitar-los?
Tenim tots tipus de clients, ja que 
oferim un ventall molt ampli de 
possibilitats.

Principalment són clients que es volen 
desfer del seu rellotge que no fan 
servir des de fa anys, rellotges que van 
ser objecte de regal o herència...

El temps passa molt de pressa, 
s’adonen que tenen aquell rellotge 
oblidat i que ja no és d’utilitat. És una 
mera qüestió pràctica, si bé és cert 
molts rellotges estan molt poc usats.

Hi ha clients que volen canviar els seus 
rellotges per d’altres. Aquesta és un 
altra opció important que oferim.

També tenim clients que col·leccionen 
rellotges i podem intercanviar opinions 
i alhora, comprem els seus rellotges 
d’una col·lecció que ja no volen.

 Quines són les passes a 
seguir per vendre un rellotge, 
sigui modern o vintage? 
És molt fàcil i àgil, simplement cal 
adreçar-se a un una de les nostres  
botigues. En el món de la rellotgeria 
cal destacar i matisar que cada rellotge 
té una època i un moment. Sigui 
modern o vintage (és a dir, de tipus 
antic) analitzem en tot moment quina 

peça de rellotgeria tenim davant per 
dur a terme una taxació sempre amb 
un valor a l’alça i de mercat. 

Quins són els tipus de rellotges 
amb els quals treballen?
Principalment, treballem amb les 
marques amb més tradició rellotgera 
del mercat. Podem classificar els 
rellotges en gamma mitjana, alta o 
de luxe, però preferim que el client 
ens porti el rellotge a la botiga, per 
observar-lo de la vora i valorar una 
compra posterior.

Tenen algun servei inte-
ressant per als seus clients?
Oferim servei de reparació i 
manteniment integral de rellotges. 

Els nostres clients poden gaudir 
d’aquest servei de taller de rellotgeria a 
preus molt competitius i amb garantia.

A part, oferim un servei a tothom 
que hi estigui interessat, de valoració 
i taxació del seu rellotge, sense cap 
tipus de compromís, per si volen 
conèixer el seu valor actual. Garantim 
un preu excel·lent i absoluta discreció. 

Preguntes al  
professional

coneixen bé la informació actual, nacional i internacional sobre les coneixen bé la informació actual, nacional i internacional sobre les coneixen bé la informació actual, nacional i internacional sobre les coneixen bé la informació actual, nacional i internacional sobre les coneixen bé la informació actual, nacional i internacional sobre les coneixen bé la informació actual, nacional i internacional sobre les coneixen bé la informació actual, nacional i internacional sobre les 

Descatalogats, vintage, gamma mitjana i de luxe.  
No importa l’estat de conservació ni antiguitat.

A Mataró > Av. Maresme,201 (Davant estació) · Tel. 93 790 81 64



"Els nous horaris són un suïcidi econòmic"   
El Gremi d’Hostaleria demana que es congeli el canvi d'horaris de les terrasses fins 
passat l'estiu i que es valori l'hostaleria "si de debò es vol apostar pel turisme"

Societat: Cugat Comas

   El canvi d'horaris de les terras-
ses de bars i restaurants no es pot 
aplicar, de moment, pel recurs que 
ha interposat el Gremi d'Hostaleria 
de Mataró i el Maresme. Els bars i 
restaurants de la ciutat van rebre 
"amb molta sorpresa" com el Ple 
Municipal aprovava que les ter-
rasses obrissin i tanquessin una 
hora abans, i demanen ara "que 
es congeli aquesta mesura fi ns 
passat l'estiu per llavors seure en 
una taula i fer una ordenança espe-
cífi ca" en paraules de Marc Sans, 
vicepresident del Gremi. Sans as-
segura que l'aplicació de la norma, 
que implica que les terrasses tan-
quin una hora abans a la nit, pot 
suposar en alguns casos pèrdues 
d'uns 2.000 euros al mes. "Aquests 
canvis d'horari són impropis d'una 
ciutat que de debò vulgui apostar 
pel turisme", rebla Sans.

Un canvi polèmic
El Ple Municipal va aprovar el mes 
de maig un canvi d'horaris de les 
terrasses sobre el que ara ha re-
corregut el Gremi. L'Ajuntament 
deia fer-se ressò de la demanda 
històrica de bars i restaurants de 

poder instal·lar les terrasses una 
hora abans al matí però en con-
trapartida va retallar l'hora de tan-
cament, passant-la a les onze de 
la nit entre setmana i a les dotze 
els caps de setmana. Marc Sans 

assegura que "aquesta mesura és 
un autèntic suïcidi econòmic".

Trasllat versus ampliació
Assegura que "la demanda d'obrir 
abans és totalment lògica, ja que 
era injust que a les vuit del matí 
ja es puguin fer obres i en canvi 
s'hagi d'esperar a les nou per a les 

terrasses" però assegura que "en 
cap cas vam demanar un trasllat 
d'horaris com el que ha aprovat 
unilateralment l'Ajuntament, sinó 
una ampliació, ja que la primera 
hora del matí les terrasses fan un 
servei mentre que l'hora que es 
vol suprimir a la nit suposa un 
volum de negoci molt important 
en alguns casos".

Una ordenança a 10 anys
El Gremi ja ha traslladat el seu ma-
lestar a l'Ajuntament i demana, en 
paraules de Sans, "que congeli la 
mesura, que deixi passar l'estiu i 
que seguem en una taula i es faci 
una ordenança específi ca, no de-
penent de la d'incivisme, pensant 
en el sector i potenciar la gastro-
nomia com a actiu de ciutat". El 
vicepresident del Gremi dubta de 
"si realment l'Ajuntament vol una 
ciutat turística si després pensa 
més en els vots i aprova normes 
com aquesta". 

Sans reivindica "una ordenança 
de terrasses en la línia de Tossa de 
Mar, que l'ha tirat endavant amb 
un horitzó de deu anys que im-
plica també la millora de serveis 
i estètica de les mateixes".

2.000

L'hora de menys per 
obrir a la nit pot suposar, 
en alguns casos, pèrdues 
per valor de 2.000 euros 
al mes, ja que és la franja 
horària en què es factura 
més i no es pot com-
pensar, segons el Gremi, 
amb una hora de molt 
menys ingressos com la 
que va de les 8 a les 9 
del matí

CiutatCiutat núm. 1727 del 10 al 16 de juny de 2016
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Oficina de l'atur

L'edifici de l'antic Casal de Joves que acollia el Sidral

 Arxiu. 

Arxiu 

o el Servei de Normalització 
Lingüística abans del tancament 
de l'edifi ci.

Equipament de ciutat
En una trobada amb periodistes, 
la regidora no va voler condicio-
nar la recuperació del Casal de 
Joves a la seva ubicació antiga. 
"Seria ideal, però l'important és 
tenir un equipament potent per 
a joves, en la línia de moltes altres 
ciutats i pobles i si no és on hi ha-
via el Sidral haurem de buscar un 
altre emplaçament, ben connectat 
amb tota la ciutat i la comarca". 
Per a Merchan un nou casal per-
metria "articular molt millor les 
polítiques de joventut a nivell de 
tota la ciutat, perquè ara tenim els 
espais joves de cada barri que fun-
cionen bé però no hi ha punts de 
trobada, reunió o activitats a nivell 
de tota la ciutat". La regidora es 
marca aquest equipament com a 
objectiu "si no tenir-lo, sí acabar el 
mandat que el tinguem encarrilat 
i que tingui els usos que el jovent 
hagi decidit".| Red

  Mataró vol recuperar el Casal de 
Joves, entès com un equipament 
per al jovent, per les entitats que 
hi treballen, amb uns usos que es 
defi neixin amb un procés partici-
patiu i que a poder ser que s'ubi-
qui a la mateixa Plaça d'Espanya, 
on el 2011 va tancar. Aquest és un 
dels objectius que es marca la re-
gidora d'Igualtat i joventut Marisa 
Merchan-Cienfuegos, que assegu-
ra enyorar "la vida que tenia i les 
activitats que es podien fer a l'an-
tic Sidral". La titular de la cartera 
assegura que el seu departament 
"és molt invisible i la fi gura d'un 
equipament potent permetria vi-
sualitzar més la feina que es pot 
fer". El Casal de Joves va tancar les 
seves portes a l'edifi ci de la Plaça 
d'Espanya el 2011 per defi ciències 
estructurals de l'immoble.

Precisament l'any passat l'Ajun-
tament va efectuar obres a la co-
berta de l'edifi ci, que només 
s'usa parcialment per a usos es-
portius mentre la resta segueix 
tancat. L'antic Sidral compartia 
instal·lacions amb un Telecentre 

Marisa Merchán ho apunta com a objectiu de mandat tot 
i que no assegura que sigui a la Plaça d'Espanya

Mataró vol recuperar el 
Casal de Joves 

 El mes de maig ha estat benevo-
lent amb l'ocupació mataronina 
i 315 persones han trobat feina. 
Aquesta baixada del 2016, però, 
és menys vehement que les regis-
trades en el cinquè mes de l'any 
del 2014 i 2015 pel que en un mes 
tradicionalment bo per l'ocupa-
ció se n'ha generat menys que els 
dos anys precedents. La capital 
maresmenca ha entrat al mes de 
juny amb un total de 10.921 perso-
nes registrades en situació d'atur 
segons les dades de l'Observatori 
del Mercat de Treball. 

Això deixa la taxa mataronina en 
un 18,42 per cent, una dada que 
encara és la més alta de totes les 
ciutats de més de 50.000 habitants 
de Catalunya si bé és cert que la 
variació interanual mataronina a 
la baixa és més forta que en altres 
casos com Manresa, Rubí, Santa 
Coloma, Castelldefels o Badalona.

Al fi nal de maig d'aquest any 
hi ha un total de 1.439 persones 
menys en atur que fa dotze me-
sos exactes a aquestes alçades. 
Això permet una variació intera-
nual negativa de l'11,64 per cent 
pràcticament calcada a la que es 
dóna a nivell de tot Catalunya. | Red

La xifra deixa la taxa en un 
18,42 per cent

L'atur baixa al maig a 
Mataró menys que els 
últims dos anys
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Tasques d'extinció

La C-32, la primera autopista de tot l'Estat espanyol

J.A. Muñoz Godoy. 

Arxiu 

J.A. Muñoz Godoy. 

amb una de les concessionàries. 
D'altra banda, ha xifrat entre 2.000 
i 3.000 milions el que costaria a 
Catalunya rescatar totes les auto-
pistes titularitat de la Generalitat.

El Consell Comarcal, satisfet
El president del Consell Comarcal 
del Maresme, Miquel Àngel 
Martínez, va celebrar l'anunci 
del conseller Rull. Per a Martínez, 
l'anunci ve a refermar el que ja ha-
via apuntat l'exconseller Santi Vila: 
"Estem molt contents i satisfets".
El president comarcal recorda que 
la fi  de la concessió del peatge era 
una "línia vermella" de la Comissió 
de Mobilitat del CCM i celebra que 
el Govern hagi volgut escoltar el 
territori: "És l'autopista més an-
tiga de l'estat espanyol i tots els 
maresmencs ja hem contribuït a 
sufragar-la".

Cal recordar que el primer tra-
çat d'autopista del Maresme es va 
donar per amortitzat l'any 1991 i 
que des de llavors se n'ha dema-
nat el fi nal de la concessió. | Red

 El conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, Josep Rull, va anunciar 
dimecres passat des del Parlament, 
que la Generalitat no renovarà la 
concessió de l'autopista C-32 al 
Maresme, que s'acaba el 2021. 
Tampoc es renovarà la concessió 
a l'autopista del Vallès, la C-33, 
que acaba el mateix any.

Tot i que l'anterior conseller, 
Santi Vila, ja havia manifestat la in-
tenció de no renovar la concessió, 
no hi havia encara un compromís 
ferm en seu parlamentària. "No 
prorrogarem aquestes concessi-
ons", va deixar clar en resposta 
a la pregunta del diputat del PPC 
Alejandro Fernández.

El diputat popular havia com-
parat l'anunci del govern espa-
nyol de no renovar les concessions 
de les autopistes arreu de l'Estat 
amb la inacció de la Generalitat 
en aquest sentit.

Rull va manifestar que la pro-
mesa de la ministra de Foment 
és "poc creïble" i més quan hi ha 
un litigi de 1.300 milions pendent 

Recorda que el termini finalitza el 2021 i xifra en 2.000 o 
3.000 milions el rescat de les autopistes catalanes

Rull anuncia que la concessió 
de la C-32 no es renovarà 

 Un incendi forestal va cremar  
dilluns a la tarda prop de tres 
hectàrees de vegetació a Mataró 
entre matolls i arbres, segons els 
Bombers. El cos d’emergències va 
rebre l’avís del fet poc després de 
les cinc de la tarda i hi va arribar a 
enviar tres dotacions aèries i onze 
de terrestres. 

Cap a les set de la tarda s’havia 
aconseguit encerclar el foc i poc 
després de les vuit ja es donava per 
controlat. A partir d’aquella hora 
els recursos destinats a l’incendi 
van començar a tornar a les seves 
bases, i es considera que l’extinció 
defi nitiva es va poder anunciar en 
un període de temps relativament 
curt. El foc no va tenir afectació 
ni a carreteres ni a nuclis habitats, 
tot i la seva proximitat amb l'ur-
banització de Les Sureres.  | Red

Intervenen mitjans aeris i 
terrestres de Bombers

Cremen tres 
hectàrees de 
vegetació a Mataró
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Twist your world

CO2: 119 - 152 g/km ∙  Consumo: 4,6 - 5,9 l/100km
Garantia 5 anys. PIVE 8. Model fotografiat ASX 160 DI-D Kaiteki. Oferta vàlida fins al 30 de juny de 2016. Preu de l’ASX 160 MPI Challenge, vàlid per a Península i Balears per a clients particulars que financien a través de Santander 
Consumer EFC SA per un import mínim de 12.500€ a un termini mínim de 48 mesos. Aquesta oferta inclou: promoció, garantia de 5 anys o 100.000 km, IVA, IM, transport i Pla PIVE 8 (subjecte a disponibilitat i condicions del Pla al moment 
de la compra). Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat financera. 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 fins a 150 CV, tots amb baix 
consum i emissions reduïdes de CO2.

Gama ASX des de 15.700€.

con conducción eficiente, doble ahorro

PIVE 8
BARCELONA - SANT BOI DE LLOBREGAT - GRANOLLERS - MANRESA - REUS - SANT QUIRZE DEL VALLÈS

NOVES INSTAL·LACIONS A MATARÓ
Carretera de Barcelona, 49. Mataró.

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



MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)

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

Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat

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

NOVETAT BLANC
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BRONZE

 El gran paper a Roland Garros pot 
 obrir-li a Ramos les portes dels Jocs 
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Opinió

Staff

Josep Gomà
Redactor El Tot Mataró

Una de les notícies de la setma-
na ha estat veure el millor jugador 
del món de futbol al jutjat acu-
sat de frau fiscal. Sobretot aquí a 
Barcelona, se’l justifica una mica 
dient que ja és la persona que més 
paga a Espanya, però no surten 
veus indignades queixant-se que 
aquestes quantitats són absoluta-
ment intolerables en un món en el 
qual hi ha molta gent per sota del 
llindar de la pobresa. 

És possible que sigui necessari 
que hi hagi esportistes d’alt nivell 
perquè tots els que estan a la base 
tinguin la il·lusió de fer esport, tot 
fixant-se en ells. Però cal que co-
brin aquests bestialitats? Recordo 
quan Àlex Corretja va guanyar el 
Màsters l’any 1998 i va rebre un 
taló per l’equivalent a una mica 
més d’un milió d’euros actuals, se li 
va preguntar què pensava d’haver 
rebut una quantitat com aquella i 
va respondre que quan comença-
va hauria pagat per poder obtenir 
aquell títol.

Aquell mateix any, com podem 

llegir en un article a la revista 
“Fosbury”,  un modest Manresa 
guanyava la lliga ACB de bàsquet 
amb un pressupost que era la terce-
ra part del que tenien Barça i Real 
Madrid. Però és que ara quasi vint 
anys després el Manresa té un pres-
supost de 2 milions (la meitat del 
que es reclama a Messi) mentre que 
els dos principals clubs de la lliga 
en tenen prop de quinze vegades 
més. Però en el món del futbol la 
cosa és pitjor, ja que Barça i Madrid 
tenen una massa salarial trenta 
vegades més gran que la del Gijón. 
I tot producte del repartiment ter-
riblement desproporcionat dels 
ingressos per televisió. Ben diferent 
del que passa a Anglaterra on la 
diferència és molt petita i això ha 
permès un petit miracle com que el 
Leicester guanyés la Premier. 

Responent al darrer llibre de 
Varufakis: ¿Y los pobres ya sufren lo 
que deben? Es podria contestar que 
en esport, excepte en casos aïllats, 
sembla que continuaran patint per 
tal que els rics estiguin ben contents.

Les desigualtats en el món de l'esport
Com a la vida hi ha massa diferència entre pobres i rics

Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1432 | 2A ÈPOCA 

Telèfon: 937 907 098 
Fax: 937 554 106

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

el Esporttot
Albert Ramos
Tennista RCT Barcelona

"He pogut gaudir molt 
durant Roland Garros"

El Personatge

Llegeix l'entrevista completa a la pàgina 5 d'el Tot Esport

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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Luna, en el moment de l'arribada. | CEDIDA

La triatleta del CN Mataró 
va obtenir el títol a la ciutat 
asturiana d'Avilés

Aquest passat cap de setmana es 
va disputar a Avilés el campionat 
del món de duatló, i la triatleta del 
Centre Natació Mataró, Clàudia 
Luna, va aconseguir quedar en pri-
mera posició en la categoria sub-23 
proclamant-se campiona del món, 

a part d'assolir el 13è lloc en cate-
goria absoluta.

La duatló es va córrer sobre unes 
distàncies de 10 km de cursa a peu, 
40 km de bicicleta i 5 km altra ve-
gada de cursa a peu. El seu temps 
va ser de 2:04:16, amb parcials de 
37:13 en els 10 km primers corrent, 
1:06:28 en els 40 km en bicicleta 
i 19:43 en el darrer tram de 10 km 
corrent. De tota manera la Clàudia 

va declarar que no va estar prou 
bé, sobretot en el tram de bicicle-
ta, i que ho pot fer encara millor.

La guanyadora absoluta va ser la 
britànica Emma Pallant amb 1:56:45 
i Margarita Garcia va ser la primera 
espanyola amb 1:57:17 penjant-se 
el bronze.

El CNM suma un podi a la 
Triatló d'Arenys de Mar
Aquest cap de setmana també es 
va disputar a Arenys de Mar una 
triatló puntuable per a la Lliga 
Catalana. El CNM hi va participar 
amb 9 esportistes, i els resultats 
més destacats van ser el podi de 
Joan Ramón Vilar en Veterans I, 
la 7a posició en equips masculins 
i el 20è lloc absolut per a Oriol Gili.

Luna durant la cursa. | CEDIDA

Clàudia Luna, campiona 
del món sub-23 de Duatló

L'aleví celebrant la tercera posició. | CEDIDA

L'aleví de l’AE Sincro Mataró, 
bronze al Campionat de Catalunya

l’A.E. Sincro Mataró es 
consolida com a tercer club 
de Catalunya en Natació 
Sincronitzada.

L'AE Sincro Mataró va acabar ter-
cer de Catalunya en categoria aleví 
en el Campionat de Catalunya, fet 
que les consoliden entre les millors 
alevines en la cita feta a la piscina 

del CN Granollers.
En total, 10 clubs amb 198 ne-

dadores van competir en dues ca-
tegories: Infantil i aleví, en solo, 
duet i equip. 

Les alevines que van aconseguir 
el tercer lloc per darrere del CN 
Granollers i el CN Kallípolis són 
Carla Moyano, Irina Mosquera, 

Magalí Alarcon, Irina Ballo, Blanca 
Colominas, Mireia Gonzalez, Helena 
Gallardo, Ariana Mataró, Ada 
Monteys i Daniel·la Pous. 

A nivell individual, Irina Ballo va 
fer-se també amb la medalla de 
plata en figures i en la modalitat de 
duets formant parella amb Ariana 
Mataró, van aconseguir una altra 
medalla de plata.

En categoria infantil, cal des-
tacar l'actuació de l'equip que va 
acabar en una meritòria cinquena 
plaça. I també els resultats dels 
duets formats per Laura Garcia, 
Paula Albertuz i Maria de Santos, 
Ivet Estrader que varen aca-
bar en cinquena i setena posició 
respectivament.

En la modalitat de solo també 
destacar els resultats de Laura 
Garcia, Maria de Santos i Paula 
Albertuz que van acabar en sisena, 
vuitena i novena posició.

www.eltotesport.com |  P. 3TRIATLÓ
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Ramos durant la present edició de Roland Garros. | CEDIDA

El mataroní planta cara als 
quarts de final del Grand 
Slam parisenc davant del, fins 
al moment, vigent campió

Dimecres 1 de juny va ser un gran 
dia per al tennista mataroní Albert 
Ramos Viñolas, ja que va disputar 
per primera vegada uns quarts de 
final d'un torneig de Grand Slam, 
a la Suzanne-Lenglen Court de 
Roland Garros a París.

Va perdre i va dir adéu al torneig, 

però ho va fer amb una enorme sa-
tisfacció, després d'haver derrotat 
quatre grans rivals abans de caure, 
ni més ni menys, que davant el vi-
gent campió el suís Stan Wawrinka, 
que era el cap de sèrie número 3 i 
el número 4 del rànquing mundial, 
i un dels millors jugadors del món 
sobre terra batuda.

El partit no va començar bé. El 
suís molt concentrat de seguida 
va fer un break i es va emportar 

el primer set per 6-2, després de 
fer-ne un altre i mantenir el seu 
servei. L'Albert Ramos no trobava 
la manera de poder col·locar bé 
els seus cops i crear problemes al 
suís, i en el segon set va guanyar 
clarament per 6-1 amb una gran 
demostració de potència.

Quan ja tot semblava perdut, i en 
el tercer perdia per 3-1, el mataroní 
va començar a jugar més tranquil, 
i va arribar a forçar el "tie-break" 
en el qual Ramos va arribar a tenir 
una pilota de set, però finalment se'l 
va emportar Wawrinka guanyant el 
"tie-break" per 9-7, per tancar el 
partit en tres sets (6-2, 6-1 i 7-6).

Puja al lloc 32 de l'ATP i té a 
tocar els Jocs Olímpics de Rio
Després del sensacional torneig 
parisenc, Ramos ha pujat 23 llocs 
al rànquing de l'ATP fins a arribar al 
32è lloc, la seva millor posició fins 
al moment. A més a més, gràcies 
a la renúncia de Feliciano López, 
ocupa la quarta plaça espanyola, 
l'última amb dret als Jocs Olímpics.

Albert Ramos acaba el seu gran 
Roland Garros davant Wawrinka

Èxit de participació al 
I Memorial Albert Gibert

2 equips del Futsal 
a la final de Copa

El Mataró, imposant-se en categoria prebenjamí. | CEMATARÓ

El Futsal Mataró ha realitzat una 
temporada històrica a la Copa 
Catalunya col·locant dos equips a 
les finals (Cadet A i Benjamí) que es 
disputaran el 12 de juny al Pavelló 
Municipal de Martorell.

El cadet del Futsal Xarcuteria 
Juanjo Mataró jugarà la final davant 
Les Corts, el segon classificat de la 
Divisió d'Honor Cadet. Mentre que 
el benjamí Futsal Aliança Mataró 
ho farà davant el Catgas Santa 
Coloma, un dels millors equips de 
la categoria.El Municipal del Centenari 

ha estat la seu del torneig de 
futbol base mataroní

Aquest cap de setmana es va viure 
al Municipal del Centenari la prime-
ra edició del Memorial Albert Gibert 
de futbol base, amb la presència 
de tots els equips de la ciutat, així El Cadet finalista. | CEDIDA

com de Vilassar i Argentona.
En categoria escoleta, l'Escola de 

futbol Salesians de Mataró es va 
imposar al Mataró. En prebenjamins 
va ser el Mataró qui es va endur 
el títol. Pel que fa als benjamins, 
el convidat Créteil va ser campió 
i en alevins ho va ser el Mataró.

el Esporttot VARIS
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Ramos celebrant la victòria davant Raonic. | ROLAND GARROS

Entrevistem a Albert Ramos 
Viñolas després de la seva 
millor participació a Roland 
Garros

Una setmana després d'acabar la 
seva participació a Roland Garros, 
Albert Ramos ens parla de com ha  
viscut el torneig, així com dels nous 
reptes que afronta.

Com has viscut aquest Roland 
Garros?
Molt content. He aconseguit un re-
sultat excepcional, que no m'espe-
rava i que mai havia tingut abans. 
La veritat és que he pogut gaudir 
molt durant tot el torneig.

Canvia l'ambient quan arriba la 
segona setmana?
Més que canviar l'ambient, el 
que passa és que canvia la gent. 
Comences a trobar-te els júniors i 

també hi ha molts menys jugadors 
del quadre absolut, i els que veus 
són els favorits, però com he dit, 
l'ambient no canvia gaire.

Ara has de començar la tempo-
rada d'herba, amb Wimbledon 
al fons. T'has marcat algun 
objectiu?
La veritat és que arribo a la tem-
porada d'herba sense objectius 
perquè no és la meva superfície i 
tampoc és que hi hagi molts tor-
nejos. En el meu cas, jugaré el tor-
neig de Halle (Alemanya) i després 
Wimbledon. A més a més, hi he ju-
gat pocs partits sobre herba, així 
que si he de dir un objectiu, aquest 
seria gaudir, aprendre'n i intentar 
millorar al mateix temps.

És molt dur això del circuit ATP?
Són molts viatges, molt temps fora 

de casa, canvis d'horari i de conti-
nent, principalment els tres primers 
mesos que anem a Austràlia i als 
Estats Units, que sí que és cert que, 
sobretot en tema d'adaptació, és 
força dur. Però també és cert que hi 
ha moltes altres feines molt dures 
sense tant ressò, o sigui que no en 
tinc cap queixa.

Què és més important, qualitat 
tècnica, física, mental?
L'equilibri és el més important. En 
un món tan exigent no pots descui-
dar cap dels tres aspectes. Pensa 
que pots ser molt bo en dos dels 
tres, però si et trobes circumstàn-
cies que t'exigeixin l'altre, no arri-
baràs enlloc.

Veus possible escalar més po-
sicions al rànquing o serà més 
complicat mantenir-se on estàs?
El meu objectiu és intentar seguir 
millorant sense fixar-se gaire en 
posicions. Si et fixes en els núme-
ros ni millores el teu joc, ni en la 
classificació. Per tant, jo el que 
intento és ser millor tennista, i si 
els resultats es veuen a la pista i 
al rànquing, doncs encara millor.

¿Aquest Roland Garros o la 
victòria davant Federer?
Em quedo amb tot. Per què hau-
ria d'escollir? Els dos són grandís-
sims moments de la meva carrera, 
i juguem precisament per gaudir 
d'aquests instants, així que se'm 
fa impossible escollir-ne un o altre.

"El meu objectiu és intentar seguir 
millorant sense mirar posicions"

www.eltotesport.com |  P. 5TENNIS
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Ballesteros en el podi. | CEDIDA

Vuit medalles per als con-
junts mataronins en els 
Campionats de Catalunya

El passat cap de setmana es 
van disputar a Lloret de Mar els 
Campionats de Catalunya de les 
categories juvenil, júnior i promesa, 
amb un bon bagatge per a l'atletis-
me mataroní que va aconseguir 8 
medalles, 6 per al CA Laietània i 2 
per al GA Lluïsos.

Títol i sis medalles en juvenil
El més destacat va ser el títol 
de campiona juvenil i la meda-
lla d'or aconseguida per Martina 
Ballesteros (CAL) en la prova dels 
100 metres amb un temps de 12.69 
(12.61 en semifinals), consagrant-se 

com una de les grans promeses 
de la velocitat catalana. També va 
aconseguir el bronze en els 200 
metres amb 25.92.

El Laietània va obtenir tres me-
dalles més en aquesta categoria, 
que  van ser per a Emma Palà, 2a en 
javelina amb 33.82, Maria Diebana 
Badji, 3a en triple salt amb 11.62, i 
Alba Rodríguez, 3a en perxa amb 
3.35 m.

Una de les medalles dels Lluïsos 
va ser també en categoria juvenil 
i de bronze pel tercer lloc de Juan 
Sánchez en javelina amb 44.90. 
Altres participants en aquesta cate-
goria: Joel Torres (CAL) 5è en pes 
(12.89), Mahamadou Aliu (CAL) 10è 

en 800 m (1:59.82) i Aleix Aznar  11è 
en 800 m (2:00.98); Pau Rey (LL) 
4t en salt d'alçada (1,84 m) i 10è en 
400 m tanques (1:00.37); Enric Sans 
(LL) 6è en martell (36.52), Dan Vivas 
9è en 2000 m obstacles (6:47.55), 
Martí Grau 15è en 200 m (24.17).

Dues medalles júniors
En categoria júnior la millor posi-
ció va ser per a Anna Costa (CA 
Laietània) que es va er amb la plata 
pel 2n lloc en 5000 m amb 19:26.44. 
Per part del GA Lluïsos gran ac-
tuació d'Arnau Monsech que va 
quedar 3r en 800 fent-se amb el 
bronze amb 1:55.31.

Altres atletes en aquesta catego-
ria: Ayoube Sighiouri 9è e 1500 m 
(4:18.69) i 10è en 800 m (2:01.84).

Participants en la categoria  pro-
mesa: Maria Mas (GALL) 4a en 1500 
m (5:38.32), Laila Vivas 7a en 800 
m (2:24.74), Irene Betriu (CAL)  8a 
en 800 (2:27.94) i Mercè Barris 
5a en 3.000 m obstacles (12:25.11).

Mary Gonzalez retorna 
a la competició 
Mary Gonzàlez, la gran atleta del 
Laietània, ha tornat a la competició 
després de diversos mesos aparta-
da, per culpa de problemes físics. 
Va ser convidada a participar en 
la 2a Woman Race El Corte Inglés 
de Sabadell, una cursa de ruta de 
5 km i arribà segona amb 20:20. 

Martina Ballesteros campiona de 
Catalunya juvenil en 100 metres

Cantó en plena competició. | ARXIU

Berta Cantó finalista a Mònaco 
en el Circuit Mare Nostrum

Va participar-hi seleccionada 
per la Federació Catalana a 
les proves dels 100 i 200 
metres braça.

La nedadora mataronina Berta 
Cantó va participar el passat cap 
de setmana a Mònaco a la primera 
competició del Circuit Internacional 
Mare Nostrum de natació, seleccio-
nada per la Federació Catalana de 
Natació, junt amb Marina García (CE 
Mediterrani), Aschwin Wildeboer 

i Joan Casanovas (CN Sabadell) i 
Jan Giralt i Juanmi Rando (CN Sant 
Andreu) i dirigits per Toni Comas.

La nedadora maresmenca va 
ser una de les tres que van entrar 
a la final, i ho va fer en les dues 
proves en què va participar: va 
quedar cinquena en la prova dels 
200 metres braça amb un temps 
de 2:35.77 i setena en els 100 me-
tres braça amb un temps d'1:11.63. 
En totes dues proves Marina Garcia 

va aconseguir pujar al podi, que-
dant segona als 200 metres amb 
un temps de 2:32.02 i tercera als 
100 metres amb 1:09.47.

el Esporttot POLIESPORTIU
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les noves instal·lacions permeten 
a Doctore Bike fer un salt qualita-
tiu, amb més metres quadrats per 
a un millor servei. La inauguració 
va comptar amb regals i un refri-
geri amb el qual es va celebrar la 
nova etapa i el nou local d'aques-
ta fi rma amb 11 anys d'història.

 Desenes de persones, entre cli-
ents habituals amics i sobretot 
moltíssims ciclistes,w van inaugu-
rar dissabte passat les noves instal-
lacions de la botiga de referència a 
la comarca: la Doctore Bike House. 
Situada a l'Avinguda Maresme, per 
on cada cop circulen més ciclistes, 

Les noves instal·lacions a l'Avinguda Maresme 
converteixen la botiga en el gran referent ciclista

Inauguració exitosa de la nova 
Doctore Bike House 

Ciutat
 
Publireportatge núm. 1727 del 10 al 16  de juny del 2016
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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
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Les veteranes durant la regata. | CEDIDA

El club mataroní va tenir una 
destacada participació

El passat dissabte es va celebrar a 
Badalona la regata que marca l’inici 
de la temporada de competició de 
rem: La Llarga. Malgrat no formar 
part del calendari de regates ofi-
cial, el fet que se celebri cada any 
quinze dies abans de l’inici de la 
competició la fa d’especial atractiu 
pels vogadors com un baròmetre 
del seu estat de forma.

El Club Rem Capgrossos de 

Mataró hi va participar amb tres 
tripulacions.

Les veteranes, que tornaven a la 
competició després de no haver-ho 
fet durant la temporada passada, 
van aconseguir una merescudíssi-
ma segona posició.

Pel que fa als veterans masculins 
es van proclamar campions per 
davant de la tripulació del Club de 
Rem Premià.

Els sèniors masculins van quedar 
en 4a posició de la seva categoria.

El premianenc del CB Mataró, 
Santiago Sans, va caure en 
una final igualadíssima

El passat 4 de juny es va disputar 
a Molins de Rei la fase final del 
Campionat de Catalunya a tres ban-
des, amb la participació de Santiago 
Sans, del CB Mataró.

El premianenc va superar els 
quarts i semifinals de forma clara.

A la final s'enfrontaven els dos 
millors, Jesús Luque (Sant Adrià) 
i Santi Sans que, tot i fer una gran 
partida, va caure per només tres 
caramboles en un partit d'infart, 
35 a 32 en només 26 entrades.

Sans, durant el campionat. | CEDIDA

La Llarga obre la temporada 
del Club Rem Capgrossos

Giralt, en la seva presentació, amb el president Joan Ventura. | CEDIDA

Giralt assumeix el repte de 
l’ascens a la Lliga EBA

Després de la decisió de Marc 
Guillem de no continuar en el club 
mataroní, el que fora en anteriors 
temporades entrenador dels júniors 
masculins de la UEM, Charly Giralt,  
i que la recent temporada ha dirigit 
el Sènior masculí del SESE de Copa 
Catalunya, s’incorpora novament al 
club, aquest cop per encarregar-se 

del primer equip. 
Giralt és un entrenador amb una 

llarga trajectòria en el món del bàs-
quet, havent entrenat equips de 
formació de tots nivells. El nou en-
trenador dels grocs ha manifestat 
que accepta aquest repte amb una 
gran il·lusió i esperança d’assolir 
els millors resultats possibles que 
puguin conduir l’equip a assolir 
l’ascens de categoria.

Charly Giralt, nou entrenador 
del Mataró Feimat

Sans, subcampió 
de Catalunya a 3 

el Esporttot POLIESPORTIU
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www.eltotesport.com |  P. 8HANDBOL

Nou entrenador del sènior
femení del Joventut

La Junta Directiva del Joventut 
Mataró ens informa que s'ha 
contrac tat com entrenador per 
a l'equip sènior femení de Lliga 
Catalana a Jordi Fernàndez que 
en la seva època de jugador havia 
arribat a campió d'Europa amb el 
FC Barcelona i que ara com a en-
trenador ha fet pujar el Canovelles 
masculí des de 2a Catalana fins 
a Lliga.

Ja havíem informat que el nou 
entrenador del sènior masculí serà 
Jordi Coma, mentre sembla que 
es van confirmant algunes bai-
xes a l'equip com són les de Toni 
Busquets, David Pedragosa, Marc 
Martínez, tres dels més veterans 
de l'equip, el porter Oriol Mas, que 

va al Granollers, i Roc Segarra, que 
fitxa pel BM La Roca per a la prò-
xima temporada.

El sènior Atlètic assoleix l'as-
cens a 2a però no continuarà
El tercer sènior del Joventut 
Mataró, l'Atlètic, s'havia fet ja fa 
unes setmanes amb l'ascens a 2a 
Catalana, compensant el descens 
del sènior B, i ha disputat el títol 
de 3a Preferent que havia gua-
nyat la temporada passada. Però 
aquesta temporada s'ha hagut de 
conformar amb el tercer lloc. En el 
darrer partit jugat a casa ha vist 
trencada una ratxa de 34 partits 
consecutius (més de dos anys) gua-
nyats al Pavelló Teresa Maria Roca, 
en el que ha estat, de moment, el 
seu darrer partit a Mataró, i en el 
qual va perdre davant el campió, 

La plantilla del juvenil del JHM, tercer de 1a Catalana. | ARXIU

el Cerdanyola per 26-30. La direc-
ció tècnica del club, tal com havia 
passat la temporada passada, no 
creu que aquest equip, de caire més 
social, hagi d'estar per damunt del 
sènior B, i els seus jugadors han 
decidit canviar d'aires.

El juvenil masculí tercer a 1a
L'equip juvenil del Joventut Mataró 
va jugar el passat cap de setmana 
a Terrassa el TOP-4 de 1a Catalana, 
la segona categoria per sota de 
la Lliga Catalana. A semifinals va 
perdre per 25-32 davant el Bordils, 
que cauria a la final davant l'Ega-
ra, i en el partit pel tercer i quart 
lloc va superar a Les Franqueses 
per 30-25.

Estatal d'Handbol Cadet 
Eduardo Calle campió 
d'Espanya amb el Barça

El jugador mataroní Eduardo Calle, 
una de les grans promeses de 
l'handbol català, es va proclamar 
el passat cap de setmana campió 
d'Espanya cadet amb l'equip del FC 
Barcelona en el campionat disputat 
a Alcobendas després de guanyar a 
la final el BM Carabanchel per 27-18. 

L'Eduardo va fer 28 gols i va ser 
un dels jugadors més destacats del 
campionat.

La plantilla del sènior del Joventut Handbol Mataró Atlètic. | ARXIU

Punt final a la temporada del 
Joventut Handbol Mataró

L'Eduardo a la final. | CEDIDA
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Temporada notable 
del CNM Quadis

Aquesta temporada, l'equip del CN 
Mataró Quadis va seguir amb el seu 
procés de renovació, iniciat fa dues 
temporades. Aleshores després 
d'haver acabat en tercer lloc de 
la fase regular, van deixar l'equip 
dos puntals com Fran Sànchez i 
Svilen Piralkov, i al final de la tem-
porada passada van marxar Michal 
Diakonow, del golejador Marzouki, 
de Pere Estrany i d'Edu Minguez, 
després d'haver jugat la final de la 
Copa del Rei i les semifinals de la 
Lliga. En lloc de tots ells  van arri-
bar Mario Lloret, un porter sortit 
de la pedrera mataronina que havia 
jugat tres temporades en equips de 
Barcelona, dos joves holandesos, 
Robin Lindhout i Thomas Lucas, 
i l'argentí Ramiro Veich. I al seu 
costat gent de casa, cada vegada 
agafant més responsabilitat.

Amb aquesta renovació Beto 
Fernàndez, que continuava com 
entrenador, no es podia posar ob-
jectius massa alts i l'equip més o 
menys ha complert acabant cinquè 
de la fase regular, fent el millor re-
gistre d'imbatibilitat de la història, a 
l'inici d'una lliga, amb set jornades 
seguides sense perdre. Al "play-off" 
va caure en quarts de final davant 
el CN Terrassa, i també va caure a 
quarts de final de la Copa davant 
la seva "bèstia negra" dels darrers 

temps, el Canoe madrileny. 
A l'inici de temporada el Quadis 

va participar a la Final Six de la 
Supercopa caient a semifinals, igual 
que a la Copa Catalunya on acabà 
en tercer lloc.

Estadístiques de la temporada:
Classificació final: Barceloneta 64, Sabadell 
55, Canoe 43, Terrassa 42, QUADIS CN 
MATARO 40, CN Barcelona 37, Sant Andreu 
i Mediterrani 28, Catalunya 23, Navarra 19, 
Rubí 8, Sant Feliu 0.
Classificació 1a volta: Barceloneta 31, Sabadell 
27, Canoe 22, CN Barcelona 21, QUADIS CN 
MATARÓ 21, Terrassa 19, Mediterrani 16, Sant 
Andreu 13, Navarra 10, Catalunya 8, Rubí 4, 
Sant Feliu 0.
Classificació 2a volta: Barceloneta 33; Saba-
dell 28, Terrassa 23, Canoe 21, QUADIS CN 
MATARÓ 19, CN Barcelona 16; Sant Andreu i 
Catalunya 15, Mediterrani 12, Navarra 9, Rubí 
4, Sant Feliu 0.
Poques variacions d'una volta a l'altra 
a part de la lleugera davallada del CN 
Barcelona i Medi i la millora del Terrassa 
i Catalunya. 

Partit piscina pròpia: Barceloneta 31, Saba-
dell 28, Canoe 25, Terrassa 22, QUADIS 
CN MATARÓ i CN Barcelona 21, Catalunya i 
Navarra 12, Mediterrani 10, Sant Andreu 9, 
Rubí 4, Sant Feliu 0.
Partits piscina contrària: Barceloneta 33, 
Sabadell 27, Terrassa 20, QUADIS CN 
MATARÓ i Sant Andreu 19, Canoe i Medi-
terrani 18, CN Barcelona 16, Catalunya 11, 
Navarra 7, Rubí 4, Sant Feliu 0.
Bon balanç a casa on només es van 
patir dues derrotes però cal lamentar 

La plantilla 2015/16 del CNM Quadis. | ARXIU

els empats davant Rubí i Sant Andreu, 
i també a fora destacant l'empat a la 
piscina del Barceloneta, en l'únic partit 
que els mariners no van poder guanyar 
a la fase regular durant tot el campionat: 
21 victòries i un empat contra el Quadis.

Gols marcats: Barceloneta 282, Sabadell 
275, QUADIS CN MATARÓ 229; Terrassa 
215,  Canoe 206, CN Barcelona 202, Sant 
Andreu 197, Mediterrani 189,Catalunya 177, 
Navarra 158,  Rubí 147, Sant Feliu 109. 
Gols encaixats: Barceloneta 121, Terrassa 
158, Sabadell 164, QUADIS CN MATARÓ 178; 
Canoe 182; Sant Andreu 185, Mediterrani 
195; CN Barcelona 202, Catalunya 227; 
Navarra 235, Rubí 251, Sant Feliu 288.  
Afegint els dos partits de "play-off" les 
quantitats del Quadis, pugen fins a 238 
marcats i 189 encaixats, amb mitjanes de 
10 i 8, contra els 12 i 7,9 de la temporada 
anterior. Vol dir que s'ha mantingut el 
nivell defensiu i s'ha perdut una mica 
en atac.

Els protagonistes del Quadis
Han format la plantilla: 
Mario Lloret porter en els 24 partits amb 
alguna aparició esporàdica de Xavier 
Casabella en 6 partits.
Pol Barbena (15 gols en 22 partits), Marc 
Corbalán (23 gols en 24 partits), Víctor 
Fernàndez (17 en 24), Ramiro Veich (20 
en 24), Pau  (14 en 23), Àlex Codina (17 en 
24), Pau Schnizler (22 gols en 23), Albert 
Merino (20 gols en 24), Robin Lindhout 
(65 gols), Thomas Lucas (19 en 23), Víctor 
Roqué (0 en 9), Pau Bernabé (4 gols en 
6), Raul Loste (1 gol en 3) i Lluc Bertran 
(1 gol en 1).
L'holandès Robin Lindhout amb 65 gols 
en 24 partits ha estat el màxim golejador 
de la fase regular, i el segon de la lliga a 
un sol gol de Barroso del Canoe, amb un 
partit més. Com es pot veure l'eficàcia 
golejadora ha depès molt d'ell (també ha 
estat el xutador de penals amab 14 gols). 
Per darrere hi ha nou jugadors que es 
mouen entre els 14 gols i els 23.

El CN Mataró Quadis compleix 
els seus objectius

el Esporttot WATERPOLO
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Instal·lacions de l'Open Camp durant el B-Travel Barcelona. | CEDIDA

El Verkami Olímpic de 
La Fosbury compta amb una 
nova recompensa de la mà 
d'Open Camp

Dues setmanes després de donar 
el tret de sortida a la campanya de 
micromecenatge per fer el salt al 
paper ja són més de 170 mecenes 
els que han decidit col·laborar amb 
el nou projecte de La Fosbury a tra-
vés el Verkami que tenim en marxa. 

Per aquest motiu, des d’aquest 

dilluns 6 de juny hem activat una 
nova recompensa per als primers 6 
nous mecenes que vulguin gaudir 
d’una experiència esportiva singu-
lar: entrar a l’OPEN CAMP EUROPE, 
el primer parc del món dedicat a 
l’univers de l’esport i que obrirà les 
portes el pròxim 18 de juny a l’Ane-
lla Olímpica de Barcelona.

Aquesta nova recompensa del 
Verkami Olímpic compta amb un 
preu exclusiu per als mecenes de La 

Fosbury i permetrà gaudir d’aquest 
nou concepte d’entreteniment i 
diversió basat en l’experiència i la 
cultura de l’esport que reviscolarà 
l’activitat esportiva de Montjuïc. 
L’OPEN CAMP proposa una oferta 
formativa al voltant de la història 
de l’esport i de l’Olimpisme a través 
de la visita al seu espai expositiu 
i al Museu Olímpic de Barcelona i 
un seguit d’experiències esporti-
ves que van des del bàsquet fins 
al tir olímpic, passant pel motor, el 
beisbol o l’atletisme.

5 anys després que els seus pro-
motors comencessin a perfilar la 
idea de l’OPEN CAMP, aquests dies 
s’estan enllestint els darrers prepa-
ratius que permetran als visitants 
gaudir de fins a 26 modalitats es-
portives en un sol dia. Cadascuna 
d’elles oferirà un minut de glòria 
als participants (que podran re-
petir l’experiència tantes vegades 
com vulguin) en una aposta pels 
esports de tota la vida lligats a 
les darreres innovacions virtuals 
i tecnològiques.

L’Open Camp s’afegeix al 
Verkami Olímpic de La Fosbury

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

www.eltotesport.com |  P. 10LA FOSBURY
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dissabtes i festius

Dos buenos tipos  12:00  16:00  18:00  20:25  22:45  00:00
 [dv.-ds.+dc.] 19:15            [dg.] 21:45

Rumbos  12:10  16:00  20:40  22:50  01:00
 [excepte dg.] 18:30            [dg.] 18:25

Si Dios quiere  12:20  16:00  18:00  20:00  22:00  00:00

Ninja, Turtles: fuera de las sombras  (pre-estrena) 
 16:00  18:20  20:15 (12 juny)

Expediente Warren (marató)20:00 (9 juny) Fidelio (òpera) 19:30 (9 juny)

Warcraft, el origen 12:00  18:20  19:20  21:00  22:00  23:45  00:40 
 [dv.] 16:40           [ds.-dj.] 16:40  17:30          

El reino de los monos     12:15  16:10          Idol 00:30

Nuestros amantes 20:20  22:25  01:00

Una madre imperfecta 12:10  16:00   
 [dv.-ds.+dl.-dc.] 18:15       [dv.-ds.+dl.-dj.] 20:15

El bosco, el jardín de los sueños (docum.) 12:00  16:00 (10 juny)

Alicia a través del espejo 
 12:15  16:30  00:00       [exc. dj.] 19:00  21:30        [dj.] 19:15  21:45        

Un doctor en la campiña 
 18:15  20:30  22:45       [exc. dg. i dj.] 16:00        [dj.] 17:00

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

La bruja   [exc. dg. i dj.] 21:45 Angry Birds 12:20  16:00  18:10

Espías desde el cielo       22:40  00:50          Tini 12:15  

Capitán América: Civil War [exc. dj.] 20:30

El libro de la selva     12:15  17:00           [dg.-dm.] 19:15 

Kiki, el amor se hace 01:00

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

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

El gran dictador 21:30 (9 juny)

Feliz día de la madre 17:30  19:30 (12 juny)

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

Julieta 18:00  20:00 (13 juny)

Ahora sí, antes no 20:30 (16 juny) VO

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                          

Dos buenos tipos   

 16:00          [dv.-dg.] 18:10  20:20  22:30 [dl.-dj.] 18:00  20:10  22:20

Si Dios quiere   16:15  18:00  20:00  22:00

Ninja, Turtles: fuera de las sombras  (pre-estrena)  

 [dg.] 17:00  20:00

Warcraft, el origen [ds.] 17:00

 16:00  18:15  19:15  20:30   [dv.-ds.] 22:45      [dl.-dj.] 22:00  

Acantilado  20:00  22:00

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

Alicia a través del espejo 
 16:00     [dv.-dg.] 18:10  20:20      [dv.-ds.] 22:30      [dl-dj.] 18:00  20:10  22:15  

X-Men: Apocalipsis  19:15  22:00

Angry Birds  16:00  18:00

Espías en el cielo [dv.-dg.] 21:30      [dl-dj.] 18:00  20:00

El libro de la selva 17:00

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

 Òmnium Cultural ha presentat 
VOC (Versió Original en Català), 
premis i mostra d’audiovisuals en 
català, un projecte que té com a 
objectiu potenciar la producció 
en llengua catalana. 

La iniciativa inclou premis des-
tinats a curtmetratges, microme-
tratges i websèries, així com tam-
bé una mostra de títols a tot el 
país. D’aquesta manera, Òmnium 
aposta per crear nous públics per 
a l’audiovisual i el cinema cata-
là, fomentant el coneixement de 

Òmnium Cultural impulsa VOC, un projecte 

per potenciar la producció en català

l’oferta en aquest idioma, sigui 
en versió original, subtitulada o 
doblada. Els premis, que se cele-
braran la pròxima tardor, inclouen 
diverses dotacions econòmiques 
d’entre 300 i 4.000 euros. 

Òmnium Cultural, que actu-
alment té fi ns a trenta-dues seus 
territorials arreu del país i gairebé 
60.000 socis i sòcies, segueix apos-
tant per la promoció del català, en 
aquest cas amb aquest nou pro-
jecte vinculat al món del cinema 
i els audiovisuals per protegir i 
impulsar la llengua i la cultura 
catalanes.

Àlex Gorina, president del jurat

Pregunta de la setmana
En quina pel·lícula a Los 
Angeles es va veure al Ryan 
Gosling més fred i calculador?

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

Resposta del núm. 1725
‘1865’

Guanyadors:
Maika Mallol Coll.

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. 1727 del 10 al 16 de juny de 2016
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Cinemes Les estrenes núm. 1727 del 10 al 16 de juny de 2016

DOS BUENOS TIPOS

El film viatja fins als 70 a Los Angeles i 
se centra en el detectiu March i el tipus 
dur Healy, que han de col·laborar per 
resoldre el cas d'una jove desapareguda, 
la mort d'una estrella porno i una cons-
piració criminal a les altes esferes.
Direcció: Shane Black
Intèrprets: Ryan Gosling, Russell Crowe, 
Matt Bomer, Kim Basinger
116min

EDDIE EL ÁGUILA

La pel·lícula detalla les inspiradores 
gestes de Michael Edwards, més conegut 
com 'Eddie l'Àguila', el més famós sal-
tador d'esquí a la història britànica. La 
pel·lícula es fixa en la manera de viure 
l'esport d'Edwards.
Direcció: Dexter Fletcher
Intèrprets: Taron Egerton, Hugh Jack-
man, Christopher Walken
105min

RUMBOS

Una gran ciutat. Una calorosa nit 
d'estiu. Diverses històries d'amor que 
s'entrecreuen en 6 vehicles: dos cotxes, 
una ambulància, un taxi, un autobús i un 
tràiler. A cada vehicle els personatges 
traslladen el seu pesat equipatge vital.
Direcció: Manuela Burló Moreno
Intèrprets: Carmen Machi, Karra Elejal-
de, Ernesto Alterio, Pilar López de Ayala
93min

SUMMER CAMP

En la recerca de noves experiències, 4 
nord-americans s'apunten com a moni-
tors en un campament d'estiu a Europa. 
En arribar-hi, una estranya infecció que 
causa fúria extrema submergeix el grup 
en una espiral de terror i bogeria. 
Direcció: Alberto Marini
Intèrprets: Diego Boneta, Maiara Walsh, 
Jocelin Donahue, Andrés Belencoso
85min

GREEN ROOM

Els membres d'una banda punk es per-
den en una zona aïllada, es topen amb 
un horrible acte de violència. Com que 
són els únics testimonis, es convertei-
xen en el blanc d'una colla aterridora de 
skinheads. 
Direcció: Jeremy Saulnier
Intèrprets: Patrick Stewart, Anton Yel-
chin, Imogen Poots, Alia Shawkat
94min

LES AMIGAS DE ÀGATA

Retrat d'un grup de noies de vint anys 
realitzat a través de la mirada de l'Àgata, 
una noia que, de manera involuntària, 
comença a sentir un canvi en la visió que 
té de les seves amigues d'infància, les de 
tota la vida, Carla, Ari i Mar.
Direcció: Laia Alabart, Alba Cros, Laura 
Rius i Marta Verheyen
Intèrprets: Elena Martin, Carla Linares, 
Marta Cañas, Victòria Serra  96min

AIRE CONDICIONAT
SERVEI TÈCNIC I INSTALACIONS 

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

SOM

PROFESSIONALS

Tot Cinemes 1727.indd   4 8/6/16   18:14



Parlem de...

... Jo sóc com tu

L’Ateneu Fundació Iluro presenta, 
del 12 de maig al 19 de juny de 2016, 
l’exposició fotogràfica Jo sóc com tu, 
50 anys d’integració de la discapa-
citat intel·lectual.

La política de les entitats culturals, 
com és el cas de l’Ateneu, també ha 
de ser social, i aquesta mostra n’és 
un bon exemple. Dins el repertori 
de la programació anual hi poden 
haver exposicions d’art però també 
totes aquelles que tinguin un lligam 
més directe amb les necessitats de 
la nostra societat.

En un passat gens llunyà es par-
lava de l’obra social i cultural de les 
caixes d’estalvi. Havent-se esvaït en 
un no-res per motius polítics, eco-
nòmics i estratègics, arriba el torn 
d’aquests tipus d’iniciatives que lli-
guen cultura i societat.

La Fundació el Maresmew és una 
entitat d’iniciativa social, sense ànim 
de lucre, que promou i impulsa la 
integració i la millora de la qualitat 
de vida de les persones amb disca-
pacitat intel·lectual de la comarca 
del Maresme.

Aquesta entitat social atén a més 
de 350 persones en serveis d’atenció 
diürna, ofereix feina a més de 180 
persones en el Centre Especial de 
Treball, atén anualment més de 1.560 

nens de 0 a 6 anys amb dificultats 
en el seu desenvolupament i ofereix 
una llar i el suport per viure de for-
ma independent a 92 persones més. 

Els objectius del projecte de la 
Fundació el Maresme són treba-
llar per la plena igualtat d’oportu-
nitats, per garantir el seu benestar, 
així com pels seus drets i llibertats, 
la seva no discriminació i la plena 
integració social.

Em sumo al concepte de què no 
hi ha discapacitats, sinó persones 
diferents. En la diferència hi ha la ri-
quesa. Potser algú m’ho podrà jutjar.

ÀLVAR SÁEZ I PUIG
Historiador de l'art i gestor cultural

 

núm. 1727 del 10 al 16 de juny de 2016
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Bote i Fernández formalitzant el govern al 2015.

 Cedida 

Del 13 de juny del 2015 fi ns ara ha passat pràctica-
ment un any. Aquell dissabte de l'any passat es va 
constituir el govern que avui encapçala la ciutat de 
Mataró. El resultat de les eleccions municipals del 
24 de maig de l'any passat van portar la ciutat a una 
situació força excepcional i poc esperada. Es va im-
posar el primer govern sociovergent de la història 
mataronina que lideraria, i lidera, l'alcalde més jove 
que ha tingut Mataró: David Bote. 

Des d'aquella aliança que confi gurava també un 
dels ajuntaments més fragmentats de Catalunya, 
en va sortir un recull d'acords i promeses de cara al 
mandat 2015-2019. En aquest període el govern es 
compromet a actuar amb el diàleg i la participació 
ciutadana, amb transparència i catalanitat i amb 
l'estalvi i optimització dels recursos públics. Dins 
del programa de prioritats van establir cinc grans 
àrees que incloïen la prioritat per a les persones, la 
recuperació de l'economia, l'educació i la cultura, 
la convivència i gestió de l'espai públic i el govern 
obert, honest i efi cient. Unes àrees que divideixen 
tota la feina que es proposen durant aquests anys.

H 
a passat només un any des de la 
constitució del primer govern so-
ciovergent de la ciutat de Mataró, 
fruit de les eleccions municipals 

del 24 de maig de 2015. Amb l'aliança del PSC i 
CiU es va donar el tret de sortida al mandat que 
s'allargarà fi ns al 2019 i que compta amb l'alcalde 
més jove de la història de Mataró, David Bote, i 
amb més de 130 propostes en l'acord de govern. 

En el reportatge d'aquesta setmana volem ana-
litzar alguns d'aquests acords que hi ha sobre 
la taula, en quina situació es troben i què és el 
que encara queda pendent. Sense prou espai 
per a mencionar-los tots, des del Tot Mataró 
n'hem seleccionat alguns dels més destacats 
que hem simbolitzat, també, amb els colors dels 
semàfors -vermell, ambre o verd- en funció del 
procés en què estiguin.

Acords de govern;
primer balançREPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Arxiu

Analitzem el primer any del mandat de la 
sociovergència amb els acords que es van proposar
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RANGE ROVER EVOQUE SE
150 CV. Automàtic. 5 portes.

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

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

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

EVOQUE_SE_TOTMATARO150x228.indd   1 11/5/16   13:32



Primer les persones: 
igualtat d'oportunitats

Construcció d'un nou Centre de Dia:
Els acords de govern es comprometen a impul-
sar la creació d'un nou centre de dia al barri de 
Cerdanyola.

Pla d'Inclusió de les persones amb discapacitat:
El Pla no s'ha aprovat encara però l'Ajuntament 
vol potenciar les seves actuacions amb atenció 
preferent als discapacitats.

Pla estratègic per a l'atenció sociosanitària:
Volen posar sobre la taula les activitats assistenci-
als de l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena. 
El confl icte amb el CSdM va propiciar un Pla soci-
osanitari que no va agradar a tothom.

Recuperar l'economia, crear 
ocupació i promocionar la ciutat

Centre Integral de FP al sector del Rengle:
La construcció del Centre no ha començat, però 
les obres d'esfondrament de les edifi cacions que 
hi havia a la mateixa zona, sí. 

Instal·lació del Corte Inglés al carrer Biada:
Els passos administratius avancen molt lentament  
i, de moment, no hi ha data prevista d'instal·lació 
del centre comercial.

Creació del Consorci Local de Turisme:
La intenció és crear el nou Consorci Local de 
Turisme amb la participació de tots els sectors 
implicats i amb la presidència d'una persona lli-
gada directament al turisme. 

Educació i Cultura Construcció de la Casa de la Cultura Popular:
Estretament vinculat a la implantació del Corte 
Inglés, la Casa de la Cultura Popular està sobre 
la taula però encara per determinar quan es co-
mençarà a construir. 

Acabar obres Angeleta Ferrer al curs 16/17:
El CEIP Angeleta Ferrer és una de les prioritats 
en educació per a aquest govern. Dins de termini 
s'acabaran les obres del centre.

Impuls d'un Centre de Creació Artística:
Un dels desitjos de Bote és la creació de la "Casa 
dels Artistes" amb espais polivalents: tallers, aules, 
centre de conferències, sala d'exposicions, etc.

Reportatge
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A l'acord de govern hi consten més de 130 propostes 
i actuacions que es preveu complir al llarg d'aquests 
4 anys de mandat. Cert és que, en el primer any la 
posada en marxa de tots els engranatges pot esde-
venir més difícil. De totes maneres, i entre les més de 
130 propostes, hem seleccionat les més destacades 
i hem utilitzat els colors dels semàfors per saber en 
quin estat es troba cada proposta.

En color vermell veiem els acords que en aquest 
primer any no s'han engegat o que, per altra ban-
da, ni tan sols s'han plantejat com la construcció del 
Centre de Dia de Cerdanyola, el Consorci Local de 
Turisme o el Centre de Creació Artística. En color 
ambre etiquetem les accions que per un motiu o 

altre estan emparaulades, sobre la taula o en pro-
cés, com pot ser el Pla estratègic d'atenció socio-
sanitària, la instal·lació del Corte Inglés o la creació 
de la figura del regidor de barri. I, per últim, el color 
verd simbolitza l'aprovació i la posada en marxa de 
l'acord com són les obres del CEIP Angeleta Ferrer, 
el Pacte per a la Mobilitat o l'impuls del codi ètic als 
càrrecs públics.

Aquesta fotografia ràpida que avui des del Tot 
Mataró capturem pot variar a mesura que avancin 
les setmanes i es prenguin decisions directes sobre 
aquests acords.  A les mans del govern és la perspec-
tiva de complir, o no, amb tot el que s'ha compromès 
a 56 mesos d'extingir-se.

Convivència i gestió de l'espai 
públic. Territori i Sostenibilitat

Impulsar el Pacte per a la Mobilitat: 
Una de les grans demandes tant de transports 
públics com del propi govern és aquest Pacte, 
que de moment no està tancat, però sí engegat.

Planificar la tercera biblioteca pública: 
Encara no s'ha sentit a parlar d'aquesta tercera 
biblioteca que vol ser com la Pompeu Fabra o l'An-
toni Comas. Per planificar-la encara hi ha temps.

Reobrir l'edifici del Cafè Nou: 
L'ob      jec tiu de reobrir l'edificació del Cafè Nou està 
en ment dels líders del govern que veuen però, 
com primer han d'acabar les accions que s'estan 
fent a l'edifici de La Presó. 

Un govern obert, honest i 
eficient

Crear la figura del regidor de barri: 
No s'ha tirat endavant la proposta del regidor de 
barri però sí la de "L'alcalde als barris" on David 
Bote passa una de les setmanes del mes a un 
barri diferent.

Estudiar la instal·lació de wifi gratuït: 
Diferents espais públics de la ciutat podrien tenir 
wifi de forma gratuïta. La implementació es fa, de 
moment, amb "Mataró sense fils".

Aprovar un codi ètic per als càrrecs públics: 
A l'abril es va aprovar per Ple una comissió per 
acabar aprovant aquest codi ètic. Tot sobre rodes 
perquè els càrrecs públics actuïn igual. 

núm. 1727 del 10 al 16 de juny de 2016

Tot Reportatge 1727 Acords de govern.indd   5 7/6/16   16:55



Cedida 

Kriter Software s’expandeix i obre a Madrid
La companyia de Joan Mora vol ser referent en l’àmbit dels processos de 
transformació digital i expandir-se al mercat sud-americà en el futur

Empreses: Redacció

  La companyia mataronina Kriter 
Software vol créixer i fa un salt 
endavant amb l’obertura d’una 

nova delegació a Madrid per con-
vertir-se en referència en l’àmbit 
de la transformació digital d’em-
preses espanyoles mitjançant el 
programa de gestió per a petites 

i mitjanes empreses Kriter Erp.
La delegació de Madrid, encap-

çalada per Raül Moreno, permetrà 
a Kriter Software oferir un millor 
servei i atenció als clients de la 

www.totmataro.cat/empenta

AMB EMPENTA
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Un cop consolidat el territori nacional amb una àmplia cartera de 
petites i mitjanes empreses que desencadenarà un important aug-
ment de la facturació, la companyia preveu, en el futur, ampliar els 
seus serveis també al mercat sud-americà. Fundada a Barcelona i 
amb més de 25 anys d'experiència al sector, Kriter Software compta 
actualment amb més de 500 clients en actiu i vol seguir ampliant la 
seva trajectòria en tots els àmbits: a més de l'expansió territorial, du-
rant tot el 2016 Kriter ha augmentat un 10 per cent  la seva plantilla. 

Ara, Amèrica

Kriter Software s’expandeix i obre a Madrid

ciutat i, alhora, apropar-se més a la 
resta de clients que la companyia 
té arreu de l'estat. "Kriter Erp és 
actualment la solució més com-
petitiva a Espanya, ja que s'adapta 

100% a totes les necessitats del 
mercat", assegura Moreno.

En continu desenvolupament
L'empresa vol seguir desenvolu-
pant solucions software per a la 
gestió empresarial totalment con-
cebudes per al mercat espanyol i 
d'acord amb la legislació vigent. 
La consultora catalana també està 
especialitzada en productes com 
el RepCamp, portal de clients, e-
commerce i digital corners, en-
tre altres.

Raül Moreno

"Kriter Erp és la solució 
que s'adapta a totes les 
necessitats del mercat"
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T.R. 

Tres projectes per revolucionar la mobilitat
El Barcelona Maresme Business Club presenta tres projectes innovadors per obrir el 
debat sobre el futur de la mobilitat a la comarca des del Castell de Burriac

Empreses: Redacció

    El castell de Burriac es va con-
vertir, el passat divendres, 3 de 
juny, en l’original escenari d’una 

trobada del Barcelona Maresme 
Business Club. El BMBC és un 
club privat que vol unir esforços 
entre grans empresaris, alts direc-
tius i líders d’opinió en matèria 

empresarial per afavorir la con-
solidació de les condicions cap 
al desenvolupament econòmic 
de la comarca. 

L’empresariat del Maresme va 

www.totmataro.cat/empenta

AMB EMPENTA

Empenta 3 i 4 1727.indd   2 8/6/16   11:12



Tres projectes per revolucionar la mobilitat

voler celebrar en aquest indret 
una sessió especial dedicada a la 
mobilitat. L’objectiu va ser trans-
metre la idea que, després de ser 
referent amb el primer Ferrocarril 
de la Península i la primera auto-
pista de peatge, “ara el Maresme 
ha de tornar a mirar endavant amb 
la mateixa amplitud de mires que 
ho van fer les generacions prece-
dents”, en paraules del president 
del BMBC, Josep Lluís de Gabriel. 
Per obrir aquest debat, el club em-
presarial va convidar els respon-
sables de tres projectes de mobi-
litat per carretera, mar i tren que 
destaquen per la seva ambició i 
innovació, i que permeten posar a 
l'agenda l'important debat a pro-
pòsit de la mobilitat i les infraes-
tructures de la comarca “amb una 
visió oberta i creativa”, afegeix el 
president.

Unes càpsules a 800 km/h
El projecte més impactant que es 
va presentar va ser el d'Hyperlo-
op, unes càpsules que podrien 

connectar Barcelona amb Mataró 
en només tres minuts a 800 km/
hora, la mateixa velocitat d’un 
avió. El vicepresident de la compa-
nyia Hyperloop Technologies, Knut 
Sauer, va donar detalls d’aquest 
transport que permet plante-
jar-nos com serà la nostra forma 
de vida quan la distància física no 
existeixi, i per tant, no representi 
el temps que representa avui en 
dia. Sauer va destacar l’impacte 
que aquest projecte pot tenir, per 
exemple, en el sector immobilia-
ri, fent irrellevant la proximitat a 
certs punts d'interès.  

Un ferri Mataró-Barcelona
En segon lloc, el responsable de 
Blue Mar Ferries, James Fulford, va 
proposar la posada en marxa d’un 
ferri que connecti Mataró amb 
Barcelona, assegurant que no es 
tractaria només d’una aposta de 
mobilitat. “Existeix una connotació 
turística rellevant per l'atractiu que 
suposaria pels turistes l'experièn-
cia completa d'apropar-se per mar 

a la ciutat, mentre passen uns dies 
a la comarca”, va explicar.

Cotxes autoconduïts
El darrer projecte que es va pre-
sentar va ser el dels cotxes auto-
conduïts de Shotl. El seu fundador 
i CEO, Gerard Martet, va assegurar 
que en el futur, “possiblement con-
duir el nostre cotxe privat de gaso-
lina serà una activitat romàntica 
d'aquí no molt temps”. El respecte 
al medi ambient, l'optimització 
del consum energètic i aspectes 
com l'increment notable de la se-
guretat, fan pensar en un èxit dels 
vehicles autònoms.

Des del BMBC destaquen que 
les difi cultats són comunes a molts 
països, però també que arreu del 
món hi ha projectes ambiciosos, 
i consideren que els reptes s’han 
d'afrontar amb una bona coor-
dinació dels agents econòmics i 
institucionals del territori. L'ens 
actua com a lobby i com a grup 
d’opinió que analitza temes que 
afecten directament la comarca
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COMPRA VENDA 

VENC ACCIÓ FAMILIAR CNM, Centre 
Natació Mataró. Preu 300€. Telèfon 
646.923.161 
VENDO MÁQUINA DE BORDAR 6 
cabezas. Por jubilación, con fae-
na propia. Precio a consultar. 
647.776.259 
COMPRO MAQUINARIA 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 ca-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82 
COMPRO PISO-CASA preferente-
mente para reformar. De particular a 
particular. 685.411.922 Pago contado 
BUSCO PIS EN VENDA Zona Centre, 
La Havana o Eixample. 625.101.154 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cot-
xe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h. 
¿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 

TRASPASSOS-LLOGUERS

ALQUILO HABITACIÓN 669.986.591 
SE ALQUILA HABITACIÓN amuebla-
da en mataró. Preferiblemente mujer. 
629.300.111 
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 cuina. 
Zona privilegiada. 639.703.037 
ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139

TREBALL

DEPENDENTA AMB EXPERIÈNCIA. Es 
busca per papereria a Mataró. Enviar 
CV mataro@folder.es 
PRECISEM  OFICIALA CONFECCIÓ 
per màquines Mauserlock i Rimlock. 
625.173.946 
PRECISEM DONES ENTRE 
30-50 anys. Amb funcions d’encar-
regada 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
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, ayudan-
te cocina. 632.448.110 /631.168.525
SENYORA BUSCA FEINA neteja, 
cangur. Referencies. 93.105.82.15 
/617.897.060
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA y plan-
cha. Zona Mataró y Argentona. 
685.193.495 
CUIDO PERSONAS MAYORES. 
Interina. 688.302.271 
ESTUDIANTE SE OFRECE para tra-
bajar en temporada de verano. 
651.009.544 
BUSCO FAENA RESPONSABLE alma-
cén 690.383.079 
MANITAS. PEQUEÑOS arreglos del 
hogar 690.383.079 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar 
mayores, compañía. Día o noche. 
600.655.639
CORTADOR TEXTIL con experiencia. 
Busca trabajo. 630.865.863 

CLASSES

DOY CLASES DE Fhen Shui, tarot. 
640.345.915 
BATXILLERAT, ESO. REFORÇ ma-
temàtiques, ciències. 650.960.680 
CLASES BATERIA TITO Torres 
690.108.398 
PROFESSOR FA CLASSES particu-
lars d’anglès i francès. Tots nivells: 
conversa, gramàtica... . 676.993.675 

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

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 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen boto-
nes. Tel. 93.790.82.32 
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 
MASAJES EMMA. 662.257.120 
MUDANZAS SUPERECONÓMICAS. Sr, 
Javi. 634.792.469 
PINTOR PROFESIONAL. ECONÓMICO. 
620.910.144 
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA, 
responsabilidad limpieza excelentes 
acabados. 629.988.598 
PINTOR PROFESIONAL. Pintura en 
general y decorativa económico 
635.106.282 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fontanería, 
gas, pintura. Económico 670.232.977 
PINTOR. 642.606.471 

CALEFACCIÓ    BOMBA DE CALOR    INVERTER

Camí Ral, 572· Mataró· Tel. 937 574 943· Fax. 937 990 903 · www.maresmesertec.com · info@maresmesertec.com

37 SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

OFERTES
DE TEMPORADA

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

AIRE CONDICIONAT

FINANÇAMENT EN 12 MESOS SENSE INTERESSOS

93 169 60 03 / 695 251 788
www.somverticals.com

núm. 1727 del 10 al 16 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

SE OFRECE TALLER CORTE Textil. 
Seriedad y Experiencia. 658.956.570 
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 

CONTACTES

KATY, PARTICULAR. 631.287.774 
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA 
667.955.000 Mataró 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165
ALICIA, PARTICULAR, 28 años. ma-
sajes, sexo 677.172.027 
LORENA MATARÓ. Rubia sin práctica 
y cariñosa. 120 pecho, cuerpo muy 
bonito. Casa particular. Llámame 
631.004.240 
JAZMINE MORENAZA 28. Recién lle-
gada de Colombia. Ven a conocerme. 
Cuerpo escultural. Casa particular. 
688.316.612 
LEYRE MASAJISTA SEXUAL 
698.247.545 
JAVI 70 AÑOS, buena posición. 
Soy pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 45 años. Atlético, moreno. 
682.462.579 
GABI. CHICA NUEVA Mataró. Morena, 
dulce, caliente. 688.405.878 
TRAVESTI MORBOSA. MATARÓ. 
Jackeline 611.347.338 

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

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

PG
F A Ç A N E S

TREBALLS
VERTICALS

REFORMES
INTEGRALS

REHABILITACIÓ
DE FAÇANES

Av. Jaume Recoder 46 · Mataró

apgfachadas@gmail.com

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

Econòmics
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Gastronomia

Els paraguais

Originari de la Xina, el paraguai 
és una variant del préssec, que 
presenta una peculiar forma, com 
rodona i aixafada. Durant els me-
sos d’estiu és freqüent de trobar-lo 
en els nostres mercats, amb pro-
cedència de conreus de Lleida i 
de Múrcia.

És un aliment amb alt contingut 
en carotens, substàncies antioxi-
dants que ens són beneficioses 
per combatre l’envelliment cel-
lular. Juntament amb aquesta vi-
tamina, també hi ha la vitamina C, 
també coneguda per la seva acció 
antioxidant.

El paraguai és ric en aigua i 

també té un índex important de 
minerals, especialment de potassi. 
Aquestes qualitats el fan un ali-
ment especialment diürètic, que 
contribueix a l’eliminació de to-
xines. A més a més, en aquesta 
època de l’any resulta una fruita 
ben refrescant.

També cal ressaltar del paraguai 
la quantitat de fibra que conté, 
amb uns 12 grams per cada 100 
de consumits. La fibra és un ti-
pus especial de carbohidrat que 
es caracteritza per no aportar cap 
nutrient. La seva presència, però, 
és important perquè té una funció 
molt important en la regulació del 
trànsit intestinal i en l’eliminació 
de substàncies nocives.

A nivell calòric, el paraguai apor-
ta 45 calories, una xifra al voltant 
de la qual se situen moltes fruites 
d’aquesta època estiuenca.

Per les seves qualitats i com-
posició, el paraguai és una frui-
ta de consum recomanable per 
a tothom.
TOT GRANOLLERS - AMIC
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L'encaixada del conveni

El Cercle Podem Eixample segueix treballant

 A.M. 

Arxiu 

El nou comunicat del grup crí-
tic no escatima crítiques a Podem 
Mataró i Podem Catalunya, per les 
seves reaccions a la primera reunió 
del grup Eixample. Així, critica el 
qualifi catiu de “fantasma” utilitzat 
pel partit a nivell català assegurant 

que “és un llen-
guatge groller, ex-
cloent, arrogant i 
vexatori impropi 
de la nova políti-
ca”. Respecte de 
Podem Mataró i 
la seva Secretària 
Montse Morón li 
retreuen que “di-
fami, menyspreï 
i utilitzi pejorati-
vament el terme 

esquizofrènic” per referir-se a ells. 
Asseguren que no se’ls pot sancio-
nar “per portar a la pràctica, amb 
la gent i per la gent, els principis 
ideològics de Podem” i acaben as-
segurant que “el bon fer de Podem 
està a anys llum d’aquest tipus 
d’actituds”.| Red

 El Cercle Eixample de Podem, 
un grup crític amb la direcció local 
del partit, ha sortit al pas del po-
sicionament dels morats pel que 
fa a Catalunya, que els censurava i 
els titllava de grup fantasma amb 
un comunicat en què es reafi r-
men com a òrgan. 
El Cercle Eixample 
reivindica “el dret 
a pensar, opinar, 
organitzar-se i 
treballar pel bé 
comú” i apunta 
que els resultats 
electorals que el 
partit de Pablo 
Iglesias ha tingut 
a Mataró “són el 
resultat de la feina 
de moltes persones que han estat 
invisibilitzades i menystingudes”. 
En el comunicat asseguren que 
“ens mantenim com a cercle, obert 
a totes les persones que vulguin 
passar de la protesta a la proposta 
i del dir al fer sempre en el marc 
lògic del respecte”.

El grup crític assegura que “el cercle segueix obert” i 
acusa Morón de difamar-lo

El Cercle Eixample es reafirma i 
demana respecte 

 L’Ajuntament de Mataró i la 
Federació d’Associació de Veïns de 
Mataró van signar la setmana pas-
sada el conveni de col·laboració 
anual que té com a objectiu princi-
pal potenciar i vertebrar les línies 
de treball conjuntes en projectes 
de ciutat i en sistemes de partici-
pació, que permeti un refl ex dels 
diferents interessos territorials de 
Mataró. Ja fa uns quants anys que 
ambdues institucions col·laboren 
en diversos projectes formatius 
adreçats a associacions.

L’Ajuntament es compromet a 
realitzar una aportació econòmi-
ca de 16.538,33 euros a la FAVM, 
d’acord amb el programa que té 
previst dur a terme la federació 
d’entitats. Per aquest 2016, preveu 
centrar les seves activitats en la 
defensa i suport a la Coordinadora 
en Defensa de la Sanitat Pública, 
la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca i la Comissió de dones 
afectades per violència de gène-
re i, d’una manera especial, en la 
posada en marxa del Pla d’actua-
ció laboral cooperativa ciutadana 
(PALCC) i la creació d’una nova 
associació (ALMA) per tirar enda-
vant aquest projecte.  | Red

Eel pla d’actuació laboral, 
gran objectiu pel 2016

Ajuntament i FAVM 
renoven el conveni de 
col·laboració

20

Una vintena de persones 
va assistir a la primera 
reunió del Cercle Podem 
Eixample Mataró, òrgan 
que no s'ha constituït 
com a tal i que no està 
reconegut pel partit

CiutatCiutat núm. 1727 del 10 al 16 de juny de 2016
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Si la teva filosofia de vida és massa 

complexa, rebaixa les exigències i 

adapta't a la realitat sense deixar 

de ser tu. Molta energia per cremar 

abans d'anar a dormir.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Segueixes preocupat pel futur. Hi ha 

qüestions que no pots veure com es 

desenvoluparan. Mira de fer les coses 

de manera prudent per no haver de 

témer les conseqüències.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Tendència a reafirmar-te de manera 

massa directa, provocant l'efecte 

contrari del que desitges. S'activa es-

pecialment amb germans o persones 

de l'entorn, com els veïns.

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

No et torturis per petites coses. 

Ocupa't només del que és impor-

tant, deixa que la resta segueixi el seu 

curs. Pots experimentar una millora 

de les condicions laborals.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Compte si tens doble comptabilitat. 

Potser has de demostrar alguns in-

gressos. Mira de tenir-ho tot lligat. La 

teva capacitat per actuar diplomàti-

cament et dóna seguretat.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

En aquest moment no et mancaran 

pretendents però compte amb el que 

dius perquè pots trencar l'encant 

amb la teva habitual rudesa verbal. 

Practica la humilitat i guanyaràs.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Assumptes materials reclamen la teva 

atenció. Si estàs fent paperassa, pot-

ser no està tot lligat. Dies ideals per 

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

la banyera de casa.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

S'agilitzen alguns processos admi-

nistratius. Mostres la part voluble i 

expresses sentiments sense vergonya. 

Un amic et demanarà un favor que et 

costarà una mica d'esforç.

Bessons (21/5 al 21/6)

Felicitats. Has encetat un altre cicle 

anual. En el terreny de les relacions 

de parella és on pots tenir ara una 

mica de feina però trobaràs suport 

en l'amistat.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Ets tan responsable que peques d'ex-

cés d'implicació a la feina i això di-

ficulta que puguis fer un viatge que 

et fa especial il·lusió. Reflexiona-ho 

i no ho deixis passar.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Bon moment per resoldre possibles 

problemes amb la parella, socis..., etc. 

Trobes bona disposició al diàleg però 

també és cert que tu estàs una mica 

reticent i reflexiu.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Mira de deixar els problemes de la 

feina aparcats, si no et costarà tro-

bar la tranquil·litat a la teva llar. Si 

encara tens pare pot haver-hi un xoc 

de voluntat entre tu i ell.

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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Una bici elèctrica

López critica el suposat "amiguisme" entre PSC i l'empresa

 Arxiu. 

Arxiu 

de fer política". La sortida dels caps 
de Policia va tenir lloc entre l'1 i 
el 3 de juny, amb l'objectiu d'en-
fortir la cohesió d'equip davant 
els canvis que s'han de produir 
en els pròxims mesos en el sI de 
l'organització. Les primeres críti-
ques van arribar del propi cos, per 
la despesa que signifi cava en un 
moment delicat econòmicament i 
de mancances de material.

Amiguisme
Ara la polèmica s'eleva al terreny 
polític, ja que segons el PP hi ha 
hagut una situació d'"amiguisme" 
a l'hora de triar la consultora que 
acompanya la Policia Local en 
aquest procés. Els populars as-
seguren que no estan en contra de 
l'estada de 'team building', però 
lamenten com s'ha gestionat. El 
portaveu del PP a Mataró, José 
Manuel López, assegura que tot i 
que la contractació ha estat del tot 
"legal", la manera en com s'ha fet, 
sense informar els grups munici-
pals, és "lleig". El PP preguntarà al 
Ple sobre el tema.| Red- ACN

 El PP de Mataró ha acusat el go-
vern municipal del PSC i CiU de 
falta de transparència en la gestió 
de l'estada de 'team building' dels 
comandaments de la Policia Local. 
Primer per no haver-ne informat en 
cap Comissió Informativa i després 
per haver contractat una empresa 
afí al PSC. Es dóna la circumstàn-
cia que la consultora contractada 
per fer l'acompanyament en l'ela-
boració del nou Pla de Seguretat i 
Pla Director de la Policia Local de 
Mataró és SingulaNet Consulting, 
propietat de Marc Eguiguren, qui 
va ser regidor pel PSC a l'Ajunta-
ment de Montgat. En les passades 
eleccions del maig del 2015, però, 
Eguiguren ja ni tan sols fi gurava a 
la llista electoral socialista.

Cap il·legalitat
Tot i que l'acord de l'Ajuntament 
amb aquesta empresa no repre-
senta cap il·legalitat en tractar-se 
d'un contracte inferior als 18.000 
euros, els populars apunten a una 
pràctica d'"amiguisme" i demanen 
"desterrar del tot aquesta manera 

Critica l'empresa que va organitzar  l'estada de "team 
building" dels comandaments de la Policia Local

El PP denuncia "amiguisme" en 
una contractació  

  Amb la voluntat de treballar per 
un canvi en el model actual i d'im-
pulsar noves formes de moure'ns
més sostenibles neix Som 
Mobilitat, una nova iniciativa dins 
del moviment català de cooperati-
ves de consum sense ànim de lucre 
que van començar Som Energia 
i Som Connexió, la primera en 
l'àmbit de la mobilitat del país.

Xarxa de mobilitat elèctrica
El primer projecte de SOM 
Mobilitat és impulsar una xarxa 
de mobilitat elèctrica comparti-
da de proximitat. Mataró serà la 
primera ciutat de Catalunya que 
acollirà un car sharing de vehicles 
elèctrics, però no només de cotxes 
sinó també de bicis i motos. Es 
crearan comunitats de socis que 
viuen en el mateix barri o munici-
pi, amb qui compartir els vehicles. 
I s'aniran obrint aparcaments en 
diferents zones a l'abast de cada 
comunitat de socis amb endolls 
connectats a SOM Energia, per 
la qual cosa el consum serà 100% 
d'energia verda.

L'assemblea constituent de Som 
Mobilitat es farà al Cafè de Mar el 
18 de juny a les 10h. | Red

Una xarxa de mobilitat 
elèctrica, primer projecte

Assemblea per 
constituir 'Som 
Mobilitat' a Mataró

CiutatCiutat núm. 1727 del 10 al 16 de juny de 2016
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Sèniors

Fa un temps 

Entre totes les lleis mil·lenàries exis-
tents, la de l'etern retorn és una de 
les més importants. Un clar exem-
ple es dóna en les modes, moltes 
vegades com un retorn de modes 
del passat. Fa un temps els nostres 
besavis vivien de lloguer, no paga-
ven impostos, però sí una iguala 
per les visites al metge, un vitalici 
per quan fossin vells i una asse-
gurança pel seu enterrament. Tot 
i no tenir l'actual estat del benestar, 
amb recursos propis i amb el seu 
esforç personal i comunitari, va-
ren crear cooperatives de consum 
i de producció autogestionades, 

entitats culturals de mutu auxili, 
caixes d'estalvi i moltes altres coses, 
pròpies d'una societat on no existia 
l'atur, basada en l'ajuda mútua i la 
vida comunitària.

Resulta que amb l'actual dava-
llada de l'estat del benestar, recu-
perar la memòria històrica dels 
nostres besavis, seria plenament 
recomanable, sempre i quan aques-
ta recuperació fos en el fons i no 
en les formes, que haurien de ser 
les del nostre temps, amb un alt 
grau de desenvolupament tecno-
lògic i científic. L'actual societat 
civil, s'hauria d'autoorganitzar en 

l'àmbit municipal, per negociar 
l'administració dels seus diners, 
els dels seus impostos, amb els 
governs locals. En primer lloc la 
realització d'accions concretes i 
no demagògiques per promoure 
i potenciar la creació de llocs de 
treball, necessaris per superar la 
xacra de l'atur. Els diners munici-
pals, s'haurien d'administrar en 
benefici dels ciutadans i no segons 
els criteris d'una classe política 
mancada de credibilitat.

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Renault recomienda
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La coberta de la Presó requereix obres de milloraImatge de l'incendi Pol Ramentol  Anna Aluart 

 L’Ajuntament de Mataró ha ini-
ciat les obres de substitució de la 
coberta d’una part de l’edifi ci de 
la Presó. Durant els treballs de 
reparació de cobertes i baixants 
efectuats el 2015 es va detectar 
que la coberta del cos rectangu-
lar de l’edifi ci estava afectada per 
tèrmits. Es va fer el tractament per 
desinsectar l’immoble però l’es-
tat de degradació de l’estructura 
de fusta no garantia l’estabilitat 
de la coberta, per la qual cosa es 
van desallotjar i reubicar les en-
titats que utilitzaven l’edifi ci. Les 

 El dilluns es van produir dos in-
cendis. El primer, declarat a la ur-
banització de Les Sureres., va ser 
controlat per diferents dotacions 
dels Bombers i tres d'aèries. És dóna 
la circumstància que el mateix dia 
es va produir un altre incendi a 
un immoble del grup Les Santes, 
al barri de l'Escorxador. L'incenci 
va provocar cremades de primer i 
segon grau en un home de 83 anys 
i intoxicació per inhalació de fum a 
quatre veïns. Bona part de la resta 
de veïns van ser desallotjats per 
danys a la instal·lació elèctrica.

La nova coberta també serà de fusta i tindrà la mateixa 
forma de l’actual

L'habitatge formava part 
del grup Les Santes

obres a realitzar consisteixen en la 
substitució de la coberta del cos 
rectangular de l’edifi ci, que té una 
superfície de 325 metres quadrats. 
La coberta actual es desmuntarà 
incloent tota l’estructura de fus-
ta, suport i tots els elements de la 
zona. La nova estructura serà de 
fusta, amb un tractament especial 
insecticida i fungicida.

Les obres estan adjudicades a 
l’empresa Civil Stone S.L., i tenen 
una durada prevista de 4 mesos. 
El pressupost d’adjudicació és de 
143.957,06 euros. | Redacció

S’inicien les obres a la coberta 
de la Presó

Crema un immoble al 
barri de l'Escorxador 
i deixa 5 ferits

Ciutat
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Els Mossos van dur a terme l'operació Operaven a l'autopistas Anna Aluart  Anna Aluart 

 Els Mossos d'Esquadra de la co-
missaria de Mataró van realitzar un 
dispositiu policial contra la salut 
pública que va permetre inter-
venir sobre un punt de venda de 
marihuana molt actiu al barri de 
Cerdanyola, a Mataró. L'operació 
policial es va efectuar dimarts, 
31 de maig, i es va saldar amb la 
detenció de dos germans per un 
delicte contra la salut pública en 
la seva vessant del tràfi c. Els de-
tinguts són un home i una dona, 
de 28 i 32 anys, d'origen gambià 
i veïns de Mataró.

 Els Mossos d'Esquadra han de-
tingut deu persones en l'operatiu 
policial contra el grup especialitzat 
en robatoris amb força en auto-
pistes, segons han informat fonts 
policials. A més, s'han fet 12 en-
trades i registres. El grup actuava 
principalment en autopistes i vies 
ràpides i estarien especialitzats en 
fer de teloners, és a dir, trencar les 
lones dels camions a les àrees de 
serveis amb l'objectiu de sostreure 
la càrrega del seu interior. Aquesta 
setmana els detinguts han passat 
a disposició judicial.  | ACN.

Els Mossos intervenen en el domicili on es traficava des-
prés de les denúncies veïnals

Sostreien càrrega de 
camions en àrees de servei

 La investigació es va iniciar set-
manes abans arran de diverses 
queixes veïnals que informaven 
d'un possible punt de venda de 
substància estupefaent a menors 
d'edat en un domicili del barri de 
Cerdanyola, a Mataró.

Amb aquesta informació es va 
sol·licitar al jutjat en funcions de 
guàrdia una entrada i perquisició 
en aquest pis, que es va efectuar 
dimarts, 31 de maig. Al pis es van 
trobar diversos indicis que demos-
traven que els dos detinguts es de-
dicaven a la venda de marihuana. 

Dos detinguts a Cerdanyola per 
vendre marihuana a menors

Operació policial 
contra robatoris a les 
autopistes

núm. 1727 del 10 al 16 de juny de 2016
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16a Festa - Torneig Joan Petit Nens amb Càncer, en imatges

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer

Tot imatges joan petit.indd   1 7/6/16   11:21





Tripleta Màgica en el millor Aniversari
Gran actuació dels Capgrossos, que descarreguen els primers castells de 9 de la 
temporada i demostren un gran estat de forma

Castells: Cugat Comas

 Aniversari rodó, com la xifra de 20 anys que ce-
lebraven, pels Capgrossos de Mataró. La colla de 
la camisa blava es va servir, en tres tandes de cres-
cendo casteller, una senyora Tripleta Màgica, la 
més matinera del seu historial. La seqüència no va 
ser fàcil i va requerir ofi ci en les descarregades dels 
dos "nous" però va dibuixar la sensació d'ambició 
o potencial de la colla, feliç de poder capitalitzar, ja 
d'inici, la bona feina d'assaig i no haver d'esperar a 
la part minvant de temporada, com han acostumat 
els darrers anys. 

La millor versió
Els Capgrossos van ensenyar diumenge, amb el juny 
acabat d'encetar, la versió felina que normalment no 
treien a passeig fi ns a l'octubre i el novembre. El bon 
nivell d'assaig i els terminis retallats fi ns a l'Aniversari 
han permès que la marea superés els dics estadís-
tics previs, batent nova marca i buscant la Tripleta 
per primer cop abans de Les Santes. Un mes i mig 
abans, concretament. Obrien gana amb el 5 de 8, 
fet d'ofi ci sense fl oritures ni cap tipus d'angúnies, 
paperassa necessària per apujar l'aposta després. 
El 3 de 9 era l'elecció en segona tanda, en un altre 
canvi simptomàtic, ja que feia molt temps que els 
blaus sempre escollien el germà gros, en forma de 
4, per picar a la porta dels nou pisos. El tres va pujar 
extremadament pausat, vorejant la lentitud, cosa que 
li va permetre una imatge senyorial, quasi angunio-
sa per quieta durant tota la pujada. Just després de 
l'aleta, però, un calfred va travessar verticalment 
l'estructura requerint atributs, sobretot en l'encaix 
entre folre i terços. El vermut ja se l'havien guanyat.

Decidits a rematar la feina, però, els de Mataró 
anaven pel 4 de 9. Gràcies a la gran ajuda de les al-
tres dues colles, el peu era més que de garanties i a 
sobre –al segon peu– els blaus van dibuixar un altre 
«nou» similar. Amb matís i detall en tota la pujada, 
fent xup-xup, i quan les mides es van tornar boteru-
des i l'enxaneta ja havia fet el gest esperat, foc viu i a 
remenar perquè no s'enganxés la cosa. La plaça va 
ovacionar el tercer element de la Tripleta perquè els 
seus instants fi nals van ser d'aquells que es recorden. 
En ronda de pilars els Capgrossos van fer el segon 
intent desmuntat de pilar de 6 de la temporada. Res 
que ennuvoli un gran Aniversari.

Daniel Ferrer 

Els Capgrossos no tenen cap actuació aquest 
cap de setmana però després de l'Aniversari 
encaren un mes i mig encarat a la diada de 
Les Santes. Assolida la Tripleta Màgica, repetir 
els seus castells plegats o per separat seran 
els objectius a les properes cites a Vilanova, 
Vilassar o Barberà, a més d'altres castells com 
la torre de 8 o el 7 de 8, encara inèdit. A ningú 
escapa, però, que l'horitzó a treballar als assajos, 
pensant en Les Santes, passa pels castells de 
gamma extra. Superar la Tripleta requerirà un 
mes i mig de bona feina, dimarts i divendres.

Mes i mig per millorar-ho

CulturaCultura núm. 1727 del 10 al 16 de juny de 2016
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Som globals. Som locals

EL TOT MATARÓ i MARESME | el diari electrònic de mataró i el maresme | www.totmataro.cat

El món gira molt ràpid.  
La teva ciutat també. 

Llegint i compartint  
El Tot Mataró fas possible  

un mitjà local,  
independent i gratuït.

Gràcies!



L'A4 Reggae Orchestra és el plat fort dels concerts de la nit

L'estatge del Museu Arxiu, un lloc ple d'història

El monologuista Toni CruzCedida Arxiu

 Cedida 

 L'Esplai Garbí celebra aquest 
dissabte a la Plaça de l'Ajuntament 
la seva 40a Festa Major i ho fa do-
blant esforços amb motiu d'una 
efemèride més que rodona com 
aquesta. La idea és que la Plaça 
de l'Ajuntament sigui una mena 
de camp base a partir del qual hi 
hagi activitats per altres espais del 
centre de manera que el màxim de 
gent sigui partícip d'aquesta festa. 

La programació
Els actes de la Festa Major del 
Garbí arrencaran a les 10 del 

 Aquest dissabte a la tarda, el 
Museu Arxiu de Santa Maria fa jor-
nada de portes obertes. L’estatge 
de l’Arxiu estarà obert durant 
tres hores. Una oportunitat per 
conèixer totes les estances que 

Activitats pel centre, una botifarrada, una gimcana i 
concerts a la nit, els actes més destacats

matí amb "activitats d'arreu del 
món" per les diferents places i a 
les 13:30h hi haurà una botifarra-
da popular, oberta a tothom que 
compri el tiquet. A partir de les 16 
hi haurà una gimcana que dura-
rà bona part de la tarda. També 
hi haurà un "mur dels records" 
d'aquests 40 anys.

Ja a la nit hi haurà música en 
directe i barra a preus populars. 
Els concerts seran d'Andana, de 
l'A4 Reggae Orchestra i tancaran la 
nit els Djs Sunz & Polok Selektah. 
Una festa rodona. | Red.

Festa Major per celebrar 40 
anys de l'Esplai Garbí 

El Museu Arxiu presenta Fulls 
i fa portes obertes

  La família de l’Aleix Merino no 
atura la campanya per recaptar 
fons per a la malaltia de Tay-Sachs 
que pateix el seu fi ll. Després que 
el passat mes d’abril aconseguissin 
més de 23.000 euros i reunir milers 
de persones al Parc Central en una 
festa solidària, ara volen continuar 
treballant per aconseguir fi nança-
ment per a la investigació. 

El monologuista mataroní Toni 
Cruz s’ha volgut sumar a la cam-
panya i oferirà un show humo-
rístic aquest dissabte al Teatre 
Monumental. Els diners de la ven-
da d’entrades, que costen entre 5 i 
6 euros es destinaran íntegrament 
a l’associació ACTAYS que treballa 
per la investigació de la malaltia 
Tay-Sachs. 

De llarg recorregut
Toni Cruz és un monologuista 
de Mataró que va iniciar-se en el 
món de les arts escèniques amb 
30 anys. Ha guanyat el Certamen 
de Monòlegs de Badalona en di-
verses ocasions i ha participat, 
entre altres, a ‘La Marató de TV3’. 
Actualment, compagina la seva 
feina com a monologuista amb 
projectes a Internet, com les bro-
mes telefòniques ‘Matando el ti-
empo’. | Redacció.

El monologuista actua 
dissabte al Monumental

Toni Cruz busca 
rialles i solidaritat per 
l’Aleix Merino

custodien uns fons arxivístics molt 
importants per a l’estudi de la his-
tòria de la ciutat. En totes les sales 
hi haurà mostres de documents 
originals. També es presentaran 
els Fulls 115. | Red. 
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Tricicle, amb el Teatre Monumental ple de gom a 
gom, el mític grup de teatre gestual va presentar un 
tast del que serà el seu pròxim espectacle. Un reco-
pilatori dels seus millors esquetxos.

Nit de Foc, amb el Drac de Mataró, els Banyuts de 
Llavaneres i els Diables Atabalats de Cerdanyola. 
Abans del correfoc els Atabalats van disparar a tort i a 
dret amb arguments punxeguts com les seves banyes.

Carlos Bianchini, va presentar en concert el reci-
tal "Solo piano" dins de  l'XI Cicle de Concerts de 
Cambra.  El pianista va omplir de públic la sala pe-
tita del Foment Mataroní.

Diada castellera, per celebrar els 20 anys dels 
Capgrossos. Acompanyats dels Borinots de Sants i 
els Marrecs de Salt, els mataronins van encetar els 
primers castells de 9 de la temporada. 

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Daniel
Ferrer 

V. Rodríguez 
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La portada del llibre

Instal·lació al Pati de Ca l'Arenas

Cedida 

Ceduda 

El 23 de setembre es farà la conferència "20 anys de trajectòria 
d'ACM associació per la cultura i l'art contemporàni a Mataró (1996-
2016), a cura de Manel Guerrero. El 14 d'octubre es presentaran els 
catàlegs "Art a Mataró 1984-2016 anys d'actituds i possibilitats" 
i "Les exposicions al Menjador durant el cicle Revisions 75 anys 
d'art i cultura a Mataró" (1942-2016). A finals d'octubre es farà 
l'acte de cloenda de l'exposició amb una acció-performance a 
càrrec de Les Salonnières.

Més actes

en qüestió en destaca l'obertura 
de Ca l'Arenas (2006), Can Xalant, 
Centre de Creació i Pensament 
Contemporani de Mataró (2006 - 
2012), Nau Gaudí (2010), M/A/C, 
Mataró Art Contemporani (2013) i 
de Can Marfà Gènere de PUnt del 
Museu de Mataró (2015).

Un dels àmbits més destacats 
també de l'exposició és el que tro-
bem al primer pis i que es dedica 
a la creativitat i la rellevància ar-
tística dels autors dels cartells de 
la Festa Major de Les Santes amb 
els exemples del cartell-samarreta 
de l'artista Martín Anson (2008) i 
el collage de l'arquitecte Agàpit 
Borràs (2012).|  Redacció

 Un repàs per l'art dels últims 75 
anys. Això és el que posa sobre la 
taula Ca l'Arenas Centre d'Art del 
Museu de Mataró. Una revisió que 
tanca un període de tres tempo-
rades que ha fet l'art i els movi-
ments culturals. L'exposició d'ara 
és la d'"Art a Mataró 1984-2016. 
Anys d'actituds i possibilitats" que 
s'inaugura aquest divendres. El 
que repassa és la intensa activi-
tat cultural i artística desenvo-
lupada a Mataró des del 2006 i 
fi ns a l'actualitat. L'exposició és 
comissariada per Anna Capella, 
directora del Museu de Mataró, i 
David Santaeulària.

Durant el període de l'exposició 

Aquest divendres s'inaugura el tercer tram d'"Art a 
Mataró 1984-2016. Anys d'actituds i possibilitats"

Ca l'Arenas repassa els darrers 
75 anys d'art a Mataró

 La mataronina Gemma Pont, 
artista visual i professora, ha deci-
dit treballar en la publicació d’un 
llibre de Santes en benefi ci dels 
infants refugiats. La situació dels 
refugiats que es viu prop d’Ido-
meni – situació inicial del camp 
de refugiats que va ser desallotjat 
el passat 24 de maig- ha traslladat 
les activitats a camps més petits 
i propers com el de Eko Station. 

En aquesta petita zona s’hi ha 
desenvolupat l’Eko Project, que 
treballa per tal de millorar les con-
dicions de vida dels infants i ofe-
rir-los activitats de lleure i educa-
ció. En aquest camp també hi ha 
la mataronina Clara Sanchez Mas. 

El llibre de Pont, que es pre-
sentarà ofi cialment el 7 de juliol, 
pretén recaptar diners amb la seva 
venda i enviar-los directament a 
aquesta zona. “Fem Santes, llibre 
per guixar”, com s’anomena el lli-
bre sortirà a la venda a fi nals del 
mes de juny i es podrà comprar a 
la Botiga Solidària, a Buc de Llibres 
i a La Botiga de Les Santes (quan 
obri les seves portes).|  Redacció

El projecte vol arribar a 
Eko Project

Un llibre de Santes 
mataroní en benefici 
dels refugiats

CulturaCultura núm. 1727 del 10 al 16 de juny de 2016

Tot EXTRA cultura ca l'arenas + fem santes.indd   1 8/6/16   13:32



Missió acomplerta
La ‘Blancaneus i els set nanets’ de Sala Cabanyes

Crítica de teatre: Comas Soler

   El caràcter miscel·lani i fi ns 
a cert punt representatiu de la 
seva trajectòria històrica que Sala 
Cabanyes ha volgut donar a la pro-
gramació d’aquesta temporada en 
què celebra el seu Centenari, l’ha 
portat a incloure-hi ‘Blancaneus i 
els set nanets’. El motiu és obvi: si 
el teatre infantil ha estat un dels 
gèneres amb una presència més 
prolífi ca dintre els annals de l’en-
titat, aquest és per tothom el seu 
títol més rellevant. 

Així doncs, des del cap de set-
mana de la Fira i fi ns diumen-
ge passat el conte musicat de les 
maldats de l’envejosa madrastra 
contra la princesa de cor enamo-
radís aixoplugada per set criatures 
rabassudes a la caseta del mig del 
bosc ha tornat a pujar a l’escenari 
del Centre Catòlic. I ha aconseguit 
captar, com sempre, un nombrós 
públic familiar ple de canalla.

Una referència de mig segle
‘Blancaneus’ és el conte popu-
lar que els germans Grimm van 

compilar a començaments del se-
gle XIX a partir de diverses ron-
dalles de tradició oral i que Walt 
Disney va divulgar mundialment 
l’any 1937 amb el seu primer llarg-
metratge d’animació, marcant en 
l’imaginari de moltes generacions 
de nens i nenes tant la versió com 
l’estètica. Amb aquesta infl uèn-
cia de la pel·lícula del productor 
americà, el 1968 Sala Cabanyes va 
fer-ne un muntatge teatral propi 
que va resultar tan espectacular i 
enginyós, si es té en compte l’èpo-
ca, que des de llavors ha esdevin-
gut una referència obligada en el 
repertori infantil de la casa. 

Les dades que ho corroboren 
són aclaparadores: vuit produc-
cions en temporades diferents, 
seixanta-una representacions en 
total i la intervenció al llarg del 
temps en diverses facetes de di-
recció de noms de tant de pes com 
Josep Ciudad, Jesús Segura, Enric 
Torra, Pere Rigau, Carles Maicas, 
Josep Maria Cabré, Josep Maria 
de Ramon o Josep Maria Clariana. 
Fins i tot des de l’any 1996 hi ha 

registrada l’adaptació del text que 
el mateix Josep Maria Clariana es 
va encarregar d’escriure i fi xar per 
a ús genuí de l’entitat, amb tots els 
drets. A més, la relació de persones 
que en cada ocasió han encarnat 
els personatges de l’obra o bé hi 
han dut a terme feines tècniques 
és tan nombrosa i signifi cativa que 
constitueix la crònica viva de gai-
rebé mig segle de la Sala. 

Reconeixement
Amb tot aquest historial i la càrre-
ga simbòlica que comporta, s’ha 
d’admetre que muntar aquest any 
‘Blancaneus i els set nanets’ i fer-
ho amb el caràcter commemoratiu 
a què obliga el Centenari era una 
missió delicada per a qui s’hi po-
sés al capdavant. El compromís 
l’ha procurat satisfer el polifacètic 
Josep Maria de Ramon, un dels 
notables més bregats de la casa. 
I més enllà d’altres consideraci-
ons, cal dir que ell, amb l’expe-
riència que dóna ser reincident, 
ha acomplert amb prodigalitat 
la feina encomanada. 

L’actual producció, a més de 
constituir un reconeixement als 
muntatges precedents, ha garantit 
bona part de les qualitats típiques 
dels productes gestats a la Sala 
Cabanyes: àmplia participació en 
les comeses artístiques i tècniques, 
execució musical en directe, tre-
ball escenogràfi c molt elaborat, 
vivències positives del públic més 
entregat i lluïment dels set infants 
protagonistes i d’algun altre paper 
principal.  

Això no treu que en el futur, 
quan arribi l’ocasió de tornar a 
escenifi car l’obra, seria conveni-
ent fer-ho amb una mirada més 
renovada. Perquè els clixés estè-
tics de fa quaranta-vuit anys no 
són intocables, perquè en teatre 
les versions no milloren a base 
d’afegits i perquè una dramatúrgia 
més àgil i concisa i menys deam-
bulatòria fóra d’agrair.  

Daniel Ferrer
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
16:00 1MÓN.CAT
18:00 FUTBOL EN JOC
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 HISPTERLAND
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PINTANT EL GRIS. 
Els darrers anys de Franquisme 
a Comarques 1965-1975
23:00 DE TEE A GRENN
23:30 TELÓ DE FONS
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 CARNET ESPORTIU
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 GAUDEIX LA FESTA

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 LA FÀBRICA
14:00 DE TEE A GRENN
14:30 AVENTURA’T
15:00 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 GAUDEIX LA FESTA

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
19:00 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
 Tetúlia 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
2:30 CARNET ESPORTIU

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

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 AVENTURA’T
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 HIPSTERLAND
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 CARNET ESPORTIU
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 HIPSTERLAND
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 CARNET ESPORTIU

Dimecres
7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
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Esne Beltza, cap de cartell basc per a la Garrinada
Anna Aluart 

La festa jove argentonina aposta pel rap i l'electrònica 
per diversificar el seu cartell 

Aspencat, Esne Beltza i The Zombie Kids 
encapçalen La Garrinada 2016

 La Garrinada ens va desvelar 
dilluns el seu cartell, en el que 
l'assemblea impulsora assegura 
haver buscat una major diversitat 
d'estils. Els tres noms que sobre-
surten per sobre de la resta són 
el combat musical valencià d'As-
pencat, el còctel de ritmes bascos 
d'Esne Beltza i l'electrònica de 
The Zombie Kids. La Garrinada 
adequarà les infraestructures i els 
serveis de la festa en col·laboració 

amb l'Ajuntament d'Argentona. 
L'any passat van passar per les tres 
nits d'aquesta festa fi ns a 12.000 
persones.

L'Escola Francesc Burniol tor-
narà a ser l'escenari on les nits 
de la Festa Major d'Argentona 
prenguin cos de concerts joves. 
Pel primer dia de la programació 
obriran foc els Lágrimas de Sangre 
i el seu rap amb infl uències de rock 
i reggae tot esperant el plat fort, 

els Aspencat que ja van fer volar 
la Garrinada fa dos anys. El grup 
valencià ja és el gran dominador 
de l'escena dels Països Catalans 
i prometen apropar el recinte al 
límit de l'aforament. El segon dia 
portarà segell mestís de la mà de 
Muyayo Rif –un grup camaleònic– 
i Esne Beltza, un grup explosiu 
amb reggae amb aires de folk amb 
bona part dels músics habituals 
de Fermin Muguruza. DJ Plan B, 
un terratrèmol valencià que tot 
ho capgira, tancarà una nit ben 
potent.

La tercera nit de la Garrinada 
començarà amb la típica 
Caipirinyada que comptarà amb 
doble animació mataronina, pri-
mer Ignorantes i el seu 'Ruta Party 
Show' i després el col·lectiu de 
Djs The Fool Monkeys. A la nit 
hi haurà el rap valencià d'Atu-
pa refermant les connexions de 
la Garrinada amb el sud i The 
Zombie Kids, un duet d'elec-
trònica que dóna voltes al món 
encenent les pistes de ball i que 
canviaran l'escenografi a habitual 
de la Garrinada.| C.C.

núm. 1727 del 10 al 16 de juny de 2016

Adreça web del banner invertit:

www.fasebook.com/tsunami-beach...

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

JAUME ISERN

• 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 
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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:
ALBERT FRANCIA ALBAS

concursos

Argentona
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MATARÓ SECTOR RESIDENCIAL CHALET EN VENTA

iluro
AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

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

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

T

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

199.000€

ÁTICO CON TERRAZA
Ref. 12483 LLANTIA/JUNTO VIA EUROPA: Pequeña edifi -
cación 3 vecinos. Estupendo ático con terraza 90 m2 superior 
acceso directo. 100m2,exterior 100% 4 hab. Gran salón. Coci-
na impecable.2 baños. ATENCIÓN AL PRECIO!!!

T

99.950€

ATENCIÓN A ESTE INMUEBLE
Ref. 12494 MOLINOS: Zona tranquila junto zona verde. Bo-
nito piso 90m2 reformado impecable. Imagen actual y calidad 
reforma. Distrib. cuadrada. Salón com. ampliado. Cocina con 
terracita a nivel. Galería. Habit. dobles. Parquet. Park. opcional.

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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Carlos Gramaje, nom de referència pel nou curs Caldera de Biomassa Cedida 

 El Centre Parroquial d'Argen-
tona prepara una proposta de 
nivell per als amants del teatre 
musical. L'entitat ha fi txat Carlos 
Gramaje, una de les veus protago-
nistes de muntatges cèlebres de 
Dagoll Dagom com 'Mar i Cel' o 
'Flor de Nit', per impartir un curs 
intensiu de teatre artístic musical, 
una proposta innovadora que vol 
atraure aquells infants que volen 
endinsar-se en el món del teatre 
musical.

El curs, adreçat a nens i nenes 

 L'Ajuntament d'Argentona com-
prarà una caldera de biomassa, 
després d'aprovar-ho dilluns 
en Ple Municipal. L'objectiu de 
l'Ajuntament és ubicar la planta 
de biomassa d'estella als xalets de 
la zona esportiva per tal de pro-
porcionar aigua calenta sanitària 
a l'escola d'Argentona, el camp 
de futbol i els dos pavellons mu-
nicipals. Tot i així, el consistori 
mantindrà la caldera més nova 
del pavelló per tal de fer front als 
pics de consum. | A.C

La proposta comptarà amb Carlos Gramaje, una de les 
veus més cèlebres de Dagoll Dagom

És una energia renovable 
de gran importància

de 8 a 14 anys, girarà entorn del 
muntatge 'Mari Poppins' i s'allar-
garà del 18 al 29 de juliol en horari 
de matins. 

Els participants oferiran una 
representació fi nal l'1 d'agost, 
a les vuit del vespre, al Centre 
Parroquial, com a cloenda del curs.

Carlos Gramaje també ha dirigit 
el muntatge 'Mamma mia!" s'ha 
pogut veure aquesta setmana al 
Centre Parroquial a càrrec dels 
alumnes de l'Escola de Música 
de Premià de Dalt.| A.C

El Centre Parroquial oferirà un 
curs de teatre musical infantil

Una caldera de 
biomassa per a la 
zona esportiva

núm. 1727 del 10 al 16 de juny de 2016

Cedida 

les notícies 
més fresques 
a totmataro.cat

a prop teu

Argentona
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FINANCIACIÓN HIPOTECARIA A SU MEDIDA

Ref. 2365: ESCORXADOR: ATENCION A 
ESTE INMUEBLE, piso alto con ascensor 
todo exterior y reformado, 2 hab dobles, 
salón comedor con balcón, orientado 
a mar y vistas despejadas. 72.000€

Ref. 2308: Z. MOLINOS: Piso 1/2 altura en av-
da principal, 3 hab.(2 dobles), amplio salón 
comedor, balcón, cocina indep. y galería. 
Oportunidad por zona y precio. 77.000€

Ref 2349: MOLINOS: AVDA PRINCIPAL 3 hab. 
(2 dobles),  cocina,., galería 12m2, salón 
com., pequeño patio a nivel, Oportunidad, 
comunidad reducida. 106.000€

Ref. 2357: CENTRO: JUNTO LA ESTACIÓN Y 
LA PZA. STA. ANNA, edifi cio señorial con 
ascensor, 3 hab., amplio salón comedor, 
balcón, cocina indep., galería, 1 baño 
completo. Zona tranquila. 132.000€

Ref. 2298: ZONA EL SORRALL: Espectacular 
piso en edifi cio con ascensor, 3 hab., 1 
baño, cocina indep. con patio cerrado, 
calefacción. Muy soleado, con vistas y 
posibilidad de parking. 132.000€

Ref. 2266: PRES.TARRADELLAS: ATENCION 
CON TERRAZA, segundo piso mejor que 
nuevo, ,4hab, amplio salón comedor 
con salida a balcón,cocina indepen-
diente, no dudes en visitarlo. 110.000€

Ref. 2363: PZA. LLUIS MILLET: Planta baja 
toda reformada con patio a nivel, en 
edifi cio de reciente construcción, ampio 
salón comedor, 2 hab. (ntes 3). Parking y 
trastero incluido en el precio.  159.000€

Ref. 2274: ZONA ESCORXADOR: Piso alto 
en edifi cio con ascensor y parking in-
cluido, 3 hab., 2 baños, cocina indep. 
y galería, salón comedor con balcón. 
En avenida principal. 135.000€

Ref. 2364: PARQUE CENTRAL: OPORTU- 
NIDAD POR ZONA, Planta baja toda re-
formada con patio a nivel, 2 hab., cocina 
offi ce indep con salida a 2ª terraza. No 
dudes en visitarlo!!  166.000€

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 8/6/16   10:03



La votació del 9N, l'origen de tot El rei Felip VIArxiu  Cedida 

  Arenys de Mar va rebre la set-
mana passada el requeriment de 
l’Audiència Nacional perquè els 
faci arribar tota la informació re-
lativa a la moció de suport al 9N 
que l’Ajuntament va aprovar el 
setembre del 2014.

La moció es va aprovar amb 
els 13 vots a favor de Junts per 
Arenys, ERC, la CUP i CiU, l’abs-
tenció d’ICV i els 2 vots en contra 
del PSC –la regidora del PP no era 
present a la votació aquell dia. Amb 
la causa del 9N oberta i en mans 
del jutge, els ajuntaments catalans 
que, com el d’Arenys de Mar, van 
oferir el seu suport al 9N, han de 
facilitar la informació sobre les 
mocions aprovades a l’Audiència 
Nacional.

L’alcaldessa Moreno, considera la maniobra com una 
“nova manera de coaccionar la llibertat d’expressió” 

Arenys rep el requeriment de 
l’Audiència pel suport al 9N

 La moció presentada pel grup 
municipal de CiU, en el ple de 
la setmana passada, per declarar 
persona non grata a Llavaneres 
al cap de l'Estat Espanyol no va 
prosperar. Hi van votar a favor 
els tres regidors de CiU i s'hi van 
oposar el PP, Ciutadans i un regidor 
d'Acord per Llavaneres. La resta 
d'edils, els set d'ERC i tres d'Acord 
per Llavaneres, es van abstenir. 

Sí que va tirar endavant l'altra 
moció presentada per CiU en de-
fensa de la llibertat d'expressió i 
l'ús de l'estelada. ERC, Acord i CiU 
van votar-hi a favor. Ciutadans 
s'hi va abstenir i el PP va votar-hi 
en contra.

El ple va aprovar per unanimitat, 
d'altra banda, una modifi cació de 
crèdit, la 7/2016, i l'adhesió al ser-
vei comarcal d'alertes meteorolò-
giques. Aquest conveni, que té un 
cost de 40 euros al mes, permetrà 
millorar la previsió de situacions 
meteorològiques de risc, així com 
mantenir contacte telefònic amb 
el servei els 365 dies de l'any, les 
24 hores, entre altres avantatges. 
També per unanimitat, va tirar 
endavant l'aprovació inicial de la 
modifi cació de l'ordenança mu-
nicipal reguladora de l'estacio-
nament de zona blava. Redacció

La moció proposada per 
CiU no va prosperar

Llavaneres rebutja 
nomenar persona 
'non grata' a Felip VI

Tanmateix, l’alcaldessa d'Arenys 
de Mar, Annabel Moreno, va asse-
gurar que el que faran serà reme-
tre’ls al web de l’Ajuntament on es 
pot trobar l’acta de la sessió plenà-
ria. Annabel Moreno diu que està 
molt tranquil·la perquè no “s’ha fet 
res malament”. Moreno va destacar 
que en el moment de la votació ho 
va fer com a representant d’ERC 
i, segons va assegurar, al seu par-
tit no li fan por les amenaces i ho 
tornarien a fer.

L’alcaldessa, a més a més, de-
nuncia que aquest requeriment 
és una “nova manera de l’Estat de 
coaccionar la llibertat d’expressió 
dels regidors i l'opinió de les ins-
titucions democràtiques d’àmbit 
local”. |Redacció - R.Arenys

Vilassar beca els millors 
alumnes per anar a Irlanda

 Carla Gómez i Eloy Martínez, 
de l'institut Pere Ribot, i Mariona 
Gabarró i Irene Sallent, del 
Vilatzara, són els quatre estu-
diants premiats enguany amb 
la beca a Irlanda. Fa 7 anys que 
l'Ajuntament va crear aquesta beca 
per premiar els joves de segon de 
batxillerat dels dos instituts amb 

les millors notes de l'expedient 
acadèmic. 

Gràcies a aquesta beca, els qua-
tre alumnes viatjaran del 6 al 27 de 
juliol a la ciutat irlandesa d'Arklow,  
on faran activitats i practicaran an-
glès. Els joves explicaran de prime-
ra mà l'experiència a través d'un 
bloc. Redacció
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El camí de sorra que hi ha entre ambdós municipis La pagesia, protagonista Cedida  Cedida 

 Costes de la Generalitat anuncia 
que veu amb bons ulls la creació 
d'un camí que uneixi Arenys de 
Mar i Caldes d'Estrac.

Així ho van fer saber dilluns pas-
sat a la regidora de Medi Ambient 
d'Arenys de Mar, Laia Martín, 
en la reunió que van mantenir 
amb els dirigents de Costes de la 
Generalitat.

Recordem que hi ha un projecte 
del Ministeri que situa el pas per 
darrere les roques, sobretot a par-
tir de la zona de les roques d’en 
Lluch què és on ja no hi ha platja. 

Després de la reunió amb ADIF 
de la setmana passada i de la 
d'aquesta setmana amb Costes, 
i tenint en compte que el projecte 
de Madrid encara haurà d’esperar, 

La primera actuació la desenvoluparà l'Ajuntament, a 
l'espera que Madrid posi en marxa el projecte 

La Generalitat veu bé un camí 
entre Arenys i Caldes d’Estrac

 Cabrera de Mar celebra la Fira 
de la Pagesia i el Medi Ambient. 
Els visitants podran passejar pel 
mercat artesanal i el de venda de 
fruita i verdures, veure la demos-
tració d’ofi cis artesans, l’exhibició 
d’eines antigues del camp i les ex-
posicions del medi ambient, així 
com participar en tallers.

La festa es repartirà per diferents 
places i equipaments. Un cop in-
augurada, es farà la ruta en bici-
cleta elèctrica “Viles fl orides”, jocs 
sostenibles, tallers gastronòmics 
de pa i sense gluten; s’instal·larà un 
planetari per a l’observació solar; 
hi haurà espectacles de teatre i a la 
Biblioteca s'entregaran els premis 
del concurs de balcons, jardins i 
aparadors fl orits. Red.

Activitats per tota la famí-
lia aquest cap de setmana

Torna la Fira de la 
Pagesia i el Medi 
Ambient a Cabrera

l’Ajuntament farà una actuació 
provisional. Tot i això, des de 
Costes s’ha recomanat que abans 
de fer res es consulti al Ministeri.

De moment, tot i que hi ha se-
nyalitzacions que indiquen el pe-
rill, es pot passar pel camí de Mar. 
El tram més perillós és just davant 
les roques d’en Lluch, on el pas és 
molt estret i complica la situació.

Laia Martín ha parlat de l’ac-
tuació que ha de permetre, al-
menys, passar aquest estiu i dis-
senyar noves actuacions de cara 
a l'any vinent.

El camí de Mar, juntament amb 
la platja del Cavaió, també són dos 
dels indrets més transitats per on 
sol passejar la gent d’Arenys.  
 |Redacció - R.Arenys

Cinc evacuats a l'hospital, entre ells un nadó, 
per un incendi en un habitatge a Vilassar de Mar 

 Un incendi en un habitatge di-
marts passat a Vilassar de Mar va 
obligar a evacuar a l'hospital cinc 
persones amb ferides lleus, en-
tre elles un nadó, i a desallotjar 
un total de set persones, segons 
van informar els Bombers de la 
Generalitat. L'incendi es va pro-
duir poc després d'un quart d'onze 

del matí en un pis situat a la cru-
ïlla entre la Ronda de Vilassar i el 
carrer Marià Vidal. El nadó ferit va 
ser evacuat a l'Hospital de la Vall 
d'Hebron, mentre que els altres 
quatre ferits van ser traslladats a 
l'Hospital de Mataró. Fins al lloc 
dels fets s'hi van desplaçar sis do-
tacions dels Bombers. Redacció
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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€

GL14289 Z. PZA. ESPANYA: 
Piso alto con ascensor y 125 m². 
5 habitaciones (3 dobles), baño + 
aseo, 2 salas, cocina de fórmica y 
balcón a la calle; necesita repaso. 
EXCELENTE OPORTUNIDAD!! 
(C.E. =E) PRECIO: 168.000€

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€

GL14352 CAMÍ SERRA: Piso 90m², 
esquinero y total. exterior. 3 hab. 
(2 dobl), 2 baños compl., cocina off. 
10 m², galería, salón com. 25m², 
balcón, suelos parket, muy amplio, 
bien distribuido. No dude en verlo. 
(C.E. =T)  PRECIO: 190.000€

GL14261 Z. VIA EUROPA: Piso 
con zona comunitaria; 85 m2, 3 
habitaciones, 2 baños compl., 
cocina offi ce, salón com., aire 
acondic. y gran balcón, Parquing 
y trastero incl. VENGA A VERLO!!  
(C.E. =T)  PRECIO: 192.000€

GL14494 CERDANYOLA NORTE: 
Excelente ático dúplex 120m², 3 
hab. dobl+ estudio como comedor 
verano, tza a nivel comedor 50m², 2 
baños, cocina off., salón abajo 25m², 
balcón. Buenos acabados. Parking 
opc. (C.E. =T)  PRECIO: 219.000€

GL14528 Z. CENTRO:  Piso 75 m², 
3 habit. (2 dobl), salón com.amplio, 
balcón, cocina y baño completo. 
Entrar a vivir, auténtica oportuni-
dad inversores. Cerca transporte 
público y a 3 min.Pl. Sta Anna. 
(C.E. =T)  PRECIO: 131.000€

1P GRUP LAUDEM.indd   2 8/6/16   11:01



Núria Oms va obrir fa mig any 'Nïbs-Taller de xocolata'  Daniel Ferrer 

Núria Oms,
temptacions de xocolata

 Mireia Biel

 Irresistible i addictiva. Però també inspiradora. 
La xocolata és, sens dubte, l’amant perfecta per a 
molts. També per a Núria Oms, que de la xocolata 
n’ha fet un art, una manualitat en què esculpeix fi -
gures i idees que embolcalla perquè es converteixin 
en el millor detall, en el més dolç. I tot en un racó 
proper a la Plaça Gran, el ‘Nïbs-Taller de xocolata’ 
que transporta a un món de sensacions on gaudir 
de la xocolata amb tots els sentits. 

De família amb una llarga tradició pastissera, Oms 
s’ha trobat enmig d’un obrador des de ben petita. 
“M’he passat la vida trastejant a la pastisseria dels 
meus pares”, explica Oms, que recorda com intentava 
imitar el seu pare “enganxant peces de xocolata que 
ell tenia per l’obrador, intentant fer una fi gura”. De 
seguida es va adonar que la xocolata era la seva passió 
i després d’estudiar a l’Escola de Pastisseria del Gremi 
de Pastissers de Barcelona va començar a lluitar per 
obrir un petit taller-botiga que avui ja és una realitat.  

Però, és clar, han fet falta moltes hores de feina i 
una paciència indubtable per a què avui, l’espai ‘Nïbs’ 
sigui una realitat. Els nïbs no són més que puntes 
de cacau torrat que s’obtenen de les llavors torra-
des picades i sense closca. Són encenalls, bocins de 
cacau, l’origen de la xocolata, la passió d’Oms. “La 
xocolata té una part molt artística que la fa especi-
al”, assegura Oms, que veu “l’oportunitat de crear 
un univers infi nit de peces” a partir de la xocolata, 

seguint un procés laboriós, molt concret i en el que 
s’ha de ser molt curós. 

Bombons, tauletes, xocolata desfeta, fi gures, es-
pelmes, encenalls... Una autèntica temptació pels 
amants de la xocolata, en aquest cas, convertida en 
art en miniatura. 

La presentació, a casa

"La pastisseria té postres per a cada data, a 
Nïbs hem volgut innovar i afegir-hi un toc de 
xocolata", afirma Oms

Per Reis, corones. Per Nadal, torrons. Per Sant 
Jordi, l'opció de devorar un llibre de xocolata. 
Fent honor a la tradició pastissera, Oms no es 
perd l'oportunitat de crear "una figura de xocolata 
especial per a cada data", tenint en compte que "la 
pastisseria té postres per a cada data assenyalada 
de l'any". Un bocí de xocolata sempre acompanya.   

APUNTS

Defineix-te: Molt perfeccionista.

Un llibre: 'Com aigua per a xocolata' de Laura Esquivel.

Una pel·lícula: 'Tímids anònims' de Jean-Pierre Améris

Un viatge: Irlanda

Un mestre de la xocolata: Enric Rovira 

Un repte: Tirar el projecte endavant

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 86.000€

REF. 6190 ZONA MOLINOS. 
Piso reformado exterior y 
muy luminoso,  2 habita-
ciones, baño completo 
con bañera,  cocina for-
mica con galería, a.a con 
bomba de calor.

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. 7013 LA LLANTIA. 
Piso reformado actual 
y juvenil, 3 hab. (2 do-
bles), baño completo 
y aseo, cocina offi ce y 
galería, salón comedor 
con balcón exterior, para 
entrar a vivir.

REF. 5110 CIRERA. Ático 
ref. 2 tzas de 30m2., sa-
lón con chimenea, cocina 
americ. en estudio, 3 hab., 
cocina off. haya, galería y 
trastero, 2 baños con du-
cha, a.a. bomba  de calor. 
Sólo 3 vecinos. OCASIÓN  
ZONA Y PRECIO.

REF. 2428 EIXAMPLE. 
OCASIÓN. Piso comple-
tamente reformado con 
pk incluido, 3 hab. 2 do-
bles, 2 baños completos 
1 en suite, cocina offi ce, 
a.a y calefacción. GRAN 
OPORTUNIDAD.

REF. 1092 CENTRO.
Planta baja semi nueva 
totalmente exterior, muy 
luminosa, calefacción, 
cocina de haya, 3 hab. 
(1 tipo suitte), 2 baños 
completos, parquet, ex-
celente zona cerca de 
todos los servicios.

80.000�

C.E. en trámite

T. 937 965 148

REF. 1381 - CENTRO
REF. 2442 VIA EUROPA. 
PISO semi nuevo con pk. 
incluido, 3 hab. (1 suite), 2 
baños completos, cocina 
offi ce de haya con galería, 
s a l ó n d e 
30m2., c o n 
balcón exte-
rior, a.a. y 
calefac- ción.

REF. 1381 - CENTRO
C.E. en trámite

80.000�

REF. 2389 ZONA JUZGA-
DOS. Piso totalmente re-
formado y con ascenor, 3 
habitaciones, baño com-
pleto con ducha, coicna 
offi ce de haya, galería, 
balcón. Piso muy lumi-
noso.

C.E. en trámite 155.000€

80.000�

C.E. en trámite

REF. 2441 EIXAMPLE. 
EXCLUSIVA PARA NUES-
TROS CLIENTES. Piso de 
grandes dimensiones con 
ascensor, 4 hab. 2 dobles, 
baño con ducha y aseo, 
cocina offi ce de roble con 
galería, balcón exterior. 
Para reformar a su gusto.

96.000€

120.000€

159.000€

178.000€ 182.000€

238.000€

80.000�

C.E. en trámite 146.000€

REF. 1391 ZONA CEN-
TRO. Piso seminuevo 
pk y trastero opc., 2 ha-
bitac., 1 baño completo, 
salón comedor con coci-
na americana, zona co-
munitaria con barbacoa, 
ascensor. A un paso del 
centro de la ciudad.

EXCELENTE CASA REFORMADA CON ESTUDIO TIPO APARTAMENTO. 
Pequeña cocina americana y tza 15m2, ascensor priv. a plantas, es-
calera mármol. Para terminar a su gusto. (ANTES: 320.000€)

295.000€AHORA
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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

T1.50752 - Mataró. Camí de la Serra. Plan-
ta baixa amb acabats d’ alta qualitat en ex-
clusiva. 100m², 3 habit (2 dobles), 2 banys 
complets, cuina equipada, saló menjador de 
30m², aa/cc, terres parquet, tanc. d’alumini, 
gran galeria, persianes elèctriques, ascensor, 
pàrquing, ¡¡espectacular jardi de 100 m² amb 
barbacoa!!!                                       259.075€

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

Pis 50 m2, 2 hab. (1 Doble), 1 bany 
complet, cuina totalment equipada, 
galeria., aa/cc fred/calor. Balcó ¡¡Sol 
tot el dia!!                            136.250€

T1.08740 - MATARÓ-L’HAVANA

Pis totalment reformat 85m², amb 2 
habitacions, 1 bany complet, cuina 
independent tota equipada, ampli i 
lluminós saló menjador,  galeria, aa/
cc, tancaments d’alumini, ascensor, 
pàrquing i traster inclòs, terrassa de 
15m²!!                                        180.000€

T1.50857 - MATARÓ. VIA EUROPA

Casa adossada cantonera de 200m², 5 
habitacions (2 dobles), 2 banys complets, 
cuina offi ce de 18m², saló menjador de 
30m², galeria, balcó, terres de parquet, 
tancaments d’alumini, traster, pati cobert 
amb sortida a terrassa de 50m² amb vis-
tes a mar!!                                   253.894€

T2.50175 - MATARÓ. CIRERA

Pis reformat tot exterior 75m², 3 hab., 1 
bany complet, cuina semi oberta, saló 
menjador amb sortida a balcó, galeria, 
aa/cc, terres de parquet, tancaments 
d’alumini, ascensor. Amb vistes a mar 
i muntanya!!                            147.260€

T1.50985 - MATARÓ. EIXAMPLE

Pis per a reformar de 60m², 2 habita-
cions, 1 bany, cuina offi ce, terrassa 
de 15m², dret a vol, oportunitat única 
al costat de l’església de Santa Maria!
                                                 95.000€

T1.50908 - MATARÓ. CENTRE

Planta baixa super cèntrica i molt a prop 
de la platja, completament reformada de 
125m², 3 habitacions (1 suite), 1 bany 
complet, cuina americana, aa/cc, tanca-
ments d’alumini, pati a nivell de menjador 
de 16m² amb barbacoa!!          215.000€

T1.08002 - MATARÓ. CENTRE
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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

Planta baja de 75 m² con 2 
habitaciones más estudio, 
2 baños, cocina offi ce, par-
quet y cierres de aluminio. 
Vivienda de techos altos y 
patio de 20 m². Soleada!!                    
675€/Mes

T1.10270 MATARÓ-CENTRE

Cases i pisos de lloguer
T1.04604 Mataró. Centre. Piso tipo loft semi-nuevo de 
40 m² - calef. A/a - todo amueblado y con parking y 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

T1.10363 Mataró. Habana. 2º piso sin ascensor total-
mente reformado, 50m², 2 habitaciones, 1 baño com-
pleto, cocina offi ce, salón comedor luminoso, 2 balcones, 
suelos de cerámica, cierres  exteriores de aluminio, tras-
tero, muy soleado!!!                                             550€/Mes 

T1.09917 Mataró. Cerdanyola. Gran piso de 100m² sin 
ascensor, de 4 habitaciones, 1 baño, cocina indepen-
diente, calefacción y aa/cc. Suelos de gres,  cierres de 
aluminio, galeria y balcón. Impecable!! Completamente 
reformado!!!!                                                       600€/Mes

T1.10102 Caldetes. Centre. Piso 100m² sin amueblar, 
4 habitaciones (2 dobles) 2 baños, cocina offi ce, cale-
facción, cierres de madera, lavadero, parking opcional. 2 
Terrazas de 15m², muy soleado!!!!!                 650€/Mes

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

T1.01655 Mataró. Centre. Piso  100 m², 4 habit, 2 baños, 
cocina offi ce, salón con salida al balcón, calefacción, as-
censor. Todo amueblado y parking opc!                700€/Mes

T3.02902 Mataró. La Llantia. Se traspasa bar restaurante 
con licencia activa y derecho a terraza en parque. Mobi-
liario, electrodomesticos, calefacción, aa/cc. Cocina inde-
pendiente, almacén, 2 lavabos 1 para minusvalidos, toldo 
y alarma. Comedor sup. 30m². Terraza  20 m², 5 mesas y 20 
sillas. Oportunidad!!                                              700€/Mes

T1.10361 Mataró. Centre. Magnífi co piso pl. baja 70m², 
2 habit, 1 baño compl, cocina off, amplio salón comedor, 
balcón- tza 10m², galería, calefacción, cierres aluminio, 
ascensor, trastero, parking, patio 25m²!!             750€/Mes

T1.10349 Mataró. Centre. Piso 55m² 2 habs.,1 Baño, coci-
na diseño, horno, encimera y campana teka, calef., aa/cc, 
suelos porcelana, aluminio y ascensor. Internet. Tza 17m² 
!!! Placas solares!!                                                750€/Mes

T1.10361 Mataró. Centre.  Magnífi co piso  planta baja de 
70m², 2 habit., baño completo, cocina offi ce, amplio salón 
comedor con balcón tipo terraza de 10m², galería, calefac-
ción, cierres aluminio, ascensor, trastero, plaza de parking 
incluido, patio de 25m²!!                                        750€/Mes

T1.05692 Mataró. Via Europa. Gran piso, 4 habit., 2 baños, 
cocina offi ce, armarios empotr, calefacción, salón de 25 
m², cierres de aluminio, suelos de gres.               850€/Mes

T1.10322 Mataró. Centro. Piso obra nueva 65m²,
2 habit, 1 baño con ducha, cocina americ. equipada, aa/
cc y calor por bomba aire, aislamiento térmico, placas 
solares y ascensor. Preciosa terraza 60m²!!!   900€/Mes

T1.02764 Mataró. Zona Juzgados. Gran piso de 230m², 
de 6 hab, 2 baños - ideal familias numerosas o para 
compartir !!                                                        1.100€/Mes

T3.02846 Mataró. Centre. Centro c/ Pujol (cerca La Riera 
- en traspaso, restaurante en pleno funcionamiento. To-
talmente equipado. Diseño muy actual!!!    1.500€/Mes

T7.01443 Mataró. Vallveric. Magnifi ca nave 1.250 M². 
Inmejorable situación con conexión autopista. 1a planta 
750 m² consta: altillos laterales, vestuarios con duchas y 
taquillas. Entrada de trailers. Altura 4,50, anchura 3,60, 
renovación y salida de humos. 2º planta de 500 m² am-
plia recepción armarios empotr. madera, 7 despachos, 
sala reuniones, 2 salas archivo, 3 baños, cocina offi ce, 
espacio polivalente, parket, cierres exteriores de alumi-
nio, calefacción/aacc, alarma y sistema contra incen-
dios. Terraza exterior. Preparada para montacargas. Con 
inmejorables acabados!!!!                                5.000€/Mes

T3.02882 Mataró. Rda. Mossèn Jacint Verdaguer. Bar 
en traspaso 170m², 3 baños, cocina equipada, aa/cc, 3 
cámaras frigorífi cas, almacén, tza ext. 5 mesas!!Local 
esquinero. Calle muy transitada!!!!              1.200€/Mes

Magnifi ca pl. baixa de 120m², 
amb 4 hab. 1 Bany compl + 
1 servei, cuina ofi ce, saló de 
30m², llar de foc, galeria, calef, 
parquet, fi nestres d’alumini, 
ascensor, pàrq. 2 cotxes, tras-
ter, moblat, zona comunit. de 
2000M² jardi, zona esportiva, 
parc infantil, tenis, camp fut-
bol i piscina!!!     1.150€/Mes

T4.10008 - ST ANDREU DE LLAVANERES

Piso muy bien conservado 110 
m², 3 habit. dobles con ar-
marios empotrados, 1 suitte, 
2 baños, amplia cocina con 
zona comedor, cierres alumi-
nio, galeria cerrada, ascensor 
y balcon de 8 m² con toldo!! 
Plaza de parking incluido en 
el precio!!               800€/Mes

T1.10351 - MATARÓ-LLAVANERES

Casa adosada de 200 m² con 
solar de 400 m² con 4 habit.+  
estudio, 3 baños completos, 
cocina offi ce, con calefac-
ción, chimenea, balcón, te-
rraza, jardin y plaza parking 
privado!! Preciosas vistas a 
la montaña!!     1.255€/Mes

T2.02742 - ST VICENÇ MONTALT T2.02718 - MATARÓ-CENTRO
Finca regia ideal para fami-
lias o para actividad comer-
cial. 618M2 construidos en 
3 plantas, 7 habitaciones, 
2 baños completos + 2 ser-
vicio, aa/cc, garaje, trastero, 
espectacular jardín de 250 
m2!!                   3.000€/Mes
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Judicials

MATARÓ - Cirera R 14943

Pis de 2 habitacions, cuina, indep. amb 
balcó, bany complet, saló amb balcó.
116.000 €

MATARÓ - Rocablanca R 17303

Pis1/2 alçada completament reformat. 3 
hab, bonic saló menjador, gran balcó.
106.000 €

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

Rda. Prim, 82 - Mataró · T.93 798 01 11 E
C
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SLLAVANERES - Centre R 40884

Espectacular casa de tres plantes a 
LLavaneres poble.
365.000 €

MATARO - PERAMÀS R 15907

Gran pis de 134m2 construïts, tot exte-
rior amb terrassa i traster, 3 veïns.
171.000 €

MATARÓ- Havana R 17242

Atenció gran oportunitat de mercat! NO-
MÉS EN URBENIA.90m2, 3 habitacions. 

117.200 €

MATARÓ - Z. Marítima R 40965

Oportunitat! Casa 4 pl. recent constr. 
200m2 útils, 1 pati 20m2 + 2 terrasses. 
295.000 € LLOGUERS

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

ARGENTONA - Madà R 40893

Casa 4 vents, 3 pl., jardí i pati 200m2. 
Planta baixa soterrani de 80m2.
345.000 €

ARENYS MAR - La Sirena R 17099

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

134.000 €

MATARÓ - Z. Marítima R 17304

A 1 minut de la platja. 85m2 en fi nca 
seminova. 3 habit. amb el seu balcó. 
188.000 €

MATARÓ - Z. Marítima R 17300

Pis de recent construcció de 3 habita-
cions i pati a nivell de 15m2.
193.000 €

MATARÓ -  Camí Serra R 40721

Esplèndida casa, gran pati enjardinat i 
aparc. 2 cotxes, de 4 hab amb estudi. 
290.000 €

MATARÓ - Centre R 40953

Atenció inversió !! Casa 3 plantes + local 
amb opcions de fer un 4ª planta mes. 
350.000 €

Des de
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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, 
finestres d’alumini.

MATARÓ - Centre R 14756

69.000 €

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

MATARÓ - Rocafonda R 15256

70.000 €

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

E
C

O
N

Ò
M

IC
S Pis de 4 habitacions, cuina i banys 

reformat, saló amb balcó, lluminós. 

66.000 €

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

50.000 €

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

45.000 €

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

Ronda Prim, 82 Avda. Borbó, 17

 

R 17258MATARÓ - Cirera

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

LLOGUERS

Pis sense ascensor amb molt d’encant, 
consta de 2 habitacions dobles, gran 
saló menjador  (CEE Tràmit).

MATARÓ - Rocafonda R 23189

475€/mes

Local de 30m3 totalment reformat, aire 
fred i calent, terres de parquet, vidre de 
seguretat. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Cerdanyola R 22082

Pis en zona comercial totalment refor-
mat, de 3 habitacions, bany complet, 
cuina independent. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Peramás R 21523

550€/mes

495€/mes

¡Preciós pis amb ascensor en molt 
bona zona! De 3 habitacions, totalment 
moblat i equipat.(CEE Tràmit).

MATARÓ - Z. Jutjats R 21230

R 2387

MATARÓ - Via Europa

600€/mes

600€/mes

800€/mes

A la millor zona de Mataró, local de 
175m2 diàfan, opció de sortida  
de fums.  (CEE Tràmit).

R 22773

MATARÓ - Rocafonda
Local en dos nivells de 209m2 en Ctra. 
Mata, tocant Rda. Alfons X el Savi.  
(CEE Tràmit).

Espectacular Àtic dúplex d’obra semi-
nova, a la zona centre eixample de 
Mataró. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Centre R 16683

R 16820

MATARÓ - Centre

850€/mes

Traspàs de Bar-Cafeteria- Restaurant  
en zona Camí de la Serra.  
(CEE Tràmit).

MATARÓ - Camí Serra

19.000€

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

R 16570

98.000€

1er pis amb entrada independent de 80m2 + Local de 25m2. Excel·lent Ocasió!
PREU: 130.000€
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