
Any XXXVI  Del 17 al 22 de juny de 2016  www.totmataro.catNúmero 1728

el

MATARÓ i M
A

R
ES

M
E

      
 PRE-      
SANT 
JOAN

TERRA DE FESTIVALS
El Maresme es bolca amb la música i suma fins a 35 cicles 

en els seus 23 municipis durant els mesos d'estiu
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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

55.500€

IDEAL INVERSORES
Ref. 12020 JTO. RDA. CERVANTES: Exce-
lente oportunidad inversores!! 2º piso  refor-
mado, para alquilar de forma inmediata. 3 
dormitorios. Salón comedor ampliado. Cocina 
equipada mobiliario roble. Galería anexa. Sue-
los de gres. Precio excepcional.

VENUT!

Ref. 12512
PARC CENTRAL

T 320.000€

127.260€

FRENTE PARQUE
Ref. 12500 MOLINOS: De las zonas más bo-
nitas de Mataró, frente Jardines Lluís Millet. 
1er piso, solo 4 vecinos. 85m2, 4 dorm (1 des-
pacho). Todo exterior y luminoso. 2 balcones.  
Excelentes posibilidades.

189.000€

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

267.500€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T. 93 757 12 82

25 ANYS

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

13.000 IMMOBLES GESTIONATS

 que s’adapti a 

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

55.500€

IDEAL INVERSORES
Ref. 12020 JTO. RDA. CERVANTES: Exce-
lente oportunidad inversores!! 2º piso  refor-
mado, para alquilar de forma inmediata. 3 
dormitorios. Salón comedor ampliado. Cocina 
equipada mobiliario roble. Galería anexa. Sue-
los de gres. Precio excepcional.

T

130.000€

ÁTICO NUEVO CON TERRAZA 35M2
Ref. 12228 CERDANYOLA: Vivienda de 70 
m2 tipo ático  + terracita superior de 35m2. 
Pocos vecinos. 2 dormitorios. Amplio salón 
de 26 m2. Cocina independiente. Baño. Aca-
bados de calidad. Parking opcional. Muy bue-
na compra!

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

380.000€

CASA
Ref. 12380 PLAÇA CUBA: Ocasión cierta-
mente singular. Disfrute de una casa en pleno 
centro. Totalmente actual, mucho encanto y 
personalidad. P.B. + 1 altura + golfas de 55m2.
Amplitud de estancias y espacios diáfanos. 4 
dorm.Salón+ offi ce acristalado. Cocina equipa-
da. 2 baños. Situación privilegiada.

T

99.950€

ATENCIÓN A ESTE INMUEBLE
Ref. 12494 MOLINOS: En zona tranquila 
junto gran zona verde. Bonito piso de 90m2 
reformado de forma impecable. Destaca su  
imagen actual y calidad reforma. Distribución 
cuadrada. Salón comedor ampliado. Cocina 
equipada con Terracita a nivel. Galería. Ha-
bitaciones dobles. Parquet. Parking opcional.

T

165.000€

OPORTUNIDAD!!
Ref. 12516 ZONA JUZGADOS: Buena oca-
sión situación/características.Finca moderna 
Último piso en pequeña comunidad. Luminosi-
dad y buena orientación. 90 m2. 3dormitorios.
Salón comedor 22m2.Balcón.Cocina equipada. 
Baño. Calefacción. Trastero 10 m2.

T

255.000€

TODO UN PRIVILEGIO
Ref. 12478 PARC CENTRAL: Probablemente 
la mejor ocasión del momento. 8ª piso perfec-
tamente orientado frente Parc Central. Vistas  
únicas. Exterior 100 m2. Bien orientado y distri-
buido. 4 dorm. Amplio salón. Balcón/tza. Cocina 
práct. nueva. Suelos Parquet. Parking incluido. 

T

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

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

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

57.000€

Ref. 12512
PARC CENTRAL

127.260€

FRENTE PARQUE
Ref. 12500 MOLINOS: De las zonas más bo-
nitas de Mataró, frente Jardines Lluís Millet. 
1er piso, solo 4 vecinos. 85m2, 4 dorm (1 des-
pacho). Todo exterior y luminoso. 2 balcones.  
Excelentes posibilidades.

T

189.000€

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

T

77.500€

ECONÓMICO
Ref. 12454 JTO. CTERA DE MATA: 2º piso 
asequible y reformado. Sea propietario y 
pague menos que un alquiler.  70m2. 3 dor-
mit ( act 2). Salón comedor ampliado. Co-
cina totalmente actualizada. Baño c/ducha. 
Suelos de parquet!

T

267.500€

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

T
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Amida reforma el teu 
habitatge amb personal 

qualifi cat, que pertany 
a l’empresa i amb un 

sol interlocutor, sense 
intermediaris. Que la teva 

reforma sigui més còmoda, 
pràctica i econòmica.

Si creus que tens el millor pressupost...

cuines, banys, reformes i rehabilitacions

posa’ns a prova!
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· Moble 90cm.
· 2 calaixos.
+ porta lavabo

esquerra.
· Mirall i llum.
· Calaixos i porta 
tancament 
amb fre.

· des de
320€

· Plats de dutxa.
· Carga mineral
d’última.
generació.

· des de
200€

· Mampara
d’alumini
vidre transpa-
rent.
des de:
228€

· Street Pack.
· Especial aseo
50x50x35cm.

· 2 calaixos
tancament 
amb fre.

· des de
140€

· Moble 60cm.
· 2 calaixos.
· Lavabo.
· Mirall i llum.
· Calaixos
tancament 
amb fre.

· des de
239€

HO FABRIQUEM 
A MIDA,

LI PORTEM A CASA 
I L´HI INSTAL·LEM.

NOVA EXPOSICIÓ DE BANY
20% dte. en mobiliari de bany, mampares i plats de dutxa.

(Promoció vàlida fi ns al 30/06/16)

www.amidacocinas.com 
EXPOSICIÓ: Rda. Països Catalans, 39 pis (Can Soleret)
Sortida c-32 Mataró Parc · T. 93 799 99 95 · M. 638 256 724
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 17 a 20h.
Dissabtes de 10 a 14h.
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PÀRQUING GRATUÏT
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 ciutat
El Ple es posiciona a favor de la 
Festa al Cel

 ciutat
Aquest dissabte,  
Mostra d'entitats

 reportatge
El Dia de la Música:
una reflexió sobre el sector

 esport
Alberto Encinas, nou entrenador 
del CE Mataró

 cultura
Pilar Gonzàlez-Agàpito recull les 
altres fàbriques en un llibre

 perfil
Juan González,
deu illes i un desert

MATARÓ
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de 2016

Codi QR 
Llegeix el Tot Mataró
al teu mòbil o tablet

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

Ofi cina: Paquita Cruz i Carme Fabrés (atenció al client), Joan Guillén (disseny) i M.  Fernanda Marañón. 
Redacció: Mireia Biel, Cugat Comas (coordinació), Diana Gomà, Marta Gómez.  
Fotografi a: Daniel Ferrer | Coordinador:  Àlex Gomà

DIPÒSIT LEGAL: B-18.356-1981 | Imprimeix: LITOGRAFIA ROSÉS

Distribució Gratuïta a Mataró, Argentona, Vilassar de Mar, Arenys de Mar, Caldes d’Estrac, Llavaneres

EL TOT MATARÓ no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions i missatges comercials inclosos en la revista. 

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

30.000
exemplars setmanals

Difusió controlada per l’ofi cina de Justifi cació de la DifusióPublicació associada: Audiència controlada per:

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

Amb la col·laboració de: 

PEFC/14-38-00127

SUMARI 1728.indd   1 15/6/16   12:54





Independentment del pressupost i del contingut 
d'aquest magne esdeveniment d'importació a casa 
nostra, algú és capaç d'assegurar que està ben ubi-
cat en el nostre calendari? És una herència de La 
Mercè, sí, però els visitants que rep Mataró el dia 
de la Festa, suposant que vulguin tornar-hi, veuen 
com la setmana següent de la gran cita les guingue-
tes de la platja tanquen i s'apaga la temporada de 
turisme. L'octubre és un mes fosc en dinamisme 
ciutadà, comercial i festiu.

No seria millor, si ens hem de gastar els calers en 
promocionar la ciutat, el seu front marítim, les seves 
bondats, que ubiquéssim el que hagi de ser –amb 
ales, sense ales, o súper, com les compreses– al 
pòrtic de l'estiu? Quan els visitants que repeteixin 
trobin platges, guinguetes, botigues en rebaixes i 
vida al carrer? Oi que els anuncis de regals no es fan 
la vigília de Reis, sinó a inicis de desembre? Doncs 
això. També hem de ser capgrossos amb tants dels 
nostres diners?

Opinió: Cugat Comas

 Com temerosos que la dita sigui certa i que l'edició 
prevista per enguany, que és la tercera, tingui sobi-
rania per ser la vençuda, a Mataró hem esmerçat la 
primavera en reiterar les posicions sabudes sobre 
la Festa al Cel. Amb vehemència simbòlica s'han 
succeït les posicions dels contraris molt contraris i 
dels partidaris molt partidaris. Dues posicions amb 
correlacions de forces diferents que juguen des de 
la mateixa posició i repeteixen la mateixa jugada.

La Festa al Cel tal com l'ha volgut entomar l'Ajun-
tament és un pack tancat, que sembla que tingui 
blindats tots els components. Les sis w, que deien 
a classe de periodisme. El què, que seria el propi 
festival i els avions per una banda i el quant, que 
seria aquest pressupost que s'enlaira –mai millor 
dit– per sobre del mig milió d'euros, per l'altra, són 
permanentment sobre el terreny de joc en què uns i 
altres es passen la pilota. Però es pot parlar del quan?

El quan

L’ENQUESTA

Creus que Mataró és 
potent en hostaleria?

63,6 % No.
36,4 % Sí.

TONI CRUZ

LA PREGUNTA

Celebres Sant Joan a casa 
o fora de casa?

CONFLICTE BROSSA

La III Marxa Solidària de l'AGIM va ser un èxit i va tornar a demostrar 
que la ciutat respon a les iniciatives solidàries que s'inclouen en el 
programa 'Mou-te amb cor'

APLAUDIT: Bona entrada al 
Monumental per escoltar els seus 
monòlegs i sumar somriures per 
l'Aleix i la malaltia Tay-Sacks. 

CASTIGAT: Més enllà de si la vaga 
de brossaires es consuma o no, és 
censurable que s'hagi d'arribar a 
aquests extrems.

VOTA L'ENQUESTA A:

 Carme Petit 

Davant de tot

Davant de tot 1728.indd   1 15/6/16   19:12



www.maresmed.com
Tel: 935 108 080

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

A partir de
445.000€
Distribució i acabats
personalitzats

minuts
de Barcelona

minuts
de Mataró Park

20

2

Parcel·les de 450m2
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Descatalogats, vintage, gamma mitjana i de luxe.  
No importa l’estat de conservació ni antiguitat.

QUÈ OFERIM?
 Serietat, transparència i professionalitat.
 Valoracions gratuïtes i sense compromís.

 El millor preu del mercat.
 Diners en efectiu i al moment.

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

COMPREM RELLOTGES

Breitling SuperOcean Cartier Must Thank Cartier Panthere Hublot Classic

Longines Classic Omega Constellation 
Vintage Omega Constellation Omega Geneve Vintage

Omega SeaMaster Rolex Oyster  
Perpetual Date

Tag Heuer  
Professional 200m Universal Geneve



ELECCIONS  
GENERALS
26 DE JUNY DE 2016

SERVEI D’ACOMPANYAMENT 
PER A PERSONES  

AMB MOBILITAT REDUÏDA

La Creu Roja i l’Ajuntament 
ofereixen un servei d’acom-
panyament a les persones amb 
mobilitat reduïda perquè puguin 
exercir el seu dret a vot.

Els interessats han de trucar  
al telèfon d’atenció ciutadana 
010* abans de dijous 23 de 
juny a les 19 h per sol·licitar 
aquest servei, que es realitzarà 
en ambulància o en transport 
adaptat.

*De 8 a 19 h, de dilluns a divendres.  
El cost de la trucada dependrà en cada cas 
de les tarifes estipulades per cada operador.

Sèniors

El pressupost

L’ensulsiada del pressupost de la 
Generalitat provocada pel veto de 
la CUP, ha posat en evidència dues 
realitats inqüestionables. La prime-
ra que la CUP no funciona com un 
partit polític, sinó com un esplai 
polític assembleari, útil en espais 
testimonials municipals, però no 
per assumir responsabilitats polí-
tiques en les administracions. La 
segona que en el procés cap a la 
independència de Catalunya, s’ha 
topat amb la crua realitat de no haver 
aconseguit els vots necessaris, per 
validar democràticament les seves 
aspiracions sobiranistes.

Es va fer creure a ingenus i pre-
tesos senyors Esteve, que posant 
paradetes al carrer per vendre vots 
sobiranistes, seria possible acon-
seguir-ne els suficients per poder 
proclamar la independència de 
Catalunya. La realitat ha demos-
trat que no es pot vendre el producte 
Catalunya segle XXI, quan aquest no 
existeix. Potser ha arribat el moment 
de començar-lo a fabricar des de la 
societat civil. Seria necessari poder 
comptar amb el necessari capital 
humà, des de pensadors, enginyers 
i emprenedors socials i tot tipus de 
persones de bona voluntat que hi 
vulguin participar. 

 El principal escull es troba en 
l’escadusser compromís social d’una 
minvada implicació ciutadana, afec-
tada pel fenomen negatiu del tant-
semenfotisme, que va inviable tro-
bar els mecanismes i plantejaments 
necessaris, vàlids per la generació 
del capital humà indispensable, per 
al desenvolupament d’una nova so-
cietat de la informació i el coneixe-
ment, imprescindible per la creació 
d’una Catalunya segle XXI.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

núm. 1728 del 17 al 22 de juny de 2016
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PAS LLIURE A L’ESTIU
Mataró celebra la nit de Sant Joan 
sense revetlla popular
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 Foto antiga Les portades

 El Carrer d’en Palau 
sempre queda impreg-
nat d’aquella olor de pe-
gadolça i herbes tan carac-
terístic de l’herbolari que 
hi ha abans d’arribar a la 
Plaça Gran. El seu aspecte 
rústic no és casual i té una 
herència poc coneguda. 
És el que mostra aquesta 
fotografi a de 1950, cedida 
per Jaume Brunet i en la 
qual es pot veure un her-
bolari autèntic, com els de 
tota la vida. ‘Herboristería 
Argentina’ era i és el nom 
d’aquest herbolari, que a la 
foto estava situat al Carrer 
Sant Benet, a l’alçada d’on 
hi havia Radio Abono.

L’home de la foto és el 
pare de Brunet, “qui va ser-
ne dependent durant molts i 
molts anys”, fi ns que es va tras-
passar el negoci i es va instal-
lar a la seva ubicació actual. 
Segons comenta Brunet, “els 
caixonets i les balances són 

Un herbolari de tota la vida

els mateixos ara que a la foto”, un fet 
que ha permès mantenir la tradició 
de l’establiment. “Quan jo era pe-
tit, amb el pare jugàvem a encertar 
el contingut dels caixonets, i ell no 
s’equivocava mai”.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto: Jaume Brunet

Foto antiga 1728.indd   1 15/6/16   16:53
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Arxiu 

El Maresme és "terra de festivals"
La comarca programa conjuntament 35 cites musicals a 23 municipis i ja pensa en 
coordinar-se per una programació conjunta que eviti coincidències

Cultura: Redacció -ACN 

 EEl Maresme vol reivindicar el 
seu dinamisme cultural i l'ampli 
ventall de festivals musicals que 
ofereixen els diferents municipis 
de la comarca, sobretot els mesos 

d'estiu. Per això, des d'aquest any 
se'n farà una promoció conjunta 
a través del Consorci de Promoció 
Turística del Consell Comarcal del 
Maresme.

Segons ha explicat el president 
de l'ens, Joaquim Arnó, "la cultura 

també és promoció turística", 
en especial quan el fet cultural 
s'acompanya d'altres atractius del 
territori, com la gastronomia, les 
platges o el comerç. Així, el con-
sorci edita enguany el primer ca-
tàleg de festivals, que inclou 35 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 ciutat 1728.indd   2 15/6/16   19:06



Aquest primer any el catàleg és un contenidor de cites musicals, 
però l'objectiu a mitjà termini és poder influir mínimament en 
el calendari, per tal que festivals d'un mateix estil musical no 
s'encavalquin i es facin la competència entre ells, de tal manera 
que es pugui donar una major projecció a cada festival de forma 
individual però amb la força de tot el territori.

En el nou catàleg de festivals del Maresme hi ha pràcticament 
tots els esdeveniments musicals de la comarca –35 festivals de 
23 municipis–, amb el detall dels seus repertoris, preus i abona-
ments. S'ha editat en una versió en quatre llengües que inclou 
informació en català, castellà, anglès i francès.

"Contenidor de cites musicals"

núm. 1728 del 17 al 22 de juny de 2016

esdeveniments que tenen lloc a 
23 municipis entre els mesos de 
maig i novembre. Dins la relació 
hi caben des del gran Canet Rock 
a cicles més circumscrits a un sol 
tipus de música i municipi.

Evitar la contraprogramació
Des del Consell Comarcal hi ha la 
voluntat de treballar els pròxims 
anys en una programació a llarg 
termini amb l'objectiu d'analitzar 
bé l'oferta i el calendari per, si cal, 

fer retocs que evitin la contrapro-
gramació d'esdeveniments adre-
çats a públics potencials similars.

Joaquim Arnó explica que per 
una lògica d'economia d'escala, 
la promoció conjunta dels festi-
vals ha de permetre "arribar més 
lluny" i que el Maresme es pugui 
situar en una situació de popula-
ritat comparable a les comarques 
gironines: "Hem de potenciar tam-
bé el volum i la diversitat que te-
nim i donar-nos suport en aquells 
festivals de fama internacional".

.

El consorci edita 
enguany el primer 
catàleg de festivals, que 
inclou 35 esdeveniments 
que tenen lloc a 23 
municipis entre els mesos 
de maig i novembre.

www.totmataro.cat/ciutat
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*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

Cites destacades del calendari de festivals

Del 7 al 17 de juliol, aquest festival que vol fusionar 
música i poesia, farà pujar als escenaris artistes 
com el Niño de Elche, Antònia Vicens o Tomàs 
Arias i que homenatjarà Wisława Szymborska, 
Ventura Ametller o Mikel Laboa.

Festival Poesia i +

El 2 de juliol Canet es convertirà en l'escenari 
musical per excel·lència de la comarca. El fes-
tival, recuperat el 2014, mira de consolidar-se 
amb un cartell potent encapçalat pels noms 
més destacats del panorama musical català.

Canet Rock

Miguel Bosé, Manel, Niña Pastori o Antonio 
Orozco. Són alguns dels artistes que seran pre-
sents al ja tradicional Festival ARTS d'estiu de 
Pineda de Mar que se celebrarà entre el 15 de 
juliol i el 26 d'agost. 

ARTS

La Setmana de la Música Antiga que se celebra 
durant el novembre és un dels festivals musicals 
més veterans de la comarca, que amb més de 
35 anys d'història porta a la ciutat artistes i 
grups de renom internacional.

Setmana de Música Antiga

Ciutat
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Cites destacades del calendari de festivals

L'imponent castell de Can Jalpí acollirà enguany 
el Festival de Santa Florentina. Els concerts 
oferiran música clàssica per a tots els gustos, 
entre els quals destaquen els 6 concerts de 
Brandenburg de J.S Bach.

Santa Florentina

L'auge dels festivals que busquen llocs emble-
màtics on celebrar-se va fer néixer a Mataró el 
festival Tast de Jazz que té el seu escenari a 
les ruïnes de Torre Llauder i que permet gaudir 
del jazz de forma reposada.

Tast de jazz

La basílica de Santa Maria de Mataró es projecta 
internacionalment amb el festival anual d'orgue 
que fa aterrar a la ciutat prestigiosos artistes 
d'arreu del món, així com un públic que prové 
de diferents punts del territori.

Festival d'Orgue

Tiana aprofita els grans espais de què disposa 
el municipi per organitzar festivals com el Nits 
de Música que enguany se celebrarà entre el 7 
i el 28 de juliol. El 2015, el Jardí Lola Anglada va 
veure, entre altres, l'artista Judit Nedermann.

Nits de Música

núm. 1728 del 17 al 22 de juny de 2016
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Vaga indefinida de neteja a Mataró
Al tancament d'aquesta edició els treballadors mantenien la convocatòria tot i els 
darrers intents d'acord a tres bandes amb Ajuntament i FCC

Societat: Mireia Biel

    Mataró podria viure la primera 
vaga del servei de neteja de la his-
tòria democràtica a partir d’aquest 
cap de setmana. L’aturada indefi -
nida que plantegen els assalariats 
de Fomento de Construcciones y 
Contratas (FCC) té a veure amb 
un confl icte d’interessos entre les 
dues parts, ja que els treballadors 
reclamen un augment de salari i 
l’empresa s’hi oposa rotundament.

La picabaralla entre els treballa-
dors del servei de neteja i l’empre-
sa de FCC es remunta al 2012, quan 
la direcció volia abaixar el sou dels 
empleats un 35 per cent. Davant 
l’oposició dels treballadors, es va 
optar per la congelació del sou fi ns 
a la renovació de la concessió del 
servei amb l’Ajuntament.

El darrer contracte
El 2015, amb la signatura per a la 
continuïtat del servei, però, l’em-
presa no ho va contemplar i ara no 
vol asseure’s a negociar. Per aquest 
motiu, els treballadors acusen FCC 
i Ajuntament d’haver incorporat 
una clàusula al contracte que “no 
permet revisar els preus” i que 
els deixa, segons afi rmen, sense 

capacitat d’acció. Tot i així, fonts 
del Comitè d’Empresa exclamen 
que “hem fet una proposta per-
què se’ns apugi el sou de forma 
progressiva durant quatre anys, 
començant per un 0,5 i acabant 
en un 1 per cent”. Però, FCC no-
més els ofereix un 0,1, asseguren.

En aquest sentit, el regidor de 
Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez, 
admet que la clàusula en qües-
tió “no permet revisar els preus”, 
però que “no impedeix revisar el 
conveni de treballadors que tingui 
l’empresa”.

Vaga imminent
La vaga indefi nida dels treballa-
dors del servei de neteja sembla, 
doncs, imminent. Al tancament 
d'aquesta edició es mantenia la 
convocatòria tot i les darreres 
negociacions. Des del Comitè 

d’Empresa, afi rmen que “l’em-
presa sembla força tancada en 
banda” i només “un canvi radical 
de postura” permetria desconvo-
car la vaga”. 

Una aturada que està previst que 
comenci avui divendres 17 de juny 
i que coincideix amb la celebració 
de la Fira Gastronòmica i altres 
esdeveniments de ciutat. L’època 
de l’any i les altes temperatures a 
què s’està arribant aquests dies 
són factors a considerar de cara a 
la vaga que podria afectar la ciutat. 
En aquest sentit, els treballadors 
lamenten que s’hagi hagut d’ar-
ribar a aquesta situació i malgrat 
que afi rmen ser conscients que 
“no és bo ni pels treballadors ni 
per a la ciutadania”, recorden que 
“la vaga és l’últim recurs que ens 
queda per defensar el que creiem 
que és just”.

Des de l’Ajuntament, en cas que finalment es faci vaga, demanaran 
“uns serveis mínims que s’apropin al 100 per cent”, sobretot per 
garantir qüestions “de salubritat i convivència”, però també per 
evitar grans acumulacions de brossa.

Serveis mínims
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Emportar-te l’últim de Huawei
és molt fàcil, si ets de Movistar

*Amb valoració superior a 1 € al programa “Renueva y Recicla”.
Oferta financera vàlida fins el 30/06/2016 per al nombre de quotes indicat a cada preu. En funció del P.V.P. finançat l’última quota es recalcularà 
per l’import romanent del finançament, i pot variar en algun decimal la quota publicitada. Aquesta informació quedarà detallada en el quadre 
d’amortització del contracte del finançament. Finançament ofert per Telefónica Consumer Finance EFC, SA (TCF) i subjecta a la seva aprovació. 
Finançament clients Movistar: vàlida per a altes, portabilitats, migracions i renovacions de contracte mòbil i Fusión TIN 10,5% TAE 11,02%. P.V.P. 
mínim garantit Huawei: Tots els clients que adquireixin en un punt de venda oficial Movistar un Huawei P9 o P9 lite fins el 30/06/2016, si troben aquests 
terminals a un preu menor en un altre punt de venda nacional (exclosa venda Internet i ofertes d’altres operadors) rebran la diferència per transferència 
bancària. Serà Huawei qui aboni la diferència de preu mitjançant transferència bancària. Condicions a: www.promocionpreciominimogaratizadohuawei.com. 
Regals disponibles fins al 30 de juny o exhaurir existències (250 llibretes amb bolígraf i 100 pals selfie).

Tria-ho tot

és molt fàcil, si ets de Movistar

EL
MILLOR 

PREU 
garantit

599€

Huawei P9

150 € 
Ara, descompte

Lliurant un mòbil o Tablet*
EXTRA

Per ser client:

30 X 19,97 €/mes

329€

Huawei P9 lite

40 € 
Ara, descompte

Lliurant un mòbil o Tablet*
EXTRA

Per ser client:

24 X 15,26 €/mes

Comprova-ho a les teves Botigues Movistar de Mataró
i emporta’t un regal només per apropar-te.

Carrer la Rambla, 30
Riera, Lug, 81
Carretera Cirera, CC Mataró Parc 

Vine a la teva botiga Movistar:
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El Ple es posiciona a favor de la Festa al Cel
La proposta de resolució del PP tira endavant amb els vots a favor del govern, 
Ciutadans i PxC i el vot en contra del bloc d'esquerres

Política: Marta Gómez

 El Partit Popular ja ho havia 
anunciat. Volia traslladar el debat 
de la Festa al Cel al Ple Municipal. 
I així ho ha fet al Ple d’aquest mes 
de juny amb una proposta de re-
solució que partia de la intenció 
de voler que tots els partits es ma-
nifestessin en una posició o al-
tra. La proposta fi nalment va ser 
aprovada amb els vots positius del 
PSC, CiU, Ciutadans, el PP i PxC 
i el rebuig d’ERC-MES, Volem, la 
CUP i ICV-EUiA. 

El Partit Popular en boca del seu 
líder José Manuel López reclama-
va: “Demanem que el Ple expressi 
el seu suport a l’esdeveniment i 
continuar amb la programació i 
contractacions necessàries per al 
seu desenvolupament”. Ciutadans 
intentava fer canviar d’opinió als 
grups contraris i expressava la vo-
luntat clara de votar en la línia del 
govern: “Mataró s’ho pot permetre 
i si té un cost realista hi estarem 
a favor com es compromet el go-
vern”. Plataforma per Catalunya 
destacava la “singularitat” de l’acte 
i el govern demanava “confi ança”. 
“Hem de confi ar en aquesta Festa 
al Cel, és una eina perquè Mataró 

sigui ben visible i en positiu a tot 
arreu i és un aparador del millor 
que té aquesta ciutat”, explicava la 

regidora de Promoc ió Econòmica, 
Dolors Guillén.

Bloc en contra
La resta de partits es van mostrar 
absolutament contraris al festival 

aeri. ERC es pronunciava en contra 
dels avions i a favor del consens: 
“No ens agraden els avions mili-
tars i aquesta festa no crea con-
sens a la ciutat”. Des de Volem, 
Montse Morón atacava el govern: 
“Ens volen fer creure que aquesta 
és la millor forma de promocio-
nar la ciutat i no és així, hi ha una 
manca de creativitat important en 
aquest sentit”. “Estem davant d’un 
espectacle que com a molt serveix 
per massifi car la platja de Mataró 
amb visitants que porten tots, o la 
majoria, l’entrepà de casa” etziba-
va Juli Cuéllar, de la CUP mentre 
que Esteve Martínez d’ICV-EUiA 
parlava de diners: “Aquests eu-
ros s’haurien de dedicar a altres 
coses perquè molta gent no està 
per festes”.

.

17

17 dels 27 regidors de 
l'Ajuntament de Mataró 
van donar suport a la 
Festa al Cel, reiterant els 
suports que ja se sabia 
que tenia dins del Saló 
de Sessions

Aquest debat va tenir lloc amb una manifestació davant l’Ajun-
tament d’una cinquantena de persones en contra del festival 
aeri. El col·lectiu “De peus a Terra” també va intervenir en el Ple 
assegurant que els avions que volen durant la Festa al Cel són els 
mateixos que ataquen civils a Síria. El col·lectiu contrari segueix 
recollint adhesions al seu manifest.

Mani en contra
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SENIORS

UNA SETMANA PER PASSAR-LA AL CARRER
Mataró entra de pet a l'estiu amb la Fira Gastronòmica i Sant Joan

L
' estiu ja és imminent. I es nota. Es nota pel 
carrer i també es nota quan els mataronins fem 
agenda. De cop els sostres, els llocs tancats, 

deixen de ser protagonistes i pren el relleu el carrer, 
l'espai públic compartit i especialment les cites per 
seure, menjar en taula compartida, amb els amics 
i la família. I aquesta setmana, aquesta manera de 
fer té dos noms claus.

La Fira Gastronòmica i de la cervesa 
artesana, d'avui divendres i fins 

diumenge al Parc, donarà pas a la 
revetlla de Sant Joan, que sempre es 

vol preparar amb temps

Fira Gastronòmica  
i de la cervesa artesana
+ SANT JOAN
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FIRA GASTRONÒMICA

EL PARC CENTRAL, EPICENTRE GASTRONÒMIC
Els tastets dels restaurants i la cervesa artesana, protagonistes

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

Des d'avui divendres 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: co-
merç, gastronomia i cervesa. La II Fira Gatronòmica 
i de la Cervesa Artesana està organitzada pel Gremi 
d’Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme i les 
empreses de cervesa artesana Molta Malta, BIIR i Piris 
amb el suport de l’Ajuntament de Mataró, 

Dins de les Cerveses Artesanes hi haurà unes 40 
varietats diferents, en el decurs de la setmana 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 establiments 
de restauración de la ciutat. 

15 establiments

En aquesta edició participaran 15 establiments de res-
tauració de Mataró i rodalies, que són els següents: 
La Treva, Suka, Peix & Chips, La Girella, Leks Thai, 
La Gofreria, Nou Valencia, Tapavins, Sp9rt House, 

Es vol potenciar 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

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

loin	frankfurter.	Pig	tenderloin

La Selva-DClub & Bar, Carns Laura, Servifruits, Can 
Serrat i Somiatruites aquests oferiran tastets a un 
preu popular. 

A la mateixa Fira hi hauran 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, acompa-
nyat de diferents activitats com: música en directe, 
concerts, espai d’atraccions pels nens, tallers i mas-
terclass. Al mateix temps hi haurà, per part d'Unió 
de Botiguers de Mataró, un Market Village amb uns 
18 comerços que participaran dins la mateixa Fira.
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Mundial
Text: Jordi Gomà

 Si algú de Mataró encara no coneix el Mundial, 
el restaurant més antic de la ciutat, obert l’any 
1923, ja triga en anar a visitar-lo, sobretot ara que 
amb el bon temps la seva terrassa es converteix 
en una de les millors per anar a degustar un dels 
seus excel·lents arrossos. A la fresca també és un 

lloc ideal per anar de tapes, o fins i tot per tastar 
el seu “chuletón” de bou a la pedra, que se serveix 
exclusivament a la terrassa. El seu ampli horari 
també ens permet anar a fer un bon entrepà per 
esmorzar o una de les seves cerveses per fer el 
vermut, tirades com cal, acompanyada d’algun 
dels seus “montaditos”, com per exemple el que 
va guanyar el 1er Concurs de Tapes de Mataró.

Si el que ens ve de gust és anar de tapes, podem 

 Daniel Ferrer 

www.totmataro.cat/restaurants

Oci, Restaurants
i gastronòmic
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L’arròs caldós amb llamàntol, la paella de marisc i 

la “fideuà” a l’estil de Tarragona són els plats estre-

lla de l’estiu, i val la pena gaudir-ne a la fresca de 

la seva terrassa. El peix i el marisc els arriba cada 

dia fresc d’Arenys, i per tant el bon producte afe-

geix un plus de qualitat a la seva excel·lent cuina.

Vins recomanats: Ens recomanen, per acompanyar 

amb els seus arrossos, el Viña Esmeralda si preferim 

el blanc, o el Torres De Casta si ens decantem pel 

rosat, eleccions de primera i refrescants.

optar per un clàssic a Andalusia, els “caracolillos 
con caldito”, però també tenen molt d’èxit les 
seves braves, el pop a la gallega o els seitons en 
vinagre. Altres tapes i plats que podem tastar al 
Mundial són les bombetes de parmesà i festuc, 
l’amanida de llenties pardines amb esqueixada 
de bacallà, escarola tendra, anxoves i tomàquet 
a la vinagreta antiga, la caldereta de llamàntol 
al Xerès, l’steak tàrtar de vedella de Girona amb 
patates fregides, el seu pernil Jabugo de gla de 
primera qualitat, tallat a mà, o el Plat de Mataró 
quan és l’època, per posar alguns exemples d’una 
carta molt àmplia i per a tots els gustos. Tenen 
menú diari de dilluns a diumenge, un menú de-
gustació que també funciona a les nits, amb molt 
d’èxit, i a més per a qualsevol tipus de celebració 
ens poden preparar menús per a grups, adaptats 
per a tothom. Si patim per l’aparcament, ens con-
viden a un 50% del que ens costi el pàrquing dels 
Jutjats, molt proper.

Mundial

Camí Ral de la Mercè, 548, Mataró
Tel. 93 798 15 97 - 93 757 66 13
Obert tots els dies de l’any a partir de les 8h. 
Fins les 00h entre setmana, fins la 1h vigílies 
de festius i fins les 17h diumenges i festius. No 
fan vacances, Agost obert.
www.restaurantemundial.es
restaurantemundial@hotmail.com

Plats
recomanats

www.totmataro.cat/restaurants
núm. 1728 del 17 al 22 de juny de 2016
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FIRA GASTRONÒMICA

MONEDA PRÒPIA I COPA PER A L'OCASIÓ
Les novetats de la Fira volen facilitar el trànsit del visitant pels estands

L
a segona edició de la Fira Gastronòmica ve 
carregada de novetats i dues de les principals 
tenen a veure amb dos utensilis que, de ben 

segur, tots els visitants voldran endur-se a casa com 
a record. L'organització ha encunyat unes monedes 
especials per a fer més fàcil el trànsit de visitants pels 
estands. Igualment, per poder tastar l'àmplia varietat 
de cerveses artesanes i no deixar-se'n perdre cap, la 
Fira tindrà unes copes especials commemoratives. 

La  moneda pròpia de la Fira és la Iluro i reprodu-
eix la moneda pròpia de l'època romana que està 

Cada monera Iluro equival a 1,25 
euros, pel que es podran canviar 

5 euros per 4 Iluros i cada tast de 
cervesa en costarà 2

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

loin	frankfurter.	Pig	tenderloin

documentada i que va ser trobada a la ciutat. És 
una picada d'ull al passat de la ciutat i servirà tant 
per pagar com per a recordar. 
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SANT JOAN

LA REVETLLA POPULAR, A CAN GASSOL
La festa pren el relleu de les organitzades a Can Xammar i l'Escorxador

M
ataró tornarà a tenir una revetlla popular 
de Sant Joan el pròxim 23 de juny. Serà a 
Can Gassol, en una festa organitzada pel nou 

Bar Capgrossos amb el suport de Ralet Cultura i la 
colla castellera Capgrossos de Mataró. La part alta 
del carrer Prat de la Riba acollirà una zona de food 
trucks ideal per fer el sopar de la revetlla i hi haurà 
música en directe i discjòqueis des de dos quarts de 
nou de la nit i fins a les quatre de la matinada. La 
Revetlla de Sant Joan de Can Gassol recupera l'espe-
rit popular de les edicions celebrades a Can Xammar, 
organitzades per El Públic, a la platja com a inici del 
Cruïlla de Cultures o dins el recinte de l'Escorxador, 
a càrrec de la colla castellera.

Per sopar

La festa s'ha organitzat perquè es mantingui la fi-
gura d'una revetlla a nivell de ciutat, que permeti 
celebrar de forma popular el solstici d'estiu i una de 
les nits més especials del calendari. El cartell de la 
cita l'ha fet Rita Valls. La zona de Can Gassol serà el 
nou referent a nivell de ciutat la nit del 23 de juny. 
A la revetlla s'hi podrà anar a sopar i està pensada 
perquè hi tinguin cabuda tots els públics i edats.  

Els concerts per amenitzar la nit més 
curta de l'any els iniciarà el grup 

local Sol i Menta, seguits de Kòdul 
i Insane Job i PD Substiautors, amb 

música ballable de totes les èpoques

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

loin	frankfurter.	Pig	tenderloin

A partir de les 20.30 h i fins a les 3 h hi haurà zona 
de Food Trucks amb una consumició a la barra de 
regal per qui hi vagi a sopar abans de les 23 h. S'hi 
podrà menjar Sushi fet al moment, creps salades i 
dolces i carns tipus hamburgueses, a més d'un ex-
tens assortit de tapes. La barra estarà oberta amb 
preus populars durant tot l'horari de la Revetlla, 
que òbviament és d'entrada gratuïta i accés lliure.

Música en directe

Els concerts per amenitzar la nit més curta de l'any 
els iniciarà el grup local Sol i Menta, Kòdul i Insane 
Job i PD Substiautors, que remataran la nit fins a 
les quatre de la matinada amb tot tipus de ritmes 
ballables de totes les edats per edulcorar una nit 
tan especial.
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Restaurant la Brasa
Text: Jordi Gomà

 Quants cops ens hem trobat, quan marxem de cap 
de setmana, amb el problema de no saber on anar a 
menjar, perquè no coneixem l’entorn? A partir d’ara, 
quan visitem la zona gironina de Santa Coloma de 
Farners, tindrem una bona referència de cuina ca-
talana de primera qualitat. A Riudarenes hi trobem 
el Restaurant La Brasa, un establiment amb molta 

tradició i experiència on podrem gaudir d’un bon 
àpat, totalment casolà.

Tenen una carta molt extensa que ens permet 
degustar el bo i millor de la cuina catalana, des dels 
tradicionals canelons a les verdures a la brasa, pas-
sant pels embotits de la casa, les patates a la brasa 
amb allioli, l’arengada a la brasa amb mongetes, els 
cargols, les anques de granota, la vedella guisada 
amb bolets, els peus de porc, també trobareu dife-
rents Bolets de temporada. Per altra banda, com 
el seu nom indica, hi podem degustar les millors 

 Cedides 

www.totmataro.cat/restaurants

Oci, Restaurants
i gastronòmic
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Preparació: Triem els cargols i els posem al foc, 

en una olla amb aigua, fins que comencin a bullir. 

A continuació es renten quatre vegades, fins que 

estiguin ben nets, i els deixem bullir en aigua amb 

sal i unes herbes aromàtiques, fins que estiguin 

ben cuits. Per altra banda, en una cassola de fang 

es fa un abundant sofregit amb oli d’oliva, ceba, 

tomàquet i les botifarres. A continuació hi tirem el 

vi, el conyac, la sal, la picada, el pebre i les herbes 

aromàtiques. Un cop tenim el sofregit preparat, hi 

afegim els cargols prèviament bullits i ho deixem 

coure fins que estigui al punt.

Vi recomanat: El cava Brut Nature Formiga & Sicres.

carns a la brasa, així com els millors rostits d’ànec 
o conill, per exemple.

L’establiment és molt acollidor i agradable, a part 
que tenen celler propi on trobarem molt bons vins i 
caves. S’ha de tenir en compte que també les pos-
tres són casolanes, per acabar d’arrodonir un bon 
àpat. En definitiva, un lloc ideal si decidim fer una 
sortida per la zona, molt bona per fer-hi camina-
des, visitar ermites o fonts tant d’aigua dolça com 
picant que podem trobar als voltants.

Restaurant La Brasa

C/ Santa Coloma de Farners, 21. Riudarenes 
(Girona).
Tel. 972 85 60 17 / www.labrasa.com
Obert tots els dies al migdia.
Els dilluns també.

Cargols a l’estil 
de l’àvia

www.totmataro.cat/restaurants
núm. 1728 del 17 al 22 de juny de 2016
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SANT JOAN

A PERAMÀS FAN FESTA GROSSA
El barri, immers durant tota la setmana en la seva celebració tradicional

U
n any més, al pòrtic de Sant Joan, el barri de 
Peramàs-Esmandies vesteix les millors gales 
per la seva Festa, que sempre es tanca amb 

una de les revetlles amb més història de la ciutat, la 
nit del 23 de juny. L'associació de veïns explica que 
tira endavant la festa amb l'objectiu de "contribuir 
a donar a conèixer les diverses expressions i sensi-
bilitats de caràcter cultural que conviuen al nostre 
territori fent-les partícips i presents en les festes i 
crear espais de trobada, convivència i coneixement 
mutu entre la ciutadania". El programa d'actes pre-
parat està empeltat, del tot, d'aquesta intencionalitat. 

Per a aquest cap de setmana, per exemple, hi haurà 
concerts avui divendres al vespre o demà a l'hora del 
vermut, tot i que el més destacat serà el que es farà 
a la Plaça de Catalunya a la nit, just després d'una 
tarda dedicada als gegants i al pregó tradicional de 
la festa. Actuaran Indio Blau, Face, The Morro’s Band 
i Miliu Calabuch i La Nostra Rumba.

Diumenge hi haurà matinal esportiva i arrossada 
popular, amb sessió de ball a la tarda i hi haurà ac-
tivitats tant dilluns com dimarts i dimecres, abans 
que sigui dijous, nit de Sant Joan.

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

loin	frankfurter.	Pig	tenderloin
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SOM TERRA, 
PROXIMITAT I 
QUALITAT 

S
om Terra restaurant és un 
restaurant que va agafant 
cada cop més anomenada, 

gràcies al bon tacte amb els pro-
ductes naturals, de proximitat i 
sobretot ben cuinats. Els respon-
sables de Som Terra visiten els 
mercats de Mataró pràcticament 
cada dia per recollir les verdures, 
les fruites, el peix i la carn tan fres-
cos com sigui possible. Amb tots els 
elements, conformen el seu menú 
de migdia de dimarts a divendres 
i la seva extensa carta els vespres 
i caps de setmana. Una oferta de 
propostes que, en funció del pro-
ducte més fresc, fa variar molt els 
seus plats. Això permet que cada 
vegada que es confia en aquest res-
taurant l’experiència sigui diferent 
i gratificant, sigui entre setmana 
o en ocasions especials.

La decoració i ambientació interior 
converteixen el seu local en un lloc 
acollidor, reflex de la filosofia de 
proximitat i tradicional en cada un 
dels elements dels plats. Seguir la 
cuina tradicional catalana també 
és un dels distintius de Som Terra 
juntament amb el tracte proper, el 
producte de proximitat i, el més 
important, uns preus assequibles 
per a tothom.
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SANT JOAN

ELS CONSELLS PER A UNA REVETLLA SEGURA
És important tenir present el què no s'ha de fer mai amb els petards
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A 
les portes de Sant Joan i amb les parades i  
botigues de petards ja a ple rendiment cal in-
cidir sempre en els aspectes de seguretat. Els 

consells de protecció civil volen ajudar a minimitzar 
els riscos que comporta l’ús de material pirotècnic i 
així poder gaudir d’una bona revetlla de Sant Joan 
tirant uns bons petards.

Ens pot semblar que ens els sabem de memòria, però 
sempre val la pena repassar una sèrie de prescripci-
ons que ens asseguraran una bona revetlla.

Abans de manipular els petards:

• Assegureu-vos de comprar els productes pirotèc-
nics en un establiment autoritzat.

• No us guardeu petards a les butxaques.

• Cal llegir les instruccions de cada article.

En encendre els petards:

• No subjecteu els petards amb les mans.

• No poseu els petards a prop de la cara ni del cos.

• Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material 
pirotècnic: metxes i similars.

• Enceneu sempre la metxa per l’extrem, perquè us 
doni temps d’enretirar-vos.

• Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap 
de mitja hora i remulleu-lo.

ni finestres

 
 

La nit de Sant Joan és  
una de les que més urgències 

es registren. Al factor perillós 
dels petards i les fogueres, 

que cal encendre sempre amb 
les prevencions i els permisos 

pertinents, cal sumar-hi que és una 
nit en què s'acumulen sinistres viaris 

i altres factors de risc. 
 

Gaudir d'una revetlla segura és 
responsabilitat compartida per tots 

els que la celebren

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

loin	frankfurter.	Pig	tenderloin

• No llanceu mai petards contra ningú.

On encendre els petards?

• No llanceu coets a menys de 500 metres de zones 
boscoses ni en aglomeracions de persones.

• Vigileu que no hi hagi a la vora líquids inflamables. 
S’encenen fàcilment i els vapors poden explotar.

• Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba es-
tesa i els tendals, i tancar portes i finestres.

• No encengueu cap petard dins les cases.

• No llanceu ni manipuleu petards des de balconades 
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte

18 de juny

19h // 
Pati de la Residència de 
Sant Josep (Muralla de 
Sant Llorenç, 15. Mataró)   

APLEC DE NIT,
UN CLÀSSIC QUE SUMA DUES DÉCADES

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Dia de la Música a Argentona
Divendres 17 juny / Pl. del Vendre:
18h, tallers infantils. 19h, escenari 
obert Joves Músics. 22h, concert de 
Jazz Aula de Música d'Argentona. 
Dissabte 18 / Pl. del Vendre:
11:30h, concerts de corda itinerants. 
13:30h, concert Cor de Gospel d'Ar-
gentona. 17:30h, gimcana musical 
des de l'antiga escola de l'Aixerna-
dor. 24h, concert Tete Ji. 
Diumenge 19 / Pl. del Vendre: 
12:30h, concert Boom Burriacs. 
13h, vermut-Folk amb "Riu". 18:30h, 
concert instrumental de l'Aula de 
Música. 19.30h al Saló de Pedra, 
concert Corals Llaç Amistat d'Argen-
tona i Contrapunt Malgrat de Mar.

Audició d'alumnes de cambra 
de l'EMMM
Divendres 17 juny / 18:30h / Cafè 
de Mar (C. Santa Rita, 1. Mataró)
Els alumnes de cambra de formació 
avançada faran un tast del repertori 
treballat durant el curs. 

Oriol Barri
Dissabte 18 juny / 20h / L'Arc Cafè 
Cultural (c. d'en Pujol, 26. Mataró)
Concert del cantautor nominat als 
Premis Enderrock.

Trio Nara
Dissabte 18 juny / 21h / La 
Sala d'Argentona (Plaça Nova, 
Argentona) / Preu: 4€.
Jazz, folk, música mediterrània i 
música clàssica. 

Escola de Música Liceu Mataró
Dies 20 i 21 juny / Dilluns 18:30h 
i dimarts 17:30h / Auditori La 
Saleta (La Riera, 110. Mataró)
Audició d'alumnes de fi  de curs.

TEATRE I DANSA //

Tallers de l'Aula de Teatre
Can Gassol (Plaça Pepa Maca, 15 
Mataró) / Gratuït amb invitació:
Divendres 17: 21h, "Un segle be-
vent 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. Dimecres 22: 20 
i 22h, "Cherokee", del grup Aula 
Júnior +17 a 25 anys.

Guia cultural

UN CLÀSSIC QUE SUMA DUES DÉCADES

Aquest dissabte arriba una de 
les cites més esperades per 

la parròquia sardanista de Mataró. 
El Pati de la Residència de Sant 
Josep acull la 20a edició (que es 
diu aviat) de l’Aplec de Nit. És 
una ballada de sardanes més tar-
dana del que és tradició i que es 
converteix, amb permís de les de 
Les Santes, en una de les que su-
men més bon ambient i balladors 
a la rotllana. Les cobles Lluïsos de 
Taradell, Jovenívola de Sabadell i 
La Principal del Llobregat seran 
les encarregades de posar les 
notes i el ritme perquè l’Aplec 
sigui recordat.
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'Afers parentals'
Dies 17 i 18 juny / 22h / Cafeteria 
Alarona (Pl. Santa Maria, 6. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Espectacle teatral d'humor sobre 
les relacions entre pares i fi lls.

Teatre: 'Taxista x 2'
Dissabte 18 juny / 18h / Centre 
Parroquial (c. Bernat Riudemeia, 
8. Argentona) / Preu: 5€.
Espectacle del grup de teatre de 
Maria Auxiliadora de Mataró.

'Del blanc i negre al color'
Diumenge 19 juny / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Anticipada a l'Escola Asrai: 10€. 
Taquilla: 12€.
9è Festival de Final de curs de 
l'Escola de Dansa Asrai. 18h, 
espectacle NENS (5€). 19:30h, 
espectacle ADULTS (7€). 

INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 17 juny / 17:30h:
El conte de la rotllana: 'En Pol' de 
Liesbet Slegers. 
Dimecres 22 juny / 17:30h:
Art Time: 'Construïm un coet de 
Sant Joan… que no explosionarà!', 
conte i activitats plàstiques.
Dijous 23 juny / 17:30h: 
Els Dijous a la Biblio: 'Sant Joan', 
un conte de Núria Font. 

Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 17 juny / 18h: 
Tallers a la biblio: 'Especial Roald 
Dahl. 2016 Any Dahl'.
Dissabte 18 juny / 11h: 
Benvingudes familiars: visites per 
a conèixer la biblioteca. 

Col·lecció Bassat: 'Revisitem 
els 80'
Diumenge 19 juny / 12h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Activitat familiar i visita a l'expo-
sició, a partir de 5 anys.

'Fem un ambientador per al 
cotxe'
Diumenge 19 juny / 12h / Can 
Marfà (Passatge de Can Marfà, 
1. Mataró). Entrada lliure.
Activitat infantil, recomanada a 
partir de 6 anys.

'Construcció d'un escalfa-
dor termosolar amb material 
reciclat'
Diumenge 19 juny / D'11 a 13h / Casa 
Capell (Passeig Orfeó Mataroní, 15 
- Parc Central, Mataró) / Inscripció 
prèvia: 93.758.24.40.
Taller familiar.

INFANTIL /

'El conte de la lletera trapassera'
Dimarts 21 juny / 18h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
L'hora del conte especial amb un 
espectacle de titelles amb actors 
i música en directe, a càrrec d'Eva 
Montero i Miquel Nevado de la 
Companyia Retox. 

MÚSICA /

Dia de la Música a Mataró
Dissabte 18 de juny / Plaça de 

l'Ajuntament (Mataró)

11h: Escoles de música. 17:30h, final de 

curs EMMM. De 18 a 23h, grups del 

Maresme: Stepmother, Morros’s Band, 

Gospelsons, Batsküll, Allaus i Fulcanelli.

núm. 1728 del 17 al 22 de juny de 2016
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FIRES /

II Fira Gastronòmica i de la 
Cervesa Artesana
Dies 17, 18 i 19 juny / De 18 a 22h 
/ Parc Central de Mataró
Trobaràs establiments de restauració i 
cervesa artesana amb tastets a preus 
populars, un market Village de comerç, 
música, espai infantil, tallers, etc. 

TALLER /

Yarn Bombing 
Dissabte 18 juny / De 17 a 20h / 

Can Marfà (Mataró)

Jardí tèxtil i taller de creació de fl ors 

de punt. Porteu ganxets, agulles, lla-

na i ganes de teixir. Dia Internacional 

de Teixir en Públic wwkipday 2016. 

'Ramon Llull, l'escriptor de Déu'
Divendres 17 juny / 19:30h / Sala 
de plens de l'Ajuntament (Sant 
Andreu de Llavaneres)
Conferència de Pere Villalba, profes-
sor emèrit de la UAB, sobre les ar-
rels llavanerenques de Ramon Llull.

19a Nit de la Solidaritat
Divendres 17 de juny / 20h / 
Casal Nova Aliança (c. Bonaire, 
25. Mataró)
Conferència "Som socorristes i 
estem salvant vides", de Proactiva 
Open Arms. Projecció documental 
"To Kyma, rescat al mar Egeu". 
Recollida d’aliments (llet, oli i sucre) 
per la campanya de Càritas Mataró 
'Aliments per a la Solidaritat'

'Els músics també mengen'
Dilluns 20 juny / 18h / Les Esmandies 
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró)

Presentació llibre de Pere Cardona 
amb il·lustracions de Rubén Bravo.

'Pràctiques d'atenció plena 
(Mindfulness)'
Dilluns 20 juny / 19:30h / Foment 
Mataroní (C. Nou, 11. Mataró) / 
Preu sessió: 10€. 
Cicle de consciència, xerrades d'au-
toajuda de Pau Mojedano. 

TALLERS I CURSOS //

'Bushcraft': curs d'autosufi ci-
ència al Medi Natural
Dies 18 i 19 de juny / Inscripcions: 
UEC Mataró (C. Nou, 29) de dill a 
div de 19 a 21h. Telf: 93.796.14.30.
Divendres 17: conferència oberta a 
tothom. Dies 18 i 19: curs d'iniciació 
Autosufi ciència al Medi natural i 
nocions bàsiques de supervivèn-
cia. Impartit per Maykol Garcia. 

'Quan falta un mes per a Les 
Santes!'
Dimecres 22 juny / 18h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró).
L'hora del conte especial a càrrec 
de Vivim del Cuento, amb la colla 
dels Nans de Mataró. 

Buc de contes
Dijous 23 juny / 17:30h / Buc 
de llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró).
Amb el conte "Oliva i el mal hu-
mor", de Tor Freeman.

XERRADES I LLIBRES /

On bouquine!
Divendres 17 juny / 19h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia en francès amb el lli-
bre "Stupeur et tremblements", 
d’Amélie Nothomb.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 

Agenda 1728.indd   4 15/6/16   19:05



RUTES I VISITES //

Arenys de Mar, història i 
tradicions
Diumenge 19 juny / 11h / Plaça de 
l'Església (Arenys de Mar)
Passejada pels indrets més signifi -
catius de la vila repassant-ne la his-
tòria, els costums i les tradicions.

FESTES I FIRES //

Festes del Barri Peramàs - 
Esmandies (Mataró)
Del 17 al 25 de juny. 
Divendres 17: 19h a Les Esmandies, 
Inauguració Expo-Tallers. 20h pl. 
Catalunya, trobada de batucades. 
21h, concert 'Aviadors Anglesos' 
i 'Gin Toni'. Dissabte 18: 12h a 
Les Esmandies, concert-Vermut 
amb Mirabai & Sarai Grup. 17:30h, 
plantada de Gegants. 18h, cerca-
vila. 19h a la pl. Occitània, con-
cert música tradicional "Els jo-
glars del Xot", pregó i orxatada. 
21h pl. Catalunya, concerts amb 
Indio Blau, Face, The Morro’s Band 
i Miliu Calabuch, La Nostra Rumba. 
Diumenge 19: 7:30h, matinades. 
9:30h pl. Occitània, matinal de Tai-
Txi. 10:30h, matinal d'Aikido. 12h 
Pati de Les Esmandies, 4t Concurs 
de Truites. 14h, arrosada al Casal 
(4€). 17:30h, teatre "Tres paies i un 

vident" del grup Smandies. 19:30h, 
desfi lada de pentinats. Exhibició de 
ball en línia. Dilluns 20: 21:30h pl. 
Catalunya, Performance de Teatre 
i Cinema "Benvinguts al nord". 
Dimarts 21: 9h, torneig petanca. 
17h pati Les Esmandies, tallers 
oberts de Labors, puntes de coi-
xí i Patchwork. 22h pl. Catalunya, 
Cinema  "El callejón de las almas 
perdidas". Dimecres 22: 19:30h al 
Pati Les Esmandies, concert coral 
La Toscana. 22h pl. Catalunya, ci-
nema "La casa del río". Dijous 23: 
23h Rda. O'Donnell i Rda. Antoni 
Comas, Gran Revetlla de Sant 
Joan amb l'orquestra Metropoli. 
Divendres 24: 19:30h al pati Les 
Esmandies, concert de la Banda. 
Tot seguit, xindriada. 21:30h pl. 
Catalunya, classe oberta i ballada 
de Lindy Hop. Dissabte 25: 8h, 10a 
marxa a peu. 11:30h pl. Occitània, 
ballada sardanes. 18h pl. Catalunya, 
torneig escacs, gran gimcana i coca 
per a tothom. 18:30h, espectacle 
infantil. 22h, havaneres i cremat.

Birra & Tapes al Mercat
Divendres 17 juny / 20h / Mercat 
municipal (Riera Bisbe Pol, 82. 
Arenys de Mar)
Jornada de degustació de tapes i 
cerveses, a preus populars, de la 
mà de paradistes i restauradors.

Mercat de la Flor i el Jardí
Diumenge 19 juny / De 10 a 14h / 
Davant la Platja de les Barques 
(Sant Andreu de Llavaneres)
Productes, materials i elements 
relacionats amb la fl or, el jardí i la 
planta. Activitats infantils. 

Revetlla del Carrer Sant Joan
Dijous 23 juny / Carrer Sant Joan 
(Mataró) 
Sopar popular al carrer. Tradicional 
baixada de Bruixes des de les 
Escaletes i encesa de la foguera 
a Can Maitanquis a mitja nit. 

Revetlla de Sant Joan '16
Dijous 23 juny / Carrer Altafulla 
(Mataró)
17h, animació infantil. 18h, cerca-
vila, xocolatada i berenar. 19:45h, 
fl ama del Canigó. 21h, sopar popu-
lar. 23h, revetlla música en directe. 

Festa Major de Sant Joan '16 
Del 23 al 27 juny / Vilassar de Mar
Revetlla, activitats festives, tra-
dicionals, culturals, infantils, etc. 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

Agenda núm. 1728 del 17 al 22 de juny de 2016

Agenda 1728.indd   5 15/6/16   18:35



'Passem a publicitat'
Museu Monjo (Camí Ral, 30. 
Vilassar de Mar) / Inauguració: 
diumenge 19 de juny a les 12h. 
Fins al 28 de setembre. 
Pintures de Pere-Màrtir Brasó.

'Albert Jaime. Refl ex'
M|A|C Cúpula (Cementiri dels 
Caputxins). Passatge dels Molins 
(Mataró) / Inauguració: Diumenge 
19 de juny a les 12h. Visitable els 
diumenges 19 i 26 de juny i 3 de 
juliol de 9 a 18h. 
Escultures de l'artista mataroní.  

Pintura a l'oli
Centre Cívic Pla d'en Boet (c. Juan 
Sebastian Elcano, 6. Mataró) / 
Inauguració: dilluns 20 de juny a 
les 19h. Fins al 30 de juny.
Mostra dels treballs dels alumnes 
del taller de pintura de l’Associació 
de Veïns Pla d’en Boet – El Rengle.

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
Fins al 17 de juliol:
• 'Reconeixement a Antoni de P. 
Boix: La idealitzada realitat'.
Fins al 26 de juny. Visita comen-
tada, dissabte 18 a les 19:30h:
• 'Seguint el traç', de Beth Fornas.
Fins al 19 de juny:
• 'Jo sóc com tu': Fundació Maresme.

'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.

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

'Els colors de la vida'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / 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.
Fins al 10 de juliol: 
• 'Si Can Palauet fos pla', de Job 
Ramos. 

Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). 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.

Biblioteca Antoni Comas (C. 
Prat de la Riba, 110. Mataró). 
Fins al 30 de juny: 
'Qui embruta el mar?'.
Fins al 22 de juny:
Mostra del Taller de dibuix i pintura 
de l'AV Les Santes – Escorxador.

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

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.

Fugint de l’holocaust. Catalunya 
i els refugiats jueus de la 
Segona Guerra Mundial
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17) / Fins al 4 de setembre. 
Exposició del Museu d’Arqueologia 
de Catalunya.

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

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

'Orígens'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Inauguració: dissabte 
18 de juny a les 19:30h. Fins al 
14 de juliol.
Exposició d'Enric Punsola, empra 
vies d’expressió a través de materi-
als i tècniques antics com la pólvora.

AgendaExposicions núm. 1728 del 17 al 22 de juny de 2016
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ACTIVITATS //

Aules Sènior d’extensió uni-
versitària de Mataró 
Dimecres 22 juny / 17h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169). 
CLOENDA DE CURS: "El res-
pecte, una gran virtud", con-
ferència a càrrec de Francesc 
Torralba (Teòleg, fi losof i escriptor. 
Professor de la URL). Amb parla-
ments institucionals, homenatges 
i actuacions musicals. 

CASALS //

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 de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Ball: diumenges i festius de 17 
a 20h. • Caminades: dimarts, 8h. 
• Puntes de coixí, modisteria, co-
untry, balls de saló, pintura, dibuix, 
taller memòria, havaneres, tai-txi, 
relaxació, ioga, anglès. Informàtica: 
photoshop, imatge digital i power-
point. • Petanca i jocs de taula. 

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 i tallers: Català (di-
vendres). 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 dime-
cres). 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, havane-
res amb 'Vol de Gavines' del Casal 
del Parc. • Excursions: Del 21 al 25 
de juny, revetlla de Sant Joan a 
Cambrils (hotel 4 estrelles). Preu: 
255€. • Ball dimecres 16,30h a la 
Sala del Bar. • Activitats: Pintura 
a l’oli. Puntes coixí. Coral. Petanca. 
Informàtica. Grup Play Back i de 
Teatre Gatassa. 

Casal 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.

Més informació a:
www.totmataro.cat/gentgran

Gent gran núm. 1728 del 17 al 22 de juny de 2016
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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

Farmàcies

24h (obertes dia i nit)

M.R. COLLDEFORN

Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

9 a 22h (Obertes tots els dies)

A. ALFONSO M. COS. (festius no)

Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 

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

PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491

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

C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08

LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058

Ma I. SIMON (festius 9 a 14h)

Av. J. Recoder, 62 937 984 300

JOSE ANTONIO SORIANO

Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025

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

Rda. Rocablanca, 1 937 985 969

ROMANCES (dill-dissabte 9 a 21)

Av.President Tarradellas, 34 935 361 662

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721

Obertes de 9 a 13,30h i

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

M. BARBERÀ c/Gatassa, 10 937 982 915

E. BARREDA PALLARÈS

c/Alemanya, 6 937 573 421

EL TORRENT c/Torrent, 7 937 987 004

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

T. COLL (CREU BLANCA)

Plaça Xica, 1-3 937 960 908

M.R. CORONA C. SUBIRANA

Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093

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

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

B. FITÉ

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

C. YÁÑEZ Camí Ral, 110 937 904 369

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

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

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

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

M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 937 984 955

J. PLANA Pl. de Cuba 937 985 550

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

A. RUIZ-CARRILLO Alarcón, 41 937 901 517

M.C. SAÑES Creu Roja, 3 937 989 706

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

M.SPÀ Sant Valentí, 43 937 416 262

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

J. SUBIRANA Rosselló, 43 937 577 054

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

A.L. VILARDELL

Av. Puig i Cadafalch, 256 937 982 550

núm. 1728 del 17 al 22 de juny de 2016
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Taller d’Idees traspassa la seva activitat
L’entitat Entramat gestionarà els projectes de més èxit i donarà continuïtat a la seva 
tasca dins de Can Fugarolas

Societat: Redacció

 El Taller d’Idees s’acomiada. 
Després de 10 anys de tasca inten-
sa a la ciutat, aquesta entitat, dedi-
cada a les activitats col·laboratives 
amb persones amb discapacitat, 
tanca una etapa, però no deixa els 
usuaris de les seves iniciatives i 
projectes orfes, ja que traspassa 
la seva activitat a Entramat. La 
idea és que la feina tingui conti-
nuïtat i els professors dels tallers 
i alguns dels projectes segueixin 
sent els mateixos.

Des del Taller d’Idees asseguren 
que “en aquests 10 anys s'han po-
sat en marxa nombrosos projec-
tes, cursos, trobades, intercanvis i  
xerrades per integrar i visualitzar 
les persones amb "diferents capa-
citats", sota la idea i consciència 
que tots i totes tenim molt a apor-
tar dins l'entorn i la comunitat 
on vivim”. 

"Molt orgullosos"
Els seus responsables asseguren 
que “ens sentim molt orgullosos 
del camí fet fi ns ara i ens sentim 
molt agraïts de tot el que hem 
compartit junts, de les sinergies 
que hem creat i rebut. Han estat 

10 anys molt engrescadors i en-
riquidors, on tots hem après de 
l'experiència i del fet que el treball 

en xarxa fa possibles grans canvis 
en les persones i en la societat”.

Entramat
La nova ànima per la mateixa acti-
vitat portarà el nom d’Entramat. Es 
tracta d’una entitat amb experièn-
cia en el camp de l’àmbit inclusiu 

i que continuarà amb el projecte i 
l’ideari del mateix Taller d’Idees. El 
canvi serà efectiu a fi nals de mes i 
és un traspàs en tota regla, ja que 
Entramat mantindrà les mateixes 
instal·lacions que el Taller d’Idees, 
dins de Can Fugarolas. Entramat 
proposarà noves iniciatives i man-
tindrà les de més èxit de l’època 
Taller d’Idees, com els tallers, els 
disconcerts o la Tribukada.

Marta Dalmau, de l’equip que ha 
gestionat Taller d’Idees durant tots 
aquests anys assegura que “el ba-
lanç només pot ser positiu, estem 
molt contents de la feina feta i tam-
bé de què pugui tenir continuïtat”. 
El detonant del canvi és “la manca 
de voluntariat i els projectes per-
sonals que tenim moltes de les 
persones que en formàvem part” 
i assegura que és un “fi nal feliç”.

.

10

10 temporades ha 
completat Taller 
d'Idees com a entitat de 
referència en el treball i 
l'activisme amb 
persones amb "diferents 
capacitats"

Per acomiadar una etapa i obrir-ne una altra, el Taller d’Idees 
ha preparat una festa amb xocolatada inclosa aquest dissabte 
al matí a Can Fugarolas. La cita servirà per visualitzar el relleu i 
requereix, això, sí, d’inscripció prèvia per via telemàtica.

Festa de traspàs

CiutatCiutat núm. 1728 del 17 al 22 de juny de 2016
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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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Les esquerres, juntes

Núria Moreno pren la paraula en un Ple Municipal

D.Ferrer 

Arxiu 

i ajuntaments de tots colors polí-
tics" i lamenta que els populars di-
guin que la contractació d'aquesta 
empresa s'hagi fet sense transpa-
rència "quan sempre ha passat 
per les comissions informatives 
pertinents".

Reprèn al PP
Núria Moreno assegura que "òb-
viament no preguntem ni inves-
tiguem el passat polític dels res-
ponsables de totes les empreses 
amb les que treballem, perquè 
seria inconstitucional i en aquest 
país hi ha llibertat de pensament 
i de culte" i lamenta l'atac del PP: 
"és obvi que el PP només busca el 
soroll mediàtic a les portes d'unes 
eleccions i recorre a la política de 
difamar perquè quelcom queda-
rà". | Redacció

   Les acusacions del Partit 
Popular de Mataró d'amiguisme 
en la contractació d'una consul-
tora pel procés d'elaboració del 
nou pla de la Policia Local han 
valgut la ràpida resposta de Núria 
Moreno, segona tinent d'Alcalde 
i responsable de l'àrea. La també 
portaveu socialista a l'Ajuntament 
assegura que "en cap cas hi ha 
amiguisme perquè personalment 
desconeixia el passat socialista 
d'un dels membres de l'empresa, 
perquè en la mateixa hi ha pro-
fessionals igual d'acreditats amb 
passat a la marca blanca del PP a 
Vitoria i perquè hem treballat amb 
Singular Net Consulting des de fa 
més de dos mandats". 

Moreno defensa "la professiona-
litat i vàlua d'una empresa contra-
ctada per moltes administracions 

Ataca que el PP "només busqui el soroll mediàtic a les 
portes d'unes eleccions"

Moreno nega amiguisme en el 
'team building' de la Policia

 Els grups municipals de 
VoleMataró, la CUP i ICV-EUiA 
mostren el seu desacord amb el 
tancament d'una línia de l’Esco-
la de Cirera. Els grups d’esquer-
res demanen que es recuperi “el 
mapa escolar com a instrument de 
planifi cació, amb la participació 
efectiva dels poders públics locals 
i de la comunitat educativa. La 
planifi cació ha de comprendre 
la planifi cació dels grups escolars 
necessaris per a una escolarització 
de qualitat, l’assignació de recur-
sos, la distribució equilibrada de 
l’alumnat amb necessitats educa-
tives específi ques, els valors peda-
gògics i socials de cada projecte, 
les accions de seguiment i actua-
cions a curt, mitjà i llarg termini”.

Que SSTT s'expliqui
En aquest sentit, han demanat 
una trobada amb la directora dels 
Serveis Territorials d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya “en 
la qual exposi els seus arguments 
pedagògics favorables al tanca-
ment de l’esmentada línia de l'Es-
cola de Cirera i a no implementar 
una baixada generalitzada de rà-
tios”.  | Red

Volem, la CUP i ICV-EUiA 
demanen explicacions

Contra el tancament 
d’una línia a l’Escola 
de Cirera

Les sessions de formació i de cohesió d'equip per als alts co-
mandaments de la Policia Local, s'estendrà pròximament també 
a caporals i agents del mateix cos.

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

COMUNICACIÓ CREATIVA

 El club presenta el nou entrenador, Alberto Encinas, i el 
coordinador del planter, García Chica, iniciant una nova etapa

  EL CE MATARÓ ES RENOVA 
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núm. 1433
Del 17 al 22 de juny de 2016

totel Esport
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Portada i Pàg 2_1433ok.indd   1 15/6/16   18:00



Opinió

Staff

Àlex Gomà
Periodista

Quan falten ja menys de 50 dies 
pels Jocs Olímpics de Rio de 
Janeiro, l’actualitat esportiva co-
mença a anar una mica a la baixa 
amb l’excepció de la –de moment– 
bastant soporífera Eurocopa 
de futbol i una Copa Amèrica 
Centenario sense massa solta ni 
volta. Tot això, evidentment ens 
serveix als amants de l’esport per 
recuperar-nos i anar agafant for-
ces per encarar amb ganes el punt 
àlgid de l’estiu: la gran cita olímpi-
ca de cada quatre anys.

Per poder preparar aquesta cita 
com cal –i permeteu-me la "fal-
ca"– l’equip de la Fosbury estem 
immersos en la confecció i edició 
del primer especial en paper, de-
dicat, evidentment, als Jocs. Un 
nou salt fosburià. Després de “pa-
rir” fa dos anys la primera Revista 
Digital de “tot l’altre esport” (de-
mostrant que és possible parlar 
d’esport sense parlar de futbol), 
aquest cop l’objectiu és més am-
biciós. Una Guia en paper i amb 
majúscules, per degustar els Jocs 

amb calma i amb tota la informa-
ció necessària per saber-ne més 
de tots els esports i dels catalans 
que hi participen. I no només 
això, sinó que hem preparat un 
segon volum amb 27 històries 
olímpiques, una per cada edició 
dels Jocs. Sota la coordinació edi-
torial del Roger Castillo, l’equip de 
periodistes i col·laboradors de la 
Fosbury ja han aconseguit que s'hi 
bolquin més de 200 mecenes en 
un Verkami que de moment està 
sent un èxit. Participar-hi és molt 
fàcil, entreu a www.fosbury.cat/rio 
i podreu reservar els vostres exem-
plars al millor preu possible. 

Confiem que el Zika ens res-
pecti, que el dopatge no sigui el 
principal titular i que puguem 
viure uns magnífics Jocs Olímpics. 
L'espera de quatre anys ho me-
reix. De moment ens conformem 
a fer alguna migdiada i patir ve-
ient com els hooligans protagonit-
zen unes batalles campals indig-
nes de res que es pugui considerar 
esport. 

Agafant forces de cara a Rio
Voleu donar una empenta a la primera Fosbury en paper?

Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1433 | 2A ÈPOCA 
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el Esporttot
Alberto Encinas
Entrenador CE MataróEl Personatge

"Hem de ser un 
equip més 
organitzat a 
nivell coŀ lectiu"

Llegeix l'entrevista completa a la pàgina 7 d'el Tot Esport

Agenda
CASA

DISSABTE 18 DE JUNY: 
JORNADA ESPORTIVA 
A LA PLATJA
L’Ajuntament, a través de la Direcció d’Esports, 
i diferents entitats han organitzat una jornada 
esportiva a la platja per donar el tret de 
sortida a l’arribada de l’estiu.
Totes les activitats són gratuïtes menys les 
sortides en caiac, vela i el padelsurf. 
Algunes necessiten inscripció prèvia.

TORNEIG TENNIS PLATJA XPALAS
9 h A 19 h | Platja del Varador (davant Lasal)
A càrrec de XPalas.

MOSTRA FUTBOL PLATJA
10 a 12 h | Platja del Varador (davant CN 
Mataró) A càrrec de l'Associació Esportiva i de 
Lleure de Cerdanyola

ENTRENAMENTS VOLEI PLATJA
12 a 14 h | Platja del Varador (davant CN 
Mataró)
A càrrec de Club Volei Mataró

SORTIDES EN CAIAC
16 a 17:30 h | Port de Mataró 
SORTIDES EN VELA
16 a 17:30 h | Port de Mataró
PADELSURF
16:30 a 18 h | Port de Mataró
A càrrec de l'Escola de Vela Mataró

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

Portada i Pàg 2_1433ok.indd   2 15/6/16   18:01



 Alberto Encinas i García Chica amb el president de l'entitat, Fran Seijo (centre). | D.FERRER

Alberto Encinas és l'escollit 
per dirigir el primer equip de 
l'entitat i Garcia Chica serà el 
nou coordinador del planter

El passat dimarts, en el Municipal 
del Centenari, el President de l'en-
titat, Fran Seijo, va presentar el 
nou entrenador, Alberto Encinas, i 
el nou coordinador de futbol base 
del club,  Garcia Chica. 

Abans, però, va voler agrair la 
tasca feta per José María Polo i 

el seu cos tècnic i pel coordinador 
de la base Andreu Navarro. En els 
dos casos des del club se'ls havia 
ofert la renovació, però han estat 
ells que han decidit no continuar.

El nou entrenador del primer 
equip, Alberto Encinas, va assegu-
rar que després de nou anys en-
trenant juvenils li va agradar molt 
rebre aquest encàrrec d'entrenar 
el primer equip i més al de la seva 
ciutat, considerant que ja era el 

moment de fer el salt. Recordem 
que Encinas, format com a jugador 
al club groc i negre, ja va entrenar 
el Juvenil A del club dues tempo-
rades abans de fitxar la temporada 
passada pel Juvenil C de la Damm. 
Ara es mostra amb “moltes ganes 
per encarar el repte exigent de re-
cuperar la categoria”. De moment 
ha treballat aquests dies per man-
tenir el bloc de l’equip i ja ha fet 14 
renovacions de jugadors i ha pujat 
dos jugadors del juvenil.

Per la seva banda, el nou co-
ordinador serà García Chica amb 
una àmplia experiència coordi-
nant la base de molts clubs. Des 
de Cerdanyola, Pla d’en Boet, més 
de deu anys a la Fundació Sànchez 
Llibre, Vilassar de Mar i més re-
centment a La Llàntia. Arriba amb 
“ganes d’ajudar als entrenadors”, 
per tal que el club treballi amb una 
línia des de baix i mantingui la com-
petitivitat que té, però sobretot 
per formar jugadors que puguin 
arribar en el futur al primer equip.

Els nois del benjamí posant amb la copa de campions de Catalunya. | CEDIDA

Els mataronins van disputar 
a Martorell el partit pel títol 
davant el Santa Coloma

Diumenge passat el Benjamí del 
Futsal Mataró es va proclamar cam-
pió de Copa Catalunya després de 
superar a la final el Catgas Santa 
Coloma 3-2. El partit va comen-
çar molt bé per als interessos ma-
taronins, ja que als pocs minuts 

d'iniciar-se la final, Roger Abril va 
avançar als nostres. Poc va durar 
l'alegria mataronina perquè pocs 
minuts després, en una jugada 
afortunada, els de Santa Coloma 
van aconseguir l'empat, per acabar 
avançant-se en el marcador abans 
del descans.

A la represa els vermells van sor-
tir per l'empat i al cap de pocs mi-
nuts Raül Rosco va fer la igualada. 

A partir d’aquí,  el gol de la victòria 
es va fer esperar fins als darrers 
minuts de joc, quan Roger Abril va 
fer embogir la grada que omplia 
el Pavelló Municipal de Martorell.

Aquesta és la segona Copa 
Catalunya Benjamí i la cinquena 
de la història que guanya el club.

Formen l'equip Pol Cuní, Ismael 
Ramos, Roger Abril, Raül Rosco, Joel 
Miñano, Àlex Garcia, Arnau Alonso, 
Jan Soler, Joan Casanova, Martí 
Gómez i Pol la Torre, dirigits per 
Raül Pulido, Dani Baño i Juan Toffalo.

El Cadet A subcampió 
de Copa Catalunya 
El cadet A del Futsal Xarcurteria 
Juanjo, no va poder revalidar el títol 
de campió cadet de Copa Catalunya 
del 2015. Els mataronins que han fet 
una magnífica competició del K.O. 
no van mostrar la seva millor ver-
sió i van perdre a la final disputada 
a Martorell 7-2 davant Les Corts.

El CE Mataró presenta el nou 
entrenador i el coordinador de base

El benjamí del Futsal Aliança 
campió de Catalunya

www.eltotesport.com |  P. 3FUTBOLFUTBOL
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Els lluitadors del CD Tonbal que es van desplaçar a Marina d'Or. | CEDIDA

El CD Tonbal aconsegueix els 
millors resultats sumant 5 
medalles 

El passat dissabte 11 es va dispu-
tar a Marina d'Or (Oropesa del 
Mar) el Campionat d'Espanya de 
Taekwondo en les modalitats de 
freestyle i Poomsae, amb la parti-
cipació de lluitadors del CD Tonbal 
i el Hwarang Mataró.

L'actuació més destacada va ser 

pel Tonbal, que va aconseguir su-
mar 5 medalles, 3 plates i 2 bronzes 
de les 7 a què aspirava.

Les plates van ser per a Imanol 
Martín en categoria cadet adult, 
que va quedar a una sola dècima 
del campió; la parella cadet Imanol 
Martín i Carla Bernaola i, finalment, 
Toni Moreno en categoria master-1. 
Els tres lluitadors s'han quedat molt 
a prop de poder classificar-se pel 

Mundial que es disputarà al Perú.
Pel que fa al Hwarang, el més 

destacat van ser la 12a posició 
de Maria Correro en cadet adult i 
Sandra Moreno, 14a en júnior adult.

6 medalles a l'Open Ciutat de 
Figueres en categoria combat
Més notable va ser l'actuació 
del Hwarang a l'Open Ciutat de 
Figueres on va sumar 6 podis di-
vidits en 2 plates i 4 bronzes, de 
12 participants del club que hi 
participaven.

Les plates van ser per Izan 
Palomo i Max Soriano i els bronzes 
per Eva Maderuelo, Dario García,  
Oriol Pérez i Paula Prat.

 

Doctore creuant la línia de meta en primera posició. | CEDIDA

El mataroní s'imposa a 
l'arribada al Port de Suert 
després d'atacar al segon 
quilòmetre de la prova

Aquesta setmana s'està disputant al 
Pirineu la Transpyr Road que, com 
el seu nom indica, es tracta de la 
travessa més important que creua 
els Pirineus, al llarg de 7 etapes que 

porten els ciclistes des de Roses a 
Hondarribia.

A la tercera etapa, de 137km entre 
la Seu d'Urgell i el Pont de Suert, 
el mataroní Raül Hernández, més 
conegut com Raül Doctore, es va 
imposar després d'un atac al 2n qui-
lòmetre de l'etapa i, sense defallir, 
es va proclamar brillant vencedor.

Amb la reestructuració del 
grup C de lliga EBA, es passa 
de 20 a 28 equips

El Mataró Feimat, després de no 
poder classificar-se per a la fase 
final d'ascens en caure davant del 
Sitges, ha vist com s'ha obert una 
nova porta per aconseguir l'ascens 
de categoria. Amb el canvi de format 
aprovat al grup C de lliga EBA, la 
categoria passa de 20 a 28 equips, 
que es dividiran en 2 grups de 14. 
La redistribució d'aquestes 8 places 
permet als mataronins poder-ne 
sol·licitar l'ascens de categoria, com 
un dels dos millors equips més ben 
classificats que no van poder assolir 
l'ascens a la pista. El club ha enviat 
la documentació necessària a la 
FEB a l'espera de la resolució final 
de nous equips participants.

Bon paper dels clubs mataronins en 
el Campionat d'Espanya Poomsae 

Els medallistes del Hwarang. | CEDIDA

El Feimat soŀ licita 
plaça a EBA

Raúl Hernández s'emporta la 
tercera etapa de la Transpyr Road

el Esporttot TAEKWONDO
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L'equip benjamí del GA Lluïsos . | WWW.GALLUISOS.CAT

Van ser Marina Polo i Eloi 
Antón (Lluïsos) i Guillem 
Serra (Laietània) en 
benjamins i Carla Vilà 
(Laietània) en infantils 

El passat cap de setmana es van 
disputar a Castellar els Campionats 
de Catalunya de les categories ben-
jamí, aleví i infantil i els 2 clubs 
mataronins van tornar amb cinc 
medalles, 3 per a Lluïsos i 2 per al 
Laietània, i 4 títols, 2 per a cada.

Categoria benjamí: tres 
campions
En categoria benjamí l'equip del 
GA Lluïsos va ser el que va quedar 
Primer en l'oficiosa classificació 
per punts amb un gran balanç de 2 
títols, 3 medalles i 6 finalistes, que 
valora molt la tasca de les entrena-
dores Laura Pelegrí i Clara Sanz.

Marina Polo va quedar campiona 
en alçada amb 1,14 i subcampiona en 
60m amb 9.32 i Eloi Antón va ser 

campió en 1 km marxa amb 5:22.08. 
Van ser finalistes: Daniel Moreno 
4t en 1 km marxa (5:53.23), Mar 
Espartero 4a en llargada (3.34m). i 
Max Ordoyo 5è en 1000m (3:25.34).

En aquesta categoria, pel 
Laietània, Guillem Serra es va fer 
amb el títol en 1000m amb 3:20.70.

A la categoria aleví únicament un 
finalista, Xavier Àlvarez (Lluïsos), 
que fou 7è en 600 m amb 1:50.45.

Categoria infantil: títol per a 
Carla Vilà
El més destacat va ser el títol de 
campiona infantil de salt en perxa 
per a Carla Vilà (CA Laietània) que 
es va aixecar per damunt de 2,85 m, 
amb 20cm sobre la 2a classificada.

Altres finalistes del club laie-
tanenc van ser Mohamed Arís 5è 
en 3000m amb 10:15.38, Berta 
Figueras 7a en 3000 m amb 
11:28.30, Gerard Corominas 7è en 
perxa amb 2,35m.

Per part del GA Lluïsos: Sara 
Adjar 4a en 1000m (3:20:06) i 
Albert Sans 6è en martell (22,12).

Les noies amb la medalla de plata. | RFEN

És la millor classificació de la 
selecció espanyola en aques-
ta competició

 La selecció espanyola va caure 
el diumenge passat a Xangai en 
la gran final de la Lliga Mundial 
contra els Estats Units per un clar 
13-9. D'aquesta manera les de Miki 
Oca van acabar en segona posició, 
que suposa la millor classificació 
històrica de la selecció estatal en 
aquesta competició.

En aquesta selecció hi tenen un 
pes molt important tres jugado-
res de La Sirena CN Mataró, Roser 
Tarragó, Laura López i Marta Bach. 
A la final però, com tota la selec-
ció, no van brillar prou per poder 
aguantar el fort ritme de joc de les 
nord-americanes.

Superen a Itàlia als quarts i 
Austràlia a la semifinal
El camí fins a la final però, no va 
ser fàcil. Després de superar la fase 
de grups es van veure amb Itàlia 
als quarts de final, a qui van acon-
seguir derrotar per 8 a 5.

A les semifinals, contra Austràlia, 
l'actuació de Roser Tarragó i Laura 
López (amb 3 i 2 gols respectiva-
ment) va ser vital per derrotar a la 
selecció aussie per 10 a 8.

El sènior femení del CH 
Llavaneres es proclama 
campió de la copa Federació

Les maresmenques van jugar el 
passat dissabte la final de la Copa 
Federació a Coma-ruga, i després 
d'un partit molt complicat davant 
el Santpedor, després d'aixecar 
un 5-10, per acabar dominant la 
primera part 17-11. El coixí de gols 
va permetre controlar el partit a la 
2a part, fins al definitiu 26-22 que 
les proclamava campiones.

Quatre títols als campionat de 
Catalunya d'atletisme de base

Les tres Sirenes es pengen la me-
dalla de plata a la Lliga Mundial

El Llavaneres gua-
nya la Copa Fed.

L'equip pres per l'eufòria. | CEDIDA

www.eltotesport.com |  P. 5POLIESPORTIU
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L'equip del CNM celebrant el primer lloc en categoria Open. | CEDIDA

L'equip masculí destaca en un 
cap de setmana de molta acti-
vitat per al CN Mataró

Aquest passat diumenge es va dis-
putar a Pineda el Campionat de 
Catalunya per relleus, en un cir-
cuit 300 metres nedant, 10km en 
bicicleta i 2 km de cursa a peu que 
han de fer cadscun dels 3 rellevis-
tes de cada equip. 

Pel Centre, en el Campionat, 
l'equip Femeni, representat per 

les joves promeses de l'equip cadet 
del centre, va fer una gran com-
petició quedant quartes a només 
15 segons del podi. Maria Andreu, 
Mireia Alvarez i Julia Raja va acon-
seguir una gran classificació. En 
nois, l'equip masculí Elite estava 
format per Alex Cortijo, Guille 
Cortijo i Pablo López, i van aca-
bar en 7a posició.

En la competició Open, l'equip 
masculí format per Lluís López, 

Adrià Parra i Oriol Farré van acon-
seguir la victòria.

Toni Noé segueix sent referèn-
cia en la Triatló de Zarautz
A la XXX edició de la mítica triatló 
de Zarautz, el veterà triatleta del 
CNM, Toni Noé, va demostar que 
als seus 70 anys encara es man-
té molt en forma, enduent-se la 
gran ovació de l'esdeveniment i 
guanyant la categoria veterans-3 
(+ de 70 anys), en una prova de 
2800 metres nedant, 80km en bi-
cicleta i 20km de cursa a peu, amb 
un temps de 6h 12'.

Notable actuació al Campionat 
d'Espanya de mitja distància
Diumenge també es va disputar a 
València el Campionat d'Espanya 
de Mitja Distància (1900-80-21). En 
categorai femenina, la triatleta del 
CNM Natàlia Rodríguez va ser la 
millor classificada acabant en 16à 
posició, mentre que en categoria 
masculina, el més destacat va ser 
Oriol Gili que va acabar 26è.

El CNM guanya la triatló per 
relleus de Pineda en categoria Open

L'equip de nivell II al primer calaix del podi. | CEDIDA

Èxit de l'AE Sincro Mataró en el 
Campionat de Catalunya benjamí

Van aconseguir cinc 
medalles en una cita amb 
285 esportistes

L'AE Sincro Mataró va aconseguir 
cinc medalles en el Campionat de 
Catalunya benjamí de natació sin-
cronitzada celebrat a les piscines 
Picornell el cap de setmana pas-
sat, on hi havia 36 participants 

del Mataró que segueix creixent 
en el planter.

En nivell II es va aconseguir me-
dalla d'or i campiones de Catalunya 
gràcies al combinat A, que va su-
perar el CN Calella, tercer, i el CN 
Sabadell, segon. L'equip campió es-
tava format per Erica Bosch, Cèlia 
Forns, Carla Miró, Maria Morón, 

Queralt Rovira i Isabel Shuang.
En categoria N-III el combi-

nat A va ser també campió de 
Catalunya i medalla d’or en la mo-
dalitat de combos per davant del 
CN Granollers i Nat. Joan Pelegrí. 
L'equip d'aquest nivell estava 
format per Gal·la Altarriba, Laia 
Cabotí, Carla Cervelló, Laia Fanlo, 
Laia Medina, Aina Pidal, Sara Reina 
i Telma Serralvo.

En categoria n-I el combinat A 
va ser 5è, el combinat B del n-II 
va acabar en desena posició i el B 
del n-III, novè.

Individualment, en l’apartat de 
figures de n-III, medalla de bronze 
per Sara Reina i 7a posició per Laia 
Fanlo. En n-II, medalla de plata per 
Isabel Shuang, medalla de bron-
ze per Maria Morón i 10a posició 
per Queralt Rovira. En N-I, Clàudia 
Rodriguez, Helena Guillem i Nàdia 
Ballo en 5a, 6a i 10a posició.

el Esporttot TRIATLÓ
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www.gress.es

ALMACÉN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO:ALMACÉN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
Horario comercial:Horario comercial:
De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00hDe lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00hSábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

NUEVA EXPOSICIÓN:NUEVA EXPOSICIÓN:NUEVA EXPOSICIÓN:
Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind. Pla d’en Boet MATARÓ, Pol. Ind. Pla d’en Boet MATARÓ, Pol. Ind. Pla d’en Boet 
T 93 161 50 15T 93 161 50 15T 93 161 50 15
HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h 
Sábado: 8:00h a 13:30hSábado: 8:00h a 13:30hSábado: 8:00h a 13:30h

YA DISPONIBLE EN NUESTRAS TIENDAS 
CERÁMICA bellavista
MODELOS EN STOCK 

Desde7,35€/m2
AZULEJO 31X61

BEIG     

VISON                             

SUITE VISON        

INSERTO VISON

BLANCO           

GRIS                            

SUITE GRIS          

INSERTO GRIS 

AZULEJO 31X61

BLANCO                                    

MOSAICO GRIS

BEIG       

MOSAICO VISON
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PORCELÁNICO
RIOJA
21X60

PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O

21X60

 MÁS MODELOS EN NUESTRAS TIENDAS

Por sólo

LA MADERA NO SIEMPRE
ES LO QUE PARECE...

Por sólo

14,79€/m2

8,18€/m2

GRES
IRATI
22,2X66,4

12,31€/m2

PORCELÁNICO
NATURA 
21,8X90,4

GRIS                 HAYA                ROBLE

También disponible en antideslizante 
Clase 3 al mismo precio!!!

CENIZA               NOGAL                   ROBLE

13,97€/m2

PORCELÁNICO
CLEVELAND
23X120

HAYA              ROBLE              TAUPE

13,97€/m2

PORCELÁNICO
DAVOS
23X120

 MÁS MODELOS EN NUESTRAS TIENDAS MÁS MODELOS EN NUESTRAS TIENDAS

PORCELÁNICO
TRELINE
15X90

PORCELÁNICO

16,45€/m2

GRIS

BEIG LAGUARDIA             NAJERA  

Atideslizante Clase 3

Por sóloPor sólo

Por sóloPor sólo
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* vàlid per a totes les altes excepte “Quota Familiar”vàlid per a totes les altes excepte “Quota Familiar”
més informació a la secretaria del Centre i al web www.cnmataro.cat

ET DIUS JOAN O JOANA?
...o tens un amic o amiga que se’n digui?

OFERTA LIMITADA DEL 20 AL 26 DE juny

DONCS FELICITATS!  
PER SANT JOAN TENS MATRÍCULA GRATUÏTA!



Encinas durant la seva presentació com a nou entrenador del primer equip. | DANIEL FERRER

Entrevistem Alberto Encinas 
després de la seva presenta-
ció com a nou tècnic del CE 
Mataró

Dues setmanes després del final 
de temporada i de la confirmació 
de l'ascens, el CE Mataró ha pre-
sentat el nou entrenador per un 
nou projecte per retornar el club 
a 1a Catalana.

Què t'ha fet assumir el repte 
de la banqueta del Mataró?
Vaig rebre la proposta de part del 
president del Mataró, i ara que ja 
feia 9 anys que entrenava els juve-
nils en categories maques, sobretot 
a Nacional, vaig creure que ja era 
temps d'assumir nous reptes, a més 
a més, jo sóc de la ciutat i format al 
club, conec els jugadors i em venia 
de gust fer el pas a amateurs aquí.

Ja havies portat el juvenil del 
Mataró. 
Sí, fa un parell d'anys i l'any pas-
sat vaig estar a la Damm dirigint 
el Juvenil C a preferent, que són 
els juvenils de primer any. Al final, 
tot i que la Damm volia que segu-
ís, en Fran (Seijo) em va proposar 
el repte del primer equip i la idea 
em va seduir.

Per què creus que costa tant 
que els jugadors i el bon nivell 

de la cantera del Mataró facin 
el salt al primer equip?
Aquí a Mataró tenim un handicap 
que és el nivell econòmic. En aques-
ta categoria ja hi ha molts equips 
que paguen un sou fix als juga-
dors, i aquí no. Ara, per exemple, 
que estic acabant la plantilla, he 
d'intentar convèncer els jugadors 
amb el sentiment de pertinença 
de l'entitat i la ciutat. Això fa la 
captació més dificultosa.

S'ha de buscar un grup consis-
tent, llavors.
Correcte, necessites un grup 
que tingui ganes de pertànyer al 
Mataró, però també necessites bons 
futbolistes, perquè si no tens aquest 
talent i nivell futbolístic, després 
competir i intentar pujar de cate-
goria, com és el nostre objectiu, 
encara es fa més difícil.

Mantenir el gruix de la plantilla 
és important de cara buscar 
l'ascens?
Jo crec que és important perquè 
són jugadors que ja tenen experi-
ència en la categoria, tant a sego-
na com a primera, per tant, ells ja 
poden donar aquesta base inicial 
de solidesa i de treball, i amb les 
noves incorporacions més alguns 
juvenils, crec que es pot fer una 
bona barreja de futur. A més a més, 

fins ara, amb els jugadors que m'he 
reunit han mostrat una molt bona 
predisposició de cara a tornar a 
assolir l'ascens, tot i saber que és 
molt difícil. En aquest sentit sóc 
molt optimista.

La categoria es va perdre pels 
partits de casa. Què es pot fer 
per canviar la tendència?
Normalment els equips se salven 
perquè es fan forts a casa, i no va 
ser el cas del Mataró. És evident que 
si volem millorar, ens hem de fer 
forts a casa. A part, principalment 
també es va baixar per no sumar 
punts als enfrontaments directes. 
No és el que tu sumes, si no el que 
ells deixen de sumar, també.

Tens alguna idea de com 
jugareu?
La idea és tenir un equip més or-
ganitzat sobre el camp, amb més 
sentit col·lectiu. Un equip que sap 
el què ha de fer quan té la pilota i 
quan no la té, a les accions a pilota 
aturada. En aquest pas ens agra-
daria ser un equip més organitzat 
col·lectivament. Els jugadors, a ni-
vell individual, tenen talent, però 
jo penso que l'equip hauria d'ha-
ver estat més organitzat en molts 
partits de la temporada.

"La situació econòmica és un han-
dicap respecte dels altres equips"

www.eltotesport.com |  P. 7FUTBOL
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Els resultats a casa han 
penalitzat la temporada del 
Mataró

El CE Mataró afrontava la seva pri-
mera temporada a 1a Catalana des-
prés de l'ascens de la temporada 
passada, en la qual es va passejar 
a 2a Catalana amb una temporada 
triomfal. L'equip de José M. Polo 
pràcticament mantenia el bloc de 
la temporada anterior, però s'ha 
vist la diferència entre les dues 
categories i l'equip groc-i-negre no 
ha pogut mantenir l'aconseguit un 
any enrere i torna a 2a Catalana.

La temporada del CE Mataró no 
ha estat pas molt dolenta, i només 
ha estat tres jornades en zona de 
descens (a la 2a, a la 5a, i a l'última, 
la decisiva). Durant el campionat 
l'equip ha anat a ratxes. Després 
d'un inici irregular (una sola vic-
tòria en els cinc primers partits), 
va encadenar 8 jornades sense 
perdre (6a a 13a), però després 
en va tenir 6 sense guanyar (14a 
a 19a), després altre cop 8 sense 
perdre (22a a 28a), per acabar amb 
7 sense guanyar (28a a 34a). Han 
penalitzat molt el Mataró el gran 
nombre d'empats que, per molt 
que es digui que "anem sumant", 
se suma menys amb dos empats 
que amb una victòria i una derrota.

Estadístiques de la temporada:
Classificació final: Vilassar de Mar 62; 
La Jonquera 58; Horta 58; Manresa 56; Mar-
tinenc 55, Sants 54, Tona i Vic 52; Farners 

51; Andorra 50; Mollet 47; Avià 46; Lloret 
43, Girona B 41; CE MATARÓ 41; L'Escala 35; 
Abadessenc 27 i Molletense 12.

El CE Mataró acaba malament 
a totes dues voltes
Classificació 1a volta: Horta 32; Tona 
31, Manresa 30, Mollet 30, Vilassar de Mar 
30, Martinenc 30, La Jonquera 27, Avià 27, 
Sants 25, Andorra 24, Lloret 23, Vic 22, CE 
MATARÓ 21, L'Escala 19, Girona B 17, Farners 
16, Abadessenc 20, Molletense 6.
Classificació 2a volta: Farners 35; 
Vilassar de Mar 32; La Jonquera 31; Vic 30; 
Sants 29; Horta 26; Manresa 26; Andorra 
26; Martinenc 25, Girona B 24; Lloret 20; CE 
MATARÓ 20; Avià 19, L'Escala 16; Abadessenc 
7; Molletense 6.
El CE Mataró que durant la primera volta 
va arribar a estar en 9è lloc va fer un mal 
final, sumant, igual que ha passat al final 
del campionat, un sol punt davant els 
mateixos rivals (Tona, Martinenc, Girona 
B i Horta).

L'equip groc-i-negre una mica 
millor a camp contrari
Partits camp propi: Andorra 37; Horta i 
Sants 35; Martinenc 33; Vilassar i Farners 
32; La Jonquera i Tona 30; Vic i Manresa 
29; Avià 25; Lloret 23; Abadessenc 22; 
Girona B 21; L'Escala, CE MATARÓ i Mollet 
20; Molletense 6.
Partits camp contrari: Vilassar de Mar 
30; La Jonquera 28; Mollet i Manresa 27; 
Vic i Horta 23; Tona 22; CE MATARÓ i Avià 
21; Lloret 20; Farners, Sants i Girona B 
19; L'Escala 15; Andorra 13; Molletense 6; 
Abadessenc 5.
Com es pot veure si la lliga s'hagués ju-
gat només a camp contrari l'equip groc-i-
negre no hauria perdut pas la categoria. 
Fora de casa l'equip groc-i-negre només 

La plantilla 2015/16 del CE Mataró. | ARXIU

ha perdut 6 partits jugats, "impropi" 
d'un equip que acaba baixant.

El CE Mataró amb golaverage positiu
Gols marcats: Martinenc 53; Vilassar 52, 
Avià 51; Manresa 50; Sants 48; CE MATARÓ 
i Tona 47, La Jonquera 46; Girona B 45; 
Andorra 43; Vic i Lloret 42, Horta 41; 
Farners 38; Abadessenc 37; L'Escala 36; 
Mollet 34; Molletense 21. 
Gols encaixats: Vilassar de Mar i La 
Jonquera 29, Farners 32; Vic i Mollet 33; 
Horta 34; Manresa 36; Andorra 41; Lloret 
42; Tona i Sants 43; CE MATARÓ 45; Girona 
B 46; Martinenc 48; L'Escala 51; Avià 54; 
Abadessenc 66; Molletense 68.  
I una altra dada ben poc habitual en 
un equip que perd la categoria, i li ha 
passat, al CE Mataró és que acaba amb 
un golaverage positiu i situat entre els 
equips que més gols han fet.

José M. Polo ha disposat de 31 
jugadors al llarg del campionat: 
La porteria se l'han repartit Joel Garzón 
(18 partits i 25 gols encaixats) i Pol 
Andiñach (16 partits i 20 gols encaixats). 
Només en 2 partits han encaixat més de 
2 gols (un cop cada un, rebent-ne 3) i han 
mantingut el zero 9 cops (4 Joel i 5 Pol)..
Com a jugadors de camp, indicant 
els partits en què han intervingut 
(titular+suplent), i els gols que han 
fet, tenim a: Rodri (30+3, 9 gols), Aitor 
Gonzàlez (32, 10 gols), Adrian Redondo 
"Fiti" (31+1), Willy (28+3),  Cristian (23+8, 
5 gols), Àlex Aznar "Parri" (27+2), Sergio 
Sànchez (17+12, 1 gol),  Abel Moreno 
(22+6), Ousman (10+18, 5 gols), Isma 
Aguilar (26+1, 1 gol), Uri Martínez (11+12, 
5 gols), Baba Nimaga (11+12, 2 gols), Javi 
Bustos (7+13, 1 gol),  Víctor Hernàndez 
(9+10), Sergi Urbano (6+12, 6 gols), Kiku 
Parcerisas (15+1), Hèctor Urbano (10+2),  
Marc Aranyó (3+6), Izar (1+7), Marc Ariño 
(0+7), Antonio Pérez (3+3), Lluís (3+1), 
Albert Pintor (1+2), Ricky (1+2), Óscar 
Castellano (0+3), Raul (0+2), Roger (1), 
Marc Cervera (0+1, 1 gol). Els cinc últims 
són juvenils.

El CE Mataró perd el que havia 
guanyat la temporada anterior

el Esporttot FUTBOL
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A la Fosbury 24 parlem d'es-
port durant una de les fases 
vitals més úniques durant la 
vida de la dona.

El dubte és lògic i evident. Puc fer 
esport si estic embarassada? No 
és perillós i arriscat pel correcte 
desenvolupament de l'embaràs? 
La resposta és clarament que no. 
Ara bé, cal informar-se sobre què 
és convenient i què no. Seguir uns 
consells bàsics, i aplicar el sentit 
comú, poden fer que l'esport resulti 
molt beneficiós durant l'embaràs.

Primer de tot i perquè quedi clar: 
les embarassades no cal que tin-
guin por a practicar esport durant 
l’embaràs. Amb precaució, l’exercici 
físic pot aportar diferents avantat-
ges com ara tonificar els músculs 

abdominals, de la pelvis i les lum-
bars, augmentar el benestar físic 
i psicològic, estimular la circulació 
sanguínia i la tensió arterial, millo-
rar l’oxigenació del fetus, disminuir 
el risc de diabetis gestacional o bé 
evitar l’increment excessiu de pes, 
entre altres beneficis.

La millor recepta: 
el sentit comú
Sabent que l’esport no està ni molt 
menys prohibit durant l’embaràs, 
en qualsevol cas, és imprescindible 
seguir una sèrie de recomanacions 
que segur que, per ser força evi-
dents, no sorprendran ningú. En 
primer lloc, és molt aconsellable 
fer un reconeixement mèdic pre-
vi per tal d’adaptar l’exercici físic 

a l’estat i les fases de l’embaràs 
i assegurar-se que no hi ha cap 
complicació que desaconselli la 
possibilitat de fer esport.

Practicar esport durant 
l'embaràs és baneficiós
L’esport és beneficiós per a les 
embarassades però cal adaptar 
la intensitat de l’exercici tenint en 
compte els hàbits i rutines prèvi-
es. És a dir, si abans de l’embaràs 
no es practicava esport amb una 
certa intensitat, no ens posarem a 
fer exercicis intensos durant l’em-
baràs. I, de fet, si ja els fèiem abans 
de l’embaràs, tampoc cal seguir-los 
fent al mateix nivell després. En 
aquest sentit, és un mal exemple 
emmirallar-se en els casos d’espor-
tistes professionals que han seguit 
competint al màxim nivell mentre 
estaven embarassades. Són casos 
extrems de persones que tenen el 
cos habituat a un esforç físic molt 
elevat. El cas de l’atleta nord-ame-
ricana Amber Miller, que el 2011 va 
disputar la Marató de Chicago em-
barassada de 39 setmanes i que va 
parir just acabar la cursa, indica el 
que no s’ha de fer.

Pel que fa al tipus d’esport i exer-
cicis, cal evitar els esports de con-
tacte i aquells on és fàcil que hi hagi 
impacte pèlvic per cops, caigudes, 
salts… Així, cauen de la llista el bàs-
quet, el futbol, l’esquí, l’equitació, 
etc. Tampoc són aconsellables els 

L’esport durant l’embaràs

el Esporttot LA FOSBURY
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esports on hi ha canvis bruscos de 
direcció com ara els esports de ra-
queta. I tampoc aquells esports o 
exercicis físics que facin augmentar 
la pressió de l’abdomen.

Evitar esforços o càrregues 
físiques molt elevades
Convé sempre evitar el sobreesforç 
i el patiment en l’esport durant 
l’embaràs. La pràctica esportiva 
ha de ser agradable i no ha de fer 
augmentar amb excés el nombre 
de pulsacions. Per això, s’ha d’anar 
amb compte amb el que potser és 
la pràctica esportiva més estesa: 
córrer. Com que és una de les ac-
tivitats físiques que poden afectar 
la zona pèlvica, és recomanable 
consultar amb un metge la seva 
conveniència.

En tot cas, cal aplicar la lògica 
mencionada anteriorment. Si l’em-
barassada ja corria abans de l’em-
baràs, segurament podrà seguir-ho 
fent tot i que baixant el ritme.

Els esports recomanats
Hi ha una sèrie d’esports que per 
les seves característiques són els 
més recomanats per a les emba-
rassades. El més bàsic i fàcil de tots 
és caminar. Una mitja hora a bon 
ritme al dia, per exemple.

La natació i altres exercicis físics 
dins l’aigua, com ara l’aquaeròbic, 
també són molt recomanables de-
gut a les condicions de flotabilitat 

de l’aigua, que permeten fer movi-
ments que fora de la piscina podrien 
ser perjudicials. Cal adaptar, però, 
l’activitat a les fases de l’embaràs 
i no són aconsellables les piscines 
durant les últimes sis setmanes per 
tal d’evitar el risc d’infecció.

Altres pràctiques suaus com el 
ioga, el tai-txi o el pilates ajuden a 
fer estiraments i també formen part 
de la llista que fa possible mantenir 
una activitat esportiva saludable 
durant l’embaràs.

Recomanacions bàsiques
El ritme cardíac no ha d’excedir 
mai de 140 pulsacions per minut.

A partir del quart mes d’embaràs, 
s’han de descartar exercicis que re-
quereixin estirar-se panxa enlaire, 
com bé podrien ser les abdominals.

Evitar la pràctica esportiva quan 

fa molta calor.
En el cas que es dugui a terme 

un exercici intens, hem de vigilar 
que no s’allargui més de 15 minuts.

L’escalfament al principi i els es-
tiraments al final de l’exercici físic 
guanyen molta més importància.

La pràctica esportiva hauria de 
ser regular (entre 2-3 cops per set-
mana) i no de forma intermitent.

S’haurà de prendre molt de líquid. 
Tant abans, com durant i després de 
la realització de la tasca esportiva.

Aixecar-se de terra ha de ser de 
forma gradual.

Les necessitats calòriques aug-
menten en més de 300 calories per 
dia quan es practica esport, per 
tant, hem de vigilar la nostra dieta.

Si seguim aquestes pautes, l'es-
port serà una eina molt beneficiosa 
durant l'embaràs.

Jessica Ennis-Hill va tornar a competir al més alt nivell després de la maternitat. |  CEDIDA

www.eltotesport.com |  P. 10LA FOSBURY
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Els buggys de l'equip GassRacing. | DANIEL FERRER

La seu i dos pilots de 
l'equip que participarà en el 
Campionat d'Espanya són 
mataronins

El passat 10 de juny, coincidint amb 
la inauguració del nou concessio-
nari Gass a Mataró, es va presentar  
l'equip Gass Racing, participant al 
Campionat d'Espanya de Ral·lis Tot 
Terreny 2016.

L’equip GASSracing té la seva seu 
a Mataró i aquesta temporada està 
compost per 5 Buggys Polaris RZR 
1000 XP Turbo, preparats i posats a 
punt per a la més alta competició, 
en el taller del nou concessionari 
GASS a Mataró.

GASSracing és part d’un projec-
te que va començar fa 3 anys amb 
l’obertura del primer concessionari 
GASS a Torrent (València), continua 

amb la participació aquell mateix 
any de l’equip al Campionat d’Espa-
nya de Ral·lis Tot Terreny (CERTT) 
i culmina amb una iniciativa molt 
innovadora que consisteix a oferir 
el lloguer dels Buggys ja preparats 
per a córrer el CERTT. Aquest sis-
tema estalvia comprar i preparar el 
vehicle i, a més a més, inclou, con-
sumibles, assistència, verificacions, 
equip de mecànics i allotjament.

Des de la primera participació 
l’objectiu de l’equip ha anat crei-
xent any rere any, aconseguint més 
i millors fites.

L’any passat ja van aconseguir 
les quatre primeres posicions a la 
categoria Buggys del CERTT 2015. A 
més a més en Jordi Abril i en Juanjo 
Martínez, tots dos de Mataró, van 
quedar primers classificats a la 

categoria Buggys del CERTT 2015, 
van guanyar el Campionat d’An-
dalusia 2015 i varen aconseguir 
la primera victòria absoluta d’un 
Buggy en una de les proves del 
CERTT 2015.

Aquest any en Sami Plaza i en 
Juanjo Martínez han aconseguit de 
nou una victòria absoluta a la Baja 
Almanzora i, de moment, l’equip 
té col·locats 2 dels Buggys entre 
els 3 primers de la seva categoria.

Els pilots i copilots de l’equip:
· Jordi Abril (Mataró) i Víctor 

Rivera.
· Sami Plaza (Mataró) i Juanjo 

Martínez.
· Andreu Cachafeiro i Guifré Pujol.
· Jose Luis Peña i Víctor Rivera.
· Federico Mogni i Miguel A. 

Làzaro.

Es presenta l'equip GassRacing per 
al Campionat de Raŀ lis Tot Terreny

Més fotos de l'acte de presentació. | DANIEL FERRER

el Esporttot MOTOS
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Via Sèrgia, 8-12. Tel. 93 758 91 51. MATARÓ. auser.com  

SERVICIO POSVENTA Renault
Segueix amb la teva vida, que res t’aturi.

*Promoció vàlida de l’1 de juny al 31 agost de 2016. Preu de pneumàtic amb muntatge, equilibratge i impostos inclosos. No inclou el cost de 
gestió del residu. Promoció de devolució de la diferència presentant un pressupost informatitzat, en un radi inferior a 10 km al voltant de la 
instal·laci

GARANTIM EL MILLOR PREU.

I si els trobes 

ET TORNEM 
LA DIFERÈNCIA!*

Renault recomana

Les millors vacances comencen 
amb un canvi d’aires.amb un canvi d’aires.
I amb un canvi de pneumàtics.

Les millors vacances comencen 
amb un canvi d’aires.
I amb un canvi de pneumàtics.

renault.es/renault-posventa

195/65 R15 91H
PER

72,67€ 70,05€ 64,76€

195/65 R15 91H
PER

195/65 R15 91H
PER
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dissabtes i festius

Capitán Koblic  12:20  16:00  18:05  20:10  22:15  01:00

Ninja, Turtles: fuera de las sombras  

 12:15  12:30  16:00  18:00  20:20  22:40  01: 00        [En cat.] [ds.] 12:00      

 [En cat.] [dg.] 12:30        [En cat.] 17:00  19:20  21:40  00: 00      

Expediente Warren 2  

 12:00    16:00  18:45  21:10  00:30        [dv.-ds.] 17:15  20:00  22:45   

          [dg.] 16:30  20:15  22:15        [dl.-dm.] 17:00  19:45  22:30

Buscando a Dory [dg.] 18:00

Dos buenos tipos 12:10  16:30  19:00  21:30   00:00

Rumbos 20:30  22:35 

Si Dios quiere 18:30  20:30  22:30  00:30           [dg.] 16:00 

Warcraft, el origen 12:00  16:30  19:05  21:45  00:30

El reino de los monos 12:15

Nuestros amantes 16:00

Una madre imperfecta 22:30

Alicia a través del espejo 

 12:15  16:30  19:00  00:00       [exc. dg.] 21:30        

Un doctor en la campiña 20:20

X-Men: Apocalipsis [exc. dg.] 12:00  16:00  19:00  22:00  00:20

 [dg.] 12:00  19:15  22:15

La bruja                 00:40     Espías desde el cielo 00:45  

Angry Birds 12:15  16:00  18:10

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

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

Al final de la escalera 21:30 (16 juny)

La noche q mi madre mató a mi padre 17:30  19:30 (19 juny)

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

Montsieur Chocolat 18:00 (20 juny)

Julieta 20:15 (20 juny)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                          

Ninja, Turtles: fuera de las sombras  

 16:00  17:00          [dv.-ds.] 18:10  19:15  20:20  22:30 

 [dg.] 18:20  20:15  22:20     [dg.-dm.] 19:15       [dl.-dm.] 18:00  20:10  22:15

Expediente Warren 2  16:30  18:00  19:30  22:15

Buscando a Dory  18:15

Dos buenos tipos  

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

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

Warcraft, el origen [dv.-ds.] 18:10  20:30  22:45      [ds.] 15:50

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

Un doctor en la campiña  

 [dv.-ds.] 20:30  22:30 [dg.-dm.] 20:25  22:20

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

X-Men: Apocalipsis       21:30       Angry Birds  16:00  18:00

             Programació del 17 al 21 de juny

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Cinema: Ferran Àngel

 A la segona part de l'adaptació 
cinematogràfica de les Tortugues 
Ninja ens hi trobem el desenvo-
lupament de tot l'univers de la 
sèrie, amb l'aparició dels perso-
natges més coneguts de la mítica 
animació televisiva. 

Al més pur estil Michael Bay, 
tot i que en aquest cas només 
n'és el productor, els excessius 
primers plans i moviments de cà-
mera continus, propers al mareig, 
són perfectament reconeixibles i 
estalviables.

Les Tortugues i la "posturetes"
 
Tortugas Ninja II 'Fuera de la sombra'.

El film, sense deixar de ser en-
tretingut, porta tots els tics de la
primera part al límit en aquesta 
segona. Com si de les escenes més
increïbles de James Bond es trac-
tés, en aquesta ocasió deixa de 
banda un mínim de realisme per 
deixar-se portar per la ficció més 
absoluta i increïble.

Megan Fox, tot i perdre prota-
gonisme respecte de la primera 
part, segueix sent tan “posturetes” 
com a la primera, conscient del 
seu paper a la sèrie. Això sí, per 
sort, els punts d'humor que ens 
regalen les tortugues són d'agrair.

Les tortugues més famoses tornen a l'acció

Pregunta de la setmana
Com es deien a la sèrie 'Les 
Tortugues Ninjes' els dos 
esbirrus d'en Trinxant?

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

Resposta del núm. 1726
‘1’

Guanyadors:
Hernán Barco Alonso.

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. 1728 del 17 al 22 de juny de 2016
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Cinemes Les estrenes núm. 1728 del 17 al 22 de juny de 2016

EXPEDIENTE WARREN

Seqüela de la reeixida "Expedient 
Warren", que porta a la pantalla un altre 
cas real d'Ed i Lorraine Warren. Tots dos 
viatjaran a Londres per ajudar a una 
mare soltera amb quatre fills que viu en 
una casa plena d'esperits malignes.
Direcció: James Wan
Intèrprets: Vera Farmiga, Patrick Wil-
son, Frances O'Connor
133 min

NINJA TURTLES: FUERA...

En aquesta ocasió Les Tortugues Ninja 
tornen a sortir de les ombres per pro-
tegir la ciutat de Nova York del malvat 
Shredder i els seus nous aliats. Seqüela 
de "Ninja Turtles (Les Tortugues Ninja)" 
(2014).
Direcció:  Dave Green
Intèrprets: Megan Fox, Will Arnett, Lau-
ra Linney, Tyler Perry
112 min

CAPITÁN KÓBLIC

Kóblic és un ex capità de l'Armada que 
participava a "els vols de la mort". 
Abandonarà la seva carrera militar per 
refugiar-se a Colònia Helena, on l'única 
llei que impera és la del comissari Velar-
de, un delinqüent amb uniforme policial.
Direcció: Manuela Burló Moreno
Intèrprets: Ricardo Darín, Oscar Martí-
nez, Inma Cuesta 
92 min

ENTRE AMIGOS

Richard, Gilles i Philippe han estat amics 
durant gairebé mig segle. Un estiu, 
prenen un magnífic iot al costat de les 
seves núvies i s'embarquen en un viatge 
de plaer cap a Còrsega. Però la convi-
vència a bord no sempre és fàcil. 
Direcció: Olivier Baroux
Intèrprets:   Daniel Auteuil, Gérard Jug-
not, François Berléand
90min

GRANDES FAMILIAS

Jerome Varenne és un financer francès 
que viu a Xangai amb la seva companya 
Chen-Li. En un breu viatge de negocis a 
París, s'assabenta per la seva mare que 
el que ha estat la seva llar durant la in-
fància al poble d'Ambray es vendrà. 
Direcció: Jean-Paul Rappeneau
Intèrprets:  Mathieu Amalric, Guillaume 
de Tonquedec
113 min

LA LEYENDA DE BARNEY...

Barney Thomson és un maldestre i tímid 
barber d'una perruqueria de Glasgow. 
Porta la vida mediocre de solter em-
pedreït, menyspreat a la feina i a casa. 
Quan l'acomiaden, es veurà immers en 
una acusació d'assassinat macabra.  
Direcció: Robert Carlyle
Intèrprets: Robert Carlyle, Ray Winsto-
ne, Emma Thompson
90 min

EL TOT MATARÓ EN PAPER
CADA DIVENDRES...

LES 24H A TOTMATARO.CAT
SUBSCRIU-TE AL MAILING DIARI A WWW.TOTMATARO.CAT/RSS // TROBA’NS TAMBÉ A FACEBOOK I TWITTER

EL TOT MATAREL TOT MATAR
CADACADA

LESLES 24H 24H A A
A PROP TEU
A PROP TEU
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CONEIX L’OFERTA ESPECIAL PER A NOUS SOCIS!
laietania@laietania.cat | 93.796.12.82 | 692.69.93.41 | www.laietania.cat

T’IMAGINES UN ESPAI MILLOR  
PER L’ESTIU DELS TEUS  
FILLS O FILLES?

CURSET 
POLIESPORTIU 

ESTIU
LaIETànIa

2016

del 27 de juny al 22 de juliol  
i del 29 d’agost al 9 de setembre

INSCRIPCIONS ObERTES www.LAIETANIA.CAT/ESTIU
(per torns o per setmanes, des de 60€ per setmana. places limitades)

ÚLTIMES PLACES!!



Concert de Partidaris del Dia de la Música de 2014.

 Anna Aluart 

En àmbit internacional el Dia de la Música es com-
memora cada 21 de juny. Les diferents localitats ho 
celebren el cap de setmana més proper. En aques-
ta ocasió, aquest dissabte, dia 18. L'Ajuntament de 
Mataró conjuntament amb la Casa de la Música de 
Mataró i l'Escola Municipal de Música de Mataró 
(EMMM) han preparat una jornada per "aglutinar 
bona part dels agents musicals de la ciutat", explica 
Joan López, professor i coordinador d'activitats de 
l'EMMM. Des de la Casa de la Música han fet recent-
ment un replantejament de les activitats i tasques per 
encaminar a ajudar als músics i bandes de la ciutat. 
En aquest sentit "el dia de la música serà un apara-
dor més gran i més visible per a tots ells", assegura 
Marta Vilarrasa, responsable de les activitats de la 
Casa de la Música de Mataró. 

Mataró és la llavor de molts grups musicals. 
Pràcticament tots els bucs d'assaig que s'ofereixen 
a la ciutat, que no són pocs, estan plens, germen i 
refl ex del cultiu de música amb segell mataroní que 
es genera. La visualització d'aquests treballs i la di-
fusió d'aquests grups, però, no sempre és senzilla.

En quin estat de salut es troba la música 
de la ciutat? Coincidint amb la celebra-
ció del Dia Mundial de la Música hem 
volgut prendre la temperatura al sec-

tor en una ciutat tan musical com la de Mataró.

Des de la Casa de la Música de Mataró i l'Es-
cola Municipal de Música de Mataró potencien 
l'esperit, la formació i la difusió musical de la 
ciutat durant tot l'any. Una tasca que reivindi-
quen que necessita més facilitats normatives i 
més implicació per part dels consumidors de 
música a l'hora d'apostar per veure i escoltar 
concerts de grups que, encara, no coneixen.

El reportatge d'aquesta setmana refl exiona so-
bre l'estat de salut de la música local, en la set-
mana en què es mobilitza pel Dia de la Música. 

Reflexionar sobre
la música localREPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Anna Aluart

Mataró celebra dissabte el Dia de la Música amb 
la intenció de potenciar els grups locals
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Anna Aluart

La música com a experiència

"Si t'agrada la música, no et pots quedar amb es-
coltar-la per la ràdio o Internet, s'ha de veure en 
directe", assegura Marta Vilarrasa, responsable 
d'activitats de la Casa de la Música de Mataró. 
Vilarrasa creu que "és una experiència" deixant de 

banda "si t'agradarà més o menys el que escoltes".

De fet, des de l'Escola Municipal de Música de 
Mataró (EMMM), també es potencia la música 
experiencial, sobretot amb el projecte que tenen 
amb els infants de pocs mesos de vida. Descobrir 
la música per a ells sí que és tota una experiència.

Música al carrer

"Jo sóc músic de carrer", diu la cançó dels Txarango. 
Doncs la refl exió que des de la Casa de la Música i 
l'EMMM posen sobre la taula, també va en aquesta 
línia. I és que Mataró té espais per consumir música 
però tots són molt concrets, tancats i referents. Fora 
d'aquests no se'n pot trobar massa. "Hi ha espais molt 
concrets on es programa regularment música, a la 
resta està una mica oblidat", diu Vilarrasa que valora 
molt positivament el clima de la ciutat de Mataró que 
"permetria tenir música a cada cantonada i cada dia, 
com passa en altres ciutats d'altres països".  

"Tot el que sigui fer música al carrer creiem que 
és molt important i positiu per a la ciutat", assegura 
López. Precisament el carrer, López creu que "és un 
espai de difusió i promoció" de la mateixa música, 
com es farà concretament aquest dissabte: "És un 
dia on es poden veure diferents formacions de dife-
rents persones que estan implicades en moviments 

musicals diferents de la ciutat", diu López.

De fet la llei d'espais públics tampoc és gens fl exi-
ble en aquest punt: "la normativa és molt acotada i 
restrictiva pel que fa als espais públics. Segurament 
en aquests moments un músic que es posés a tocar 
al carrer el farien fora", diu Vilarrasa. I parlant de 
lleis, la d'activitats dins dels bars-restaurants tampoc 
ajuda a promoure aquesta cultura musical. Vilarrasa 
proposa: "S'hauria de trobar la manera perquè no 
només per Les Santes o els espais privats s'hi pro-
grami música regularment, hi ha d'haver més opci-
ons i més facilitats perquè la música sigui present 
durant tot l'any". 

Bon moment musical?

"Rotundament sí", diu López. "Comparat amb fa 
uns anys, és un bon moment per a la ciutat: tenim 
l'EMMM consolidada, la Casa de la Música fent molt 
bona feina,... només ens falta creure'ns-ho més". 

Reportatge
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normal" i hi hagués "música en directe per tot ar-
reu". "És responsabilitat de tots consumir música", 
afegeix López que reclama: "Ja que no som cultu-
ralment tan inquiets com en d'altres països hem de 
ser prou bons per potenciar el que tenim".

La celebració del Dia de la Música precisament 
pretén ser un aparador de tot el moviment musical 
que es genera a la ciutat i que, moltes vegades, resta 
desconegut i ocult.

Hi ha d'haver més 
opcions i més 
facilitats perquè la 
música sigui present 
durant tot l'any”

López afegeix: "és un molt bon moment perquè fi ns 
i tot en aquest curs l'Ajuntament ha apostat perquè 
l'activitat de l'EMMM entri dins el currículum escolar: 
molts més nens i nenes s'involucren molt més amb 
la música". "Les Santes també demostren que hi ha 
molt bon nivell musical a la ciutat. Totes les compar-
ses tenen músics en directe i només això ja és molt 
important. No passa a tot arreu! Som la capital de la 
rumba catalana, no ens n'hem d'oblidar, només ens 
ho hem de creure", refl exiona el professor de l'EMMM.

"En aquests moments hi ha moltes propostes 
noves que amb pocs recursos segueixen endavant. 
De fet, com menys recursos més creativitat mu-
sical apareix", diu Vilarrasa que creu que la cele-
bració del Dia de la Música ha de servir per donar 
visibilitat a tots aquests treballs que normalment 
no en tenen tanta però que "valen molt la pena".

Responsabilitat de tots

"No tenim cultura musical, no estem acostumats a 
tenir música en directe i consumir-la habitualment", 
lamenta Vilarrasa, a qui li agradaria que "tot fos més 

Matí: Escoles de música

Escenari Plaça Ajuntament:
 10.30h El Carreró
 11.00h KBMúsics
 11.30h Nou Espai Imma Planas
 12.00h Música Masafrets
 12.30h Liceu Mataró
 13.00h EMMM

Tarda: Grups de la ciutat

Escenari Davant Ajuntament:
 18.00h Batsküll
 19.15h Stepmother

Escenari Plaça Ajuntament:
 17.30h EMMM
 19.30h Gospelsons
 20.00h Morro's Band
 21.00h Allau
 22.00h Fulcanelli

Horaris de dissabte:

núm. 1728 del 17 al 22 de juny de 2016
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En Josep i la Maria han decidit, amb els seus dos fills, 
anar a passar el dissabte a la muntanya. És un calo-
rós dia d’estiu i els ve de gust arribar-se fins a l’es-
pai natural que tenen a tocar de casa, el Montnegre. 

Només arribar a les portes de l’espai natural es troben 
amb un informador, una persona del Pla d’Informació 

Informar per
evitar
incendis
La Diputació de Barcelona posa en marxa, com cada 
estiu, el Pla d’Informació i Vigilància a les zones fo-
restals de la demarcació

i Vigilància (PVI) 2016, el dispositiu que cada any 
a l’estiu la Diputació de Barcelona implementa a 
427.979 ha forestals de la demarcació de Barcelona. 
L’informador, un dels 170 que hi ha contractats per 
fer aquesta feina a tot el territori barceloní, els hi 
explica les mesures de prevenció d’incendis i la impor-
tància de no cometre infraccions a la reglamentació 
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EL PVI compta amb 91 vehicles

per als informadors i els

auxiliars de la zona
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en aquesta matèria. Està en contacte permanent 
amb un centre de control, com també ho estan els 
guaites, que en Josep, la Maria i els seus fills poden 
veure a la llunyania dalt d’una torre. Des d’aquestes 
torres, repartides també per tot el territori, els 44 
guaites detecten columnes de fum i traslladen la 
seva correcta localització al centre de control. Allà 
on la família d’en Josep ja no arriba és al centre 
de control, on hi treballen els operadors de zona, 
els auxiliars i els enginyers de zona, que són els 
encarregats de vetllar pel bon funcionament del 
dispositiu d’informació i vigilància. Són, en total, 
48 persones que, sumades a les anteriors, fan les 
262 que enguany s’han contractat pel PVI 2016.

El PVI el va iniciar la Diputació de Barcelona el 1996 
com a prova pilot a la zona de l’Alt Penedès i des 
d’aleshores s’ha estès a gairebé tota la superfície 
forestal de la demarcació. L’objectiu és evitar l’inici 
d’incendis forestals informant qui arriba als espais 
naturals i, enguany, es treballarà per intensificar 
aquests esforços d’informació en aquells punts 
concrets on es concentra la població usuària del 

bosc. De fet, en Josep, la Maria i els seus fills es 
troben amb molts altres visitants, que també han 
decidit anar a passar el dia al Montnegre. Tots ells 
s’han trobat l’informador perquè han arribat al 
parc a l’hora de dinar, i el personal del PVI treballa 
durant les hores de màxim perill d’incendi forestal, 
que abraça des de 2/4 d’1 del migdia i fins a 2/4 de 
8 del vespre. Quan a mitja tarda decideixen tornar 
a casa, la família s’ho ha passat tan bé que pensen 
en tornar-hi el cap de setmana; també s’hi troba-
ran els informadors i la resta del personal del PVI, 
perquè el dispositiu està operatiu des del 17 de juny 
i fins a l’1 de setembre.

Un dispositiu que té un pressupost de 2 milions 
d’euros, que comprèn, bàsicament, la contractació 
de tot el personal, els 91 vehicles dels informadors 
i dels auxiliars de zona, i material tècnic, de tele-
comunicacions o d’oficina. Aquest cost és assumit 
per la Diputació de Barcelona, tot i que els 268 
ajuntaments que participen en el dispositiu fan una 
aportació de combustible per als vehicles segons 
la seva superfície forestal.

EL PVI compta amb 91 vehicles

per als informadors i els

auxiliars de la zona
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PTGE. AMICS D’ARGENTONA, 8. SECTOR CAN NEGOCI
08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo
Oferta dentro de nuestro horario laboral
Obsequiamos con la grabación de la inspección

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

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

+ IVA

Cedida 

Busca la sortida en veler a la teva mida
La mataronina Totavela llança Triponboard.com, el primer cercador de sortides 
i trajectes, sigui a la cabina o plaça a plaça, per tot el Mediterrani

Empreses: Redacció

    Viatjar en veler, de forma pau-
sada o decidida, està més a l'abast 
de tothom. L'empresa Totavela de 

Mataró, un nom especialitzat en 
viatges i sortides en veler ha creat 
el primer cercador de viatges amb 
patró inclòs. Triponboard.com és 
una web que recull totes les ofertes 

d'empreses que es dediquen a les 
modalitats del "plaça a plaça" o 
"a la cabina". Així, de la mateixa 
manera que hi ha cercadors de 
vols en avió i de transports per 

www.totmataro.cat/empenta

AMB EMPENTA
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mòb: 717.71.30.88 · www.esmarpsicologia.com
Camí de la Geganta 1, 5è 5a, Mataró

CURSETS INTENSIUS DE NATACIÓ 
PER A INFANTS D’1 A 12 ANYS

Encara que és un sector relativament nou a Espanya, el dels viatges 
a veler va creixent any a any com una alternativa a ser presa molt se-
riosament en el mercat vacacional. Actualment hi ha més de 20 em-
preses en l'àmbit de l'Estat que ofereixen viatges organitzats en veler 
en la modalitat del plaça a plaça per cobrir tot el mar Mediterrani. 

Un sector en alça

Busca la sortida en veler a la teva mida

carretera, ara aquest nou instru-
ment de matriu mataronina per-
met contemplar l'opció especial 
del veler segons quin sigui el tra-
jecte que es vulgui fer.

Triponboard.com ofereix infor-
mació del tot detallada de cada 
viatge per facilitar al comprador 
la cerca del seu viatge d'acord 
amb les preferències i necessitats. 
Indexa les diferents rutes, itinera-
ris, detalls de l'embarcació, con-
dicions i compta amb un apartat 
fotogràfi c específi c de cada opció 
per tal que el viatger sàpiga amb 
tot luxe de detalls les condicions 
amb les quals es farà a la mar. I 
òbviament, sempre amb patró.

Tres simples passos
Els usuaris que ja saben el que 
volen podran trobar-ho en tres 
simples passos en el cercador més 
bàsic però és un instrument tam-
bé pensat per als que no tenen 
una idea tan clara de quin tipus 
de viatge volen afrontar en veler. 
És per això que el buscador dóna 

diverses opcions i categoritza els 
serveis per tal de facilitar el viatge 
a mida en cada cas.

Per a viatjar en veler es pot con-
tractar l'opció "a la cabina" per la 
qual es disposa de l'espai propi, 
talment com si fos un altre tipus 
d'embarcació, des d'un punt a 

l'altre o també l'opció "plaça a 
plaça". L'avantatge d'aquesta és 
que els preus baixen i permet a 
persones que no es coneixen en-
tre elles accedir a una activitat 
com viatjar en veler, compartint 
l'experiència i les despeses amb 
altres passatgers.

núm. 1728 del 17 al 22 de juny de 2016
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Una gravació de ficció televisiva Cedida 

  El TecnoCampus i les producto-
res Gestmusic i Diagonal TV han 
arribat a un acord per iniciar, el 
curs vinent, el Màster en Producció 
Executiva de Ficció per a Televisió. 
Es tracta d’una formació orientada 
a la indústria audiovisual, concre-
tament a l’àmbit de la producció 
de fi cció per a televisió en tots els 
formats (televisió, movies, sèries, 
minisèries, web-sèrie o 2.0).

El pla d’estudis cobreix tots els 
aspectes de la producció execu-
tiva, la direcció i la producció de 
sèries i cinema per a la televisió. 
Es partirà del guió ja escrit i es tre-
ballarà sobre documents reals que 
no han estat portats a pantalla. El 

Nou màster 
sobre ficció 
televisiva 

Diagonal TV, Gestmusic i 
el mateix TCM impulsen 
aquesta nova titulació per 
a l’àmbit audiovisual

programa cobreix des de l’anàlisi 
de guió i construcció de personat-
ges fi ns a la planifi cació de tots els 
aspectes del projecte, el disseny de 
producció, la planifi cació tècnica, 
el treball amb els actors i les tas-
ques dels membres dels equips, 
entre altres. 

El nou màster s’adreça a llicen-
ciats o graduats en Comunicació 
Audiovisual i titulacions similars, 
o bé a professionals que vulguin 
ampliar el seu perfi l o actualitzar 
continguts relacionats amb els 
àmbits de què tracta el màster. | 
Redacció

amb Empenta

empenta 3 i 4 1728.indd   2 14/6/16   19:45



Dolors Guillén i Xavier Godàs segellen l'acord Cedida

  La presidenta de la Fundació 
TecnoCampus, Dolors Guillén, i 
l’alcalde de Vilassar de Dalt, Xavier 
Godàs, van signar el dimecres 8 de 
juny un conveni marc que posa 
les bases de col·laboració per tirar 

L'objectiu és transferir els coneixements dels estudis al 
sector del turisme de la comarca

endavant projectes dins de l’àm-
bit turístic.

El TCM i l’Ajuntament col-
laboraran a partir d’ara en acti-
vitats de formació pràctica i in-
vestigació científi ca. Aquest acord 

Col·laboració en turisme entre 
TCM i Vilassar de Dalt

també permetrà intensifi car les 
relacions entre el món universitari, 
la societat i el territori a través de 
programes de col·laboració relaci-
onats amb el turisme que impli-
quin els estudiants i l’equip docent 
de l’Escola Superior de Ciències 
Socials i de l’Empresa. En aquest 
sentit, l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt participarà en programes de 
pràctiques per als estudiants de 
diverses titulacions de l’Escola 
Superior de Ciències Socials i de 
l’Empresa.

Parts del conveni
Alhora, el conveni inclou l’orga-
nització i execució d’activitats 
relacionades amb la generació, 
transferència i difusió de conei-
xement sobre el sector del tu-
risme. Això implica, entre altres 
accions, la participació en la cre-
ació d’un Observatori de Turisme 
del Maresme i la col·laboració 
en l’organització de la Jornada 
OCITUR, que acull bianualment 
el TecnoCampus. | Redacció

núm. 1728 del 17 al 22 de juny de 2016
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COMPRA VENDA 

COMPRO PUNTALES, ANDAMIOS, 
etc. 631.565.231 
MATARÓ. VENDO MOTO. Nueva. 
49cc. Marca Daelim-S-Five. 950€. 
93.536.88.92 /696.250.967 
MATARÓ. VENDO CAMILLA. 3 cu-
erpos. Nueva. 150€. 93.536.88.92 
/696.250.967 
VENC ACCIÓ FAMILIAR CNM, Centre 
Natació Mataró. Preu 300€. Telèfon 
646.923.161 
COMPRO MAQUINARÍA HOSTELERÍA 
usada. 93.741.00.00

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi 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 
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

MATARÓ ALQUILO HABITACIÓN a 
chica responsable. Cerca estación. 
603.511.683 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139 
MATARÓ-CIRERA. Pis de 3 hab., to-
talment reformat, 3º sense ascensor. 
550€/mes 93.790.96.09 ref. P1821
ALQUILO HABITACIÓN 669.986.591
MATARÓ-ROCABLANCA. Pis de 4 
habitacions, possibilitat de mobles i 
electrodomèstics, 4º sense ascensor. 
580€/mes 93.790.96.09 ref. P1826
MATARÓ-CERDANYOLA. Pis de 4 
habitacions,moblat, 3º sense as-
censor. 640€/mes 93.790.96.09 
ref. P1796

TRASPASSOS-LLOGUERS

MATARÓ-CENTRE. Pis d’una habita-
ció doble, moblat i equipat, ascensor 
i parquing. 650€/mes 93.790.96.09 
ref. P1806
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
SE ALQUILA HABITACIÓN amuebla-
da en mataró. Preferiblemente mujer. 
629.300.111 
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

TREBALL

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
CONDUCTOR CARRETILLA 
RETRÀCTIL elevadores, toros. 
M’ofereixo. Tinc anys d’experiència. 
630.865.863
CHICA BUSCA TRABAJO interna, 
cuidado personas mayores o niños. 
698.229.774 
PEON CONSTRUCCIÓN BUSCA tra-
bajo. 698.222.921
BUSCO TRABAJO MASOVERO. 
698.222.921
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
662.267.774
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
632.931.598
CUIDO PERSONAS MAYORES fi nes 
semana. Coche. 630.148.415
CUIDO PERSONAS MAYORES. 
Experiencia. Referencias. 698.241.967
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
niños, mayores, ay.cocina... 7€/h. 
600.628.045 
C H I CO  B U SCA  T RA BAJ O . 
Mantenimiento en general, mozo 
almacén. 631.835.837 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA y plan-
cha. Zona Mataró y Argentona. 
685.193.495 
CUIDO PERSONAS MAYORES. 
Interina. 688.302.271 

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

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

PEDAGOGA. MOLTA EXPERIÈNCIA. 
Classes reforç (català, castellà, 
matemàtiques). Problemes d’apre-
nentatge. Antònia 629.370.524 
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 

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, etc. Informació sen-
se compromís 605.686.269 (www.
mestredaixa.com). havaneres@mes-
tredaixa.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 
PALETA EXPERIENCIA. Económico. 
653.796.506 
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942 
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fonta-
nero. Económico. 649.131.920 

núm. 1728 del 17 al 22 de juny de 2016www.totmataro.cat/economics
PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

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

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

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

PINTOR 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 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. 
Repara tu ordenador desde casa. 
607.665.679. Sergi 
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141  

TAROT

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

VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE. 
674.471.893 José 

CONTACTES

URGEN CHICAS PARA contac-
tos. Entre 150€ a 250€ diarios! 
Granollers 603.732.978
KATY, PARTICULAR. 631.287.774 
ESTRELLA MADURITA. Muy cariño-
sa. 120 de pecho. Piso particular. Para 
hombres de buen gusto. 688.253.126 
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
JAZMINE MORENAZA 30. Recién lle-
gada de Colombia. Ven a conocerme. 
Cuerpo escultural. Casa particular. 
688.316.612 
LORENA MATARÓ. Rubia sin práctica 
y cariñosa. 120 pecho, cuerpo muy 
bonito. Casa particular. Llámame 
631.004.240 
CHICAS JAPONESAS. Nuevas. Zona 
Palau. 615.719.971 
TRAVESTI MORBOSA. MATARÓ. 
Jackeline 611.347.338 
GABI. CHICA NUEVA Mataró. Morena, 
dulce, caliente. 688.405.878 
ALICIA, PARTICULAR, 28 años. ma-
sajes, sexo 677.172.027 
LEYRE MASAJISTA SEXUAL 
698.247.545 
JAVI 70 AÑOS, buena posición. 
Soy pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 45 años. Atlético, moreno. 
682.462.579 
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA 
667.955.000 Mataró 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964 

Econòmics
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Una Mostra amb 74 entitats de Mataró
La Nit de la Solidaritat, avui divendres i la Mostra durant tot el dissabte a Santa Anna i 
La Riera coronen el Juny associatiu a la ciutat

Societat: Redacció

   Aquest cap de setmana arriben 
els dos plats forts del Juny associ-
atiu amb la Mostra d’Entitats de 
Mataró i la Nit de la Solidaritat. A 
la sisena edició de la Mostra d’En-
titats, que des de l’any 2012 té una 
periodicitat bianual, s’hi han ins-
crit 74 entitats de diferents àm-
bits: solidaritat, esports, veïnals, 
culturals, lleure, immigració, so-
ciosanitari i medi ambient. Totes 
elles hi seran dissabte de les 11h 
a les 21h, a la plaça de Santa Anna 
i La Riera. 

La Mostra té com a objectius 
difondre la tasca que realitzen les 
associacions, mostrar les possibi-
litats de col·laborar-hi i crear un 
espai de trobada i intercanvi sobre 
els temes que treballen les entitats. 
En la preparació de la Mostra s’ha 
comptat amb un grup promotor, 
amb representants de vuit entitats 
de la ciutat, que ha treballat perquè 
la jornada sigui un èxit i un refl ex 
exhaustiu del món associatiu i del 
voluntariat de Mataró.

Actuacions i activitats
S’han programat 16 actuacions 
de música, titelles, teatre, Zumba, 

Flamenc, Country, Bollywood, i 
obres de teatre infantil a l’esce-
nari instal·lat a la plaça de Santa 

Anna. A la zona de la parada de 
taxis es duran a terme 8 tallers i 

activitats de Ioga, Tai-txi, esgrima, 
circ, futbol sala, castells i Chi-Kung. 
Simultàniament hi haurà 20 taules 
on es faran partides d’escacs, jocs 
de rol i tallers, i hi intervindran 
dues batucades. 

Globus pels refugiats
Per cloure la VI Mostra d’Entitats, 
el mateix dissabte a les 21 h, el 
Consell Municipal de Solidaritat, 
Cooperació i Convivència ha or-
ganitzat una enlairada de globus 
en solidaritat amb els refugiats, 
amb la participació de totes les 
entitats i visitants de la Mostra 
que ho desitgin.

72

Són les entitats que 
participen de la Mostra 
des d'àmbits com la 
solidaritat, esports, 
veïnals, culturals, lleure, 
immigració, sociosanitari 
i medi ambient

La Nit de la Solidaritat tindrà lloc el divendres 17 de juny al Casal 
l’Aliança de Mataró. El Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació 
i Convivència ha escollit com a convidada l’entitat Proactiva 
Open Arms que, sota el títol “Som socorristes, salvem vides”, 
parlarà de la situació en què es troben els refugiats. També es 
projectarà el documental “To Kyma, rescat al mar Egeu”. Durant 
l’acte es presentarà la memòria 2015 dels projectes i activitats 
que s’han portat a terme, i es recollirà llet, oli i sucre en suport 
a la campanya de Càritas Interparroquial de Mataró “Aliments 
per la Solidaritat”.

L'exemple d'Open Arms

CiutatCiutat núm. 1728 del 17 al 22 de juny de 2016
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Busques plaça de pàrquing a bon preu? 
La tens molt a prop 

Venda de places als pàrquings  
Saba Can Xammar i La Riera

Places limitades. Reserva ja la teva!

Saba La Riera
La Riera, 69-77

Propietat: 19.900 €

Saba Can Xammar
Camí Ral, 254-260

  Concessió: 12.000 € 
Propietat: 13.500 €

Informa-te’n als pàrquings
     902 28 30 80

www.saba.es



Els Mossos d'Esquadra van fer la detenció

El Ple Municipal va donar compte d'aquest acord

Una de les empreses Arxiu  Arxiu 

Daniel Ferrer 

  Els Mossos d'Esquadra van de-
tenir el 5 de juny un home de 22 
anys, nacionalitat marroquina i 
veí de Santa Coloma de Gramenet 
per robar amb violència al Mataró 
Joc Sportium de La Riera, un es-
tabliment d'apostes esportives i 
zona de joc. Els fets es remunten 
al 14 d’abril, quan cap a la una del 
migdia, amb l’establiment obert al 
públic, tres homes van entrar-hi 
per separat. Un d’ells es va quei-
xar a la treballadora que una de 
les escurabutxaques s’havia em-
passat diners amb l’objectiu que 
sortís de la cabina de seguretat. 

  La Junta de Portaveus de Mataró 
va aprovar el passat 6 de juny una 
declaració institucional a favor 
de permetre el dret a vot a partir 
dels 16 anys. Simbòlicament, el 
Ple va donar compte d'aquesta. 

Els Mossos indiquen que tenia dotze antecedents per 
fets similars i que es va endur 1.340 euros

Aleshores un altre va amenaçar-la 
amb una arma de foc i el tercer va 
entrar a la cabina per robar els 
diners. Van fugir amb un botí de 
1.340 euros en efectiu. A fi nals de 
maig la feina dels investigadors 
va permetre identifi car un dels 
tres atracadors, en concret el que 
va amenaçar la treballadora amb 
l’arma de foc, i van començar a 
buscar-lo. Finalment el van detenir 
el 5 de juny a Barcelona.

L’arrestat, amb 12 antecedents 
per fets similars, va passar a dispo-
sició del jutjat que va decretar-ne 
l’ingrés a presó. | Redacció

Presó per robar en un local de 
joc amb una arma de foc

Mataró dóna suport al dret a 
vot als 16 anys

 La 9a edició dels Projectes 
Singulars es tanca aquest mes de 
juny després de facilitar que 68 
alumnes de 4t d’ESO de 8 centres 
de secundària de Mataró hagin fet 
estades a empreses formatives de 
la ciutat.  Els Projectes Singulars 
tenen com a objectiu principal 
oferir suport als joves en els darrers 
cursos de l’ESO, fent possible que 
trobin un espai educatiu adaptat a 
les seves necessitats, on l’aprenen-
tatge resulti atractiu i engrescador, 
combinant el treball escolar amb 
estades formatives en empreses.

Adquirir pràctica
Durant les estades a les empreses, 
l’alumnat té l’oportunitat d’adqui-
rir coneixements pràctics sobre les 
tasques de la professió que està ex-
plorant, hàbits i valors relacionats 
amb el món laboral i informació de 
les diferents sortides professionals 
que li ofereix la professió i els re-
queriments d’accés. Amb aquesta 
iniciativa s’afavoreix el possible 
procés de transició al món laboral 
dels joves participants amb uns 
bons resultats, gràcies al treball i 
la col·laboració de 81 empreses i 
entitats. Han participat en aquesta 
iniciativa 68 alumnes en 81 em-
preses diferents.  | Redacció

81 empreses i entitats 
col·laboren en la iniciativa

68 alumnes fan 
estades formatives en 
empreses de la ciutat

El text, presentat per ERC-MES, 
es va aprovar amb els vots a favor 
d’aquest grup municipal a més 
de CiU, Volem, CUP i ICV-EUiA, 
i les abstencions del PSC i el PPC. 
Ciutadans i PxC, en contra. | Red.
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• Aires condicionats "fred-calor".
• Alarma.
• Persiana automàtica.
• Llums led.
• Portes de vidre automàtiques "Namusa".
• Terra de pissarra, gris fosc.

• Modulat pladur.
• Prestatgeries inox i fusta.
• Rètol i llums vestíbul amb programador.
• Alçada del sostre, 3'30 m.
• Extintors.
• Càrrega i descàrrega, a la porta.

MolT ben condicionaT per a qualsevol Tipus de negoci

local de 380M2 · 190M2 planTa baixa 
190M2 planTa superior

TraspÀs 29.000€ i 1.300€ de lloguer

Al centre de Cerdanyola, ha funcionat 
com a botiga de roba de la llar i cortines 
durant 38 anys.

S'ha tancat per "jubilació"

Av. Puig i Cadafalch, 240

Mataró

T 669 486 400

oporTuniTaT
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Concerts del Dia de la Música del 2014.

Allò que fa diferent el Cartell Alternatiu de la Festa 
Major és que són els mataronins el que l’escullen 
mit jançant sufragi popular. El Concurs del Cartell 
Alternatiu de Santes és un certamen que organitza 
el Tot Mataró amb la voluntat de donar sortida a tot 
tipus d’artistes i ciutadans mataronins i santeros a 
experimentar el que és fer un cartell de Les Santes 
i que la gent el pugui valorar i votar.

El Concurs del Cartell Alternatiu de Santes s’ha con-
vertit en 8 anys ja, en una cita clàssica per a tot tipus 
de mataronins que en prenen part. La imatge gua-
nyadora, la més votada pels mataronins, il·lustrarà 
la portada del Tot Mataró del 15 de juliol, pocs dies 
després que es desvetlli el guanyador. 

La pròxima setmana el Tot informarà dels importants 
premis que s’endurà el mataroní o mataronina que 
guanyi la vuitena edició del certamen.

Ja està en marxa la vuitena edició del 
Concurs del Cartell Alternatiu de Santes 
2016 que organitza El Tot Mataró i 
Maresme. A poc més d’un mes de la 

Festa Major, comença ara el període de pre-
sentació de propostes d’aquest Concurs con-
vertit en un clàssic de les pre-Santes. El Cartell 
Alternatiu de Les Santes l’escullen els lectors 
del Tot Mataró a partir de la votació popular 
entre els cartells finalistes, però abans d’arri-
bar a aquest període, s’obre el termini de pre-
sentació de cartells fins al pròxim 3 de juliol.  
 
Fins llavors es poden presentar tants cartells 
alternatius com es vulguin, en la tècnica que 
es vulgui, que compleixin les bases del certa-
men. Els cartells finalistes es podran votar a 
través de la web totmataro.cat/cartellsantes i 
del Facebook del Tot Mataró. 

Tothom pot fer el seu
Cartell Alternatiu de
Les Santes
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7 edicions de ple èxit

Els guanyadors fi ns ara del Concurs del Cartell 
Alternatiu de Santes van ser Carlos Villarín el 
2009, Xevi Esteve el 2010, Lara Sànchez el 2011,  

Rafa Porro el 2012, José Manuel Bernal el 2013, 
Joan Martí el 2014 i Anna Solà el 2015. Tots set 
cartells formen part de la pinacoteca popular de 
la Festa Major de Mataró, al costat dels cartells 
ofi cials de cadascun dels anys. 

Les bases del VIII Concurs del 
Cartell Alternatiu de Santes

- Es poden presentar tants cartells com es vulgui, 
enviant-los a concurs@totmataro.cat abans de les 
24h del 3 de juliol de 2016.

- S’hi haurà de fer constar de forma clara el NOM de 
l’artista i el TÍTOL de l’obra. L’organització notifi carà 
la correcta recepció del cartell.

- El treballs han de ser originals i incloure la llegen-
da ‘Les Santes. Festa Major de Mataró’. Del 25 al 29 
de juliol de 2016.

- La tècnica és lliure, els treballs han de ser originals 
i s’han de lliurar a mida DIN A3 digitalitzat (preferi-
blement en format PDF).

- El participant cedeix al Tot Mataró i Maresme els 
drets d’utilització i reproducció dels treballs. El gua-
nyador serà la portada del Tot Mataró del 15 de juliol.

- La votació entre els cartells fi nalistes es realitzarà 
per via telemàtica entre el 7 i el 12 de juliol. Es podrà 
votar a través de formulari web i també a través de 
la xarxa social Facebook.

- La participació del Concurs suposa l’acceptació 
d’aquestes bases.

- A la web del certamen s’exposaran la totalitat dels 
cartells participants, així com la selecció fi nal.

Tothom pot fer el seu
Cartell Alternatiu de
Les Santes
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La Festa al Port de Mataró, en imatges

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer

Tot imatges festa port.indd   1 14/6/16   11:30



con conducción eficiente, doble ahorro
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Apunts
psicològics

A la columna 1717 parlava de la 
saviesa africana, però no esmen-
tava cap proverbi. Les cultures en 
són moltes. Les condicions geo-
gràfiques hi fan molt. A més són 
senzills, pertanyen al món agrari.

La potència de la destral és al 
mànec. La potència de l'arc és la 
corda. (MONGO)

Una mà sola no és suficient per 
pujar a una palmera. (BANEM)

Un dit sol no pot atrapar un poll. 
(ABE)

Un braçalet sol no fa soroll. 
(PEUL)

Un peu sol no és suficient per 

a saltar una tanca o per traçar un 
sender. (BAMBARA)

No lapideu el missatger. 
(BAMILEKE)

Ja que el cor no és el genoll, no 
és lògic que es doblegui. (PEUL)

Les modes duren tant com les 
fases de la lluna. (URUNDI)

Quan s'és ric sempre es balla bé. 
(RUANDA)

La malaltia arriba cavalcant un 
corser i s'allunya muntant una tor-
tuga. (BAMBARA)

El que veu el vell per estar asse-
gut, no ho percep el jove que està 
dret. (BAMBARA)

Qui diu sempre la veritat, 

passeja per la seva pròpia morta-
lla. (BAMBARA)

Encara que la mentida iniciés 
el camí amb 10 anys d'avantatge, 
la veritat l'atraparia en un matí. 
(PEUL)

La gallina sap quan sortirà el 
sol, però espera el cant del gall. 
(RUANDA)

Quan el lleopard no hi és, la ga-
sela balla. (CONGO). 
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Proverbis africans (1/2)
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Portes obertes, al Museu Arxiu de Santa Maria, per 
celebrar el Dia Internacional dels Arxius. Dissabte va ser 
una gran oportunitat per veure totes les estances que 
guarden fotos, documents i llibres històrics de la ciutat.

Toni Cruz, va fer esclatar de riure el Monumental. 
El monologuista mataroní va oferir un show humo-
rístic per recaptar diners per a la investigació de la 
malaltia Tay-Sachs que pateix l'Aleix Merino.

Correfoc infantil, a les Festes de Primavera de 
l'Havana amb la Momeroteta, el Dragalió i la colla 
infantil dels Diables de Mataró. Durant tot el cap de 
setmana es van fer activitats diverses al barri.

Roger Margarit, va presentar, en format acústic, 
el seu segon disc 'El secret del bàrman'. L'Arc Cafè 
Cultural va acollir una vegada més una de les joves 
promeses del món musical.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Daniel
Ferrer 
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
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

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
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 CARNET ESPORTIU

Dissabte
7:00 GAUDEIX LA FESTA
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:00 AVENTURA’T
8:30 L’ENTREVISTA
9:00 RESUM SETMANAL
10:00 LA FÀBRICA
11:30 RESUM SETMANAL
12:30 CREURE AVUI
13:00 ADOLESCENTS.CAT
13:30 HIPSTERLAND
14:00 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

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
16:00 1MÓN.CAT

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
Tertúlia de política municipalL
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 CARNET ESPORTIU
1:00 NOTÍCIES EN XARXA

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 PINTANT EL GRIS. 
Els darrers anys de franquisme 

a Comarques 1965-1975
23:00 L’ENTREVISTA
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 L’ENTREVISTA
1:00 NOTÍCIES EN XARXA

Divendres
7:00 PINTANT EL GRIS. 
Els darrers anys de franquisme 
a Comarques 1965-1975
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 DE TEE A GRENN
8:30 PANTALLA OBERTA
9:30 GAUDEIX LA FESTA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CARNET ESPORTIU 1
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 PINTANT EL GRIS. 
Els darrers anys de franquisme 
a Comarques 1965-1975
17:30 L’ENTREVISTA
18:00 DE TEE A GRENN
18:30 CREURE AVUI
19:00 L’ENTREVISTA
19:30 CAMINANT x CATALUNYA
20:00 PICALLETRES
20:30 L’ENTREVISTA
21:00 AVENTURA’T
21:30 PICALLETRES
22:00 GAUDEIX LA FESTA
22:30 DE TEE A GRENN
23:00 SET DIES
0:00 CAMINANT x CATALUNYA
0:30 TELÓ DE FONS
1:00 GAUDEIX LA FESTA

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

Dimecres
7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 AVENTURA’T
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 PINTANT EL GRIS
14:30 LA SETMANA
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Cultura

La reforma del Cafè Nou, més a prop
L’Ajuntament en Ple Municipal aprova l’avantprojecte i demanarà finançament FEDER 
per a rehabilitar aquest espai situat a La Riera 

Cultura: Marta Gómez

  L’edifi ci del Cafè Nou iniciarà la reforma gràcies a 
l’aprovació en l’últim Ple Municipal de l’avantprojec-
te. L’edifi ci, situat al costat de l’antiga Presó, forma 
part del patrimoni històric de la Unió de Cooperadors 
de Mataró. “L’esperit d’aquest Pla 
d’Usos és recuperar el que havia 
estat el Cafè Nou”, explicava el re-
gidor de Cultura, Quim Fernández 
que donava més detalls: “al baix de 
l’edifi ci  es planteja recuperar aquell 
cafè-bar com a punt de trobada 
que havia existit i en el pis recupe-
rar una sala per a arts escèniques: 
teatre, dansa, música i també una 
sala de reunions”.

Actuacions necessàries
Per tirar endavant aquesta reforma caldrà desmuntar 
les encavallades, enderrocar la paret que dóna al pati 
posterior, reparar els forjats i fer de forma interna tot 
el reforç estructural de l’edifi ci. La proposta de refor-
ma es va presentar el passat mes de maig al Consell 

Municipal del Patrimoni arquitectònic i ambiental 
de Mataró i haurà de rebre també l’aprovació de la 
Direcció General de Patrimoni de la Generalitat, ja 
que, recordem, l’edifi ci es troba dins de l’àmbit de 
la Presó que té la consideració de Bé Cultural d’Inte-

rès Local. Les obres tenen un pressupost 
aproximat de 2 milions d’euros dels quals 
més d’un milió i mig se sol·licitaran al 
Fons Europeu per al Desenvolupament 
Econòmic Regional (FEDER).

Acord entre entitats
L’Ajuntament va signar a l’abril de 2015 
un conveni amb el Patronat Sagrada 
Família, el Centre Catòlic i la Unió de 
Cooperadors per resoldre un confl icte 

històric. L’acord preveia la cessió de l’ús de l’immoble 
a l’Ajuntament per 3 anys prorrogables mentre no 
es produís l’expropiació. A part de l’avantprojecte, 
el Ple Municipal va aprovar una addenda d’aquest 
conveni per ampliar la cessió fi ns al 2028 i autoritzar 
l’Ajuntament a fer aquestes obres. Anteriorment les 
parts ja havien pactat la cessió del Pati del Cafè Nou.

Quim Fernàndez

"L'esperit d'aquest pla 
d'usos és recuperar el 
que havia estat 
històricament el Cafè 
Nou per a la ciutat"

Les fàbriques de 
Mataró centren el 
nou treball de Pilar 
Gonzàlez-Agàpito 
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"Comparteixo la memòria històrica local"
Parlem amb Pilar González-Agàpito que presenta dimecres 22 al Col·legi 
d'Aparelladors el seu darrer llibre 'Fàbriques de Mataró 01'

Llibres: Cugat Comas

   Què et porta a fer 'Fàbriques 
de Mataró'?
La meva idea és fer recuperació 
històrica a partir de la memò-
ria oral amb el risc que té de la 
subjectivitat. Recullo les emoci-
ons de les persones i recupero la 
seva història. El món del comerç 
era més fàcil i volia anar a la pro-
ducció anant més enllà del tèxtil. 
Mataró era molt més que tèxtil 
i per part meva també ha estat 
una descoberta, ja que el món de 
les fàbriques no m'era conegut. 
A partir d'investigar la fàbrica de 
bombetes vaig començar a treba-
llar sobre tots els productes fets 
a Mataró. El llibre es podria dir 
'made in Mataró' perfectament, 
ja que intento seguir el procés de 
fabricació de productes ben di-
ferents endinsant-nos en moltes 
fàbriques, petites o grans, amb 
molta història i moltes vivències 
al darrere.

Amb quanta gent has hagut 
de parlar?
He parlat amb més de cent perso-
nes perquè he volgut parlar amb 
amos i també treballadors, des del 

risc dels uns a la suor dels altres.
La majoria de gent amb què par-
lo és gran i costa de trobar. Molts 
testimonis són difícils de localit-
zar o de trobar. Amb ells hi parlo, 
escolto, gravo, transcric i després 
ho comparteixo, els ho llegeixo. 
Hi ha moltes emocions, com per 
exemple tristor per com van aca-
bar algunes fàbriques.

Moltes fàbriques deuen tenir 
històries ben rellevants...
A la introducció parlo dels espa-
vilats d'algunes fàbriques, els va-
lents que inicien processos i que 
s'atreveixen amb maquinària o 
amb elements innovadors. Mataró 
tenia petites indústries que expor-
taven a desenes de països i també 
hi ha el procés, en com va passar 
d'artesanal a industrial i en com 
algunes de les fi rmes es van haver 
de reinventar o fi ns i tot se'n van 
anar a l'aigua. Mataró està ple de 
petits museus de cadascun dels 
productes i les fàbriques, alguns 
de més cuidats i d'altres que no.

Tenies intenció de reivindicar 
una altra indústria mataronina?
Per una banda sí, recuperar un 
altre món que no era el del tèxtil. 

Aquesta altra indústria no tenia 
només fabriquetes, hi ha casos 
d'autèntiques indústries grans 
amb 200 treballadors. I també hi 
ha l'element de la ubicació de les 
fàbriques que comencen en el que 
avui en diríem entre rondes i a 
partir d'aquí es van expandint cap 
als polígons, a mesura que urba-
nísticament la ciutat va creixent i 
s'allunyen dels habitatges.

Consideres que fas una 
historiografia?
Aquests llibres serveixen a la gent 
gran per recordar i a la gent jove 
per saber. El més interessant és 
que em converteixo en un per-
sonatge de recerca, en la senyora 
que narra històries de la ciutat. 
Tinc projectes anuals fi ns a l'any 
2020 perquè m'agrada estirar el fi l 
i una història et porta a l'altra. Jo 
recupero la memòria històrica, o 
més ben dit, una memòria histò-
rica. Comparteixo uns coneixe-
ments que m'enriqueixen i que 
provenen de la memòria oral de 
la persona que ho ha viscut. Quan 
veus persones grans que ploren o 
que s'emocionen, entens el valor 
que tenen llibres com aquests per 
les vivències que puc recollir-hi.

Daniel Ferrer 
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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)

El sexe et pot donar molt bons mo-

ments però compte perquè al principi 

d'aquesta setmana és un moment 

especialment fèrtil. Procura't una 

atmosfera més tranquil·la per dormir.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Estàs acabant un cicle i aviat reno-

ves energies. Segur que en aquests 

darrers mesos has après a gestionar 

millor les teves emocions. Moments 

entranyables amb els fills.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Vas acabant un període d'aprenentat-

ge. Pot ser d'alguna disciplina impor-

tant per tu o d'una nova filosofia de 

vida. Aviat entraràs a la fase d'apli-

cació del coneixement.

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

Et preocupa el futur, però això no 

és novetat. La bona notícia és que 

ja comences a veure els fruits de la 

teva lluita. Tens algunes reserves i 

practiques certa contenció.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

T'alliberes d'una càrrega que et feia 

la vida una mica feixuga. Una amistat 

pot qüestionar quelcom important per 

tu. No pots controlar-ho tot. Mira de 

viure més en el present.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Sembla que estàs una mica més tran-

quil respecte al futur. Sents que has 

lluitat força per arribar més lluny i 

te'n sents orgullós. Celebracions amb 

amics que et fan feliç.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Pot ser que et trobis pensant a tornar 

amb una persona del teu passat. Són 

coses que no depenen solament d'un. 

Recupera algun dels teus talents, et 

farà bé expressar-te.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Possibles oportunitats laborals. 

Moment de pujar un graó en el sec-

tor professional. Tot i que pot ser que 

hagis de fer un petit pas enrere per 

arribar a on desitges.

Bessons (21/5 al 21/6)

Toca enfrontar assumptes de pa-

rella que s'acumulen. No ho deixis. 

Concreta els objectius professionals. 

Bon moment per mostrar al món les 

teves habilitats artístiques.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Et sents una mica confús en la teva 

relació amb els altres. No saps molt bé 

com t'has de relacionar i et tanques 

en tu mateix. Com més et coneguis, 

millor ho gestionaràs.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Tota l'energia et porta cap a la pro-

fessió o a metes importants i les 

qüestions domèstiques o familiars 

es poden veure una mica afectades. 

Tens a Júpiter a favor. Persevera.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Especial connexió amb la parella. Si 

podeu compartir un viatge o esca-

pada de cap de setmana serà geni-

al. La feina et segueix donant algun 

maldecap, aprofita l'aprenentatge.

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

tota l’actualitat  
de Mataró  
a Facebook!

facebook.com/totmatarofacebook.com/totmataro
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"Que el Cruïlla sigui una experiència"
Entrevistem el mataroní Jordi Herrehuela, director del Cruïlla Barcelona, que 
presenten un nou concepte de festival on el públic passa a ser protagonista

Música: Marta Gómez

   Us plantegeu un nou con-
cepte al Cruïlla, per què?
Nosaltres ja fa temps que pen-
sem que els festivals de música 
no s'han renovat en els darrers 20 
anys. La societat ha canviat molt. 
Hi ha hagut canvis polítics, socials 
i econòmics i els festivals no han 
adaptat el seu model. Realment 
per anar a un festival s'ha de ser 
molt fan d'un grup o tenir-ne mol-
tíssimes ganes. Sovint s'han de fer 
cues per tot, caminar molt, menjar 
malament i anar a lavabos bruts. 
El model de consum de música 
també ha canviat: poques vegades 
s'escolta tot un disc d'un mateix 
grup, sinó menys cançons i mú-
sica més variada. 

Com serà el nou model?
Plantegem una experiència pel 
públic i ho fem amb dues grans 
línies. La primera és la de garan-
tir una bona qualitat dels serveis: 
que els escenaris estiguin a prop, 
que siguin concerts de 90 minuts, 
que es pugui menjar bé, prendre 
una bona copa i anar al lavabo en 
condicions. La segona línia és la 
interacció amb el públic. Fins ara 

ha estat un públic totalment pas-
siu i ens agradaria convertir-lo en 
participant i saber que la massa 
social són persones amb noms i 
cognoms.

Com es fa aquesta interacció?
D'entrada parlant amb ells direc-
tament a través d'una aplicació, 
SMS, correu electrònic o xarxes 
socials. Gràcies a la tecnologia po-
dem unir i analitzar la base de da-
des que tenim. Podem saber coses 
tan boniques com que d'entre tots 
els que ja tenen entrada, 184 per-
sones celebraran el seu aniversari 
durant els dies del festival. Amb 
aquesta dada els podem oferir ce-
lebrar-ho junts. 

També sabem que hi ha 25 per-
sones que tenen més de 65 anys i 
ens plantegem oferir-los un tracte 
especial. Gràcies a tot això tampoc 
podem demanar al públic que faci 
una acció concreta en una cançó 
determinada.

Tot això val molts diners.
Sí. I per això el que tractem és de 
cuidar tant l'experiència com el 
cartell. Tot plegat ho anirem im-
plementant a poc a poc. Aquest 
any testejarem aquestes accions 

per analitzar-les i veure la reacció 
del públic. Volem oferir el valor 
afegit de participar activament 
d'un festival.

És un concepte molt innovador.
Absolutament innovador. Ens es-
trenem amb aquest concepte amb 
l'objectiu de situar-nos com al 
primer festival musical del món 
amb tanta tecnologia.

Hi ha grans noms al cartell.
Aquest any el que crec que en 
destaca és el conjunt dels noms: 
Robert Plant, Alabama Shakes, 
Crystal Fighters, Rudimental, 
Damien Rice, Love of Lesbian,... 
Hem de destacar que fi ns i tot els 
artistes que hi ha de meitat de la 
llista cap a baix en altres condici-
ons haurien estat caps de cartell:  
Zoo, Animal, Ana Tijoux, Ramon 
Mirabet, entre altres.

Té bon estat de salut el Cruïlla?
Està en un moment molt maco. 
Ha anat creixent amb els anys 
d'una manera natural, a poc a poc. 
Penso que ningú es qüestiona que 
s'ha  convertit en el tercer festival 
musical de referència després del 
Primavera Sound i el Sónar.

Cedida 
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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. 12531 CENTRE/Z.MARÍTIMA:  Piso amplias 
medidas. Muy alto con bonita panorámica sobre centro 
y mar. Destaca su luminosidad y distribución. Salón co-
medor espacioso con chimenea. Balcón/terraza. 3 dorm. 
amplios. Baño suitte. Parquet. Calefacción.

SITUACIÓN INMEJORABLE

189.000€
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Volen un altre 3 de 9

El drama dels refugiats, aquí durant la Segona Guerra Mundial

D.Ferrer 

Cedida 

A l'exposició es poden veure de primera mà alguns dels utensilis 
que els refugiats utilitzaven en la seva fugida i mapes i croquis 
dels camins i els passos de muntanya que separen França i 
Catalunya. També consta de fotografies i documents amb els 
quals els refugiats intentaven travessar la frontera sense èxit.

Objectes històrics

l’alliberament dels camps nazis. 
Des d’aleshores ha anat itinerant 
per diferents ciutats catalanes fi ns 
arribar a Mataró, on es podrà vi-
sitar fi ns al 4 de setembre.

"Rescatar la memòria"
“Fugint de l’holocaust. Catalunya 
i els refugiats jueus de la Segona 
Guerra Mundial” té per objectius 
sensibilitzar, rescatar de la me-
mòria col·lectiva i homenatjar els 
refugiats i les persones que els van 
ajudar, protagonistes silenciosos 
d’aquells fets. A partir de la vida 
d’una desena de famílies jueves, 
l’exposició s'endinsa en aquest 
episodi tan desconegut del nostre 
passat recent en què Catalunya va 
esdevenir terra de llibertat per a 
milers d’homes i dones que fugien 
de la barbàrie nazi. |  Red

 El Museu de Mataró presenta a 
Can Serra l’exposició “Fugint de 
l’holocaust. Catalunya i els refu-
giats jueus de la Segona Guerra 
Mundial”. Aquesta coproducció 
del Museu d’Història de Catalunya 
i la Diputació de Barcelona, recu-
pera la història desconeguda de 
milers de jueus que van escapar 
de la política d’extermini duta a 
terme pel nazisme travessant els 
Pirineus; alguns ho van aconse-
guir i d’altres s’hi van deixar la 
vida. L'exposició està comissari-
ada per l’historiador Josep Calvet 
i es va inaugurar el juliol del 2015 
al Museu d'Història de Catalunya. 
S’inscriu dins dels actes organit-
zats pel mateix Museu d’Histò-
ria de Catalunya amb motiu de la 
commemoració dels 70 anys de la 
fi  de la Segona Guerra Mundial i 

El Museu de Mataró exposa a Can Serra la mostra del 
Museu d'Història de Catalunya

Recordant els refugiats jueus 
de la segona Guerra Mundial

 Després d'un cap de setmana 
sense castells, els Capgrossos ini-
cien aquest diumenge a Vilanova 
el seu particular camí a Les Santes.  
Actuen a 'La Grallada', un cap de 
setmana que els Bordegassos lo-
cals dediquen als grallers i ja no 
pararan fi ns al 24 de juliol. Són 
sis setmanes durant les quals els 
plans de la colla passen per no 
baixar del nivell casteller mostrat 
a l'Aniversari i sovintejar, sempre 
que sigui possible, els castells de 9.

Precisament el 3 de 9 podria ser 
el gran objectiu dels Capgrossos si 
aconsegueixen fer-ne bones proves 
a assaig. A Vilanova els Capgrossos 
coincidiran amb els Bordegassos, 
la Jove de Tarragona i els Castellers 
de Sant Cugat. 

Vilassar també vol ser de 9
Just després d'aquest cap de set-
mana, els de blau tindran un sol 
assaig, el dimarts 21, per preparar 
la diada de Sant Joan, diumenge 26 
a Vilassar de Mar. La vilassarenca 
és una plaça molt estimada per la 
colla, que hi han intentat, en tres 
ocasions, castells de 9. Aquest hau-
ria de ser el llistó d'enguany.|  Red

Actuen a Vilanova i 
podrien buscar el 3 de 9

Els Capgrossos no 
volen baixar del nivell 
de l'Aniversari
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FINANCIACIÓN HIPOTECARIA A SU MEDIDA

Ref. 2368: : ROCAFONDA: 2º piso  reforma-
do con 3 hab (2 dobles), salón comedor 
con balcón/terracita, 1 baño completo, 
cocina offi ce indep. con galería, todo 
exterior y zona tranquila. 95.000€

Ref. 2014: Z. CIRERA: Comunidad reducida, 
110m2, 4 hab.(2 dobl), amplio salón com., 
balcón, cocina indep., galería, armarios 
emp. Sol y en avda. principal. 95.000€

Ref 2366: CERDANYOLA: Ático con ascensor 
reform., 3 hab. (2 dobl),  cocina off.y galería 
8m2, salón com., balcón/terracita, increí-
bles vistas a mar y montaña.  107.000€

Ref. 2111: EIXAMPLE: Piso 1/2 altura con 
ascensor, 3 hab. (2 dobl), amplio salón 
comedor, balcón, cocina indep. galería, 
1 baño compl, suelos parket, calefac-
ción. Acogedor y soleado. 156.000€

Ref. 2186: JTO. RDA. CROS: En edifi cio con 
ascensor y todo reformado, salón com., 
balcón/terracita, 3 hab., cocina offi ce 
indep., y galería, 2 baños, calefacción. 
Posibilidad de parking. 136.000€

Ref. 2367: PERAMÀS: Con ascensor, ex-
terior y soleado, 3 hab., salón com. con 
balcón/terracita, cocina indep., buena 
distribución,  posibilidad  quedar amue-
blado.No dudes en visitarlo. 107.000€

Ref. 2092: JTO. LA RIERA: Todo reformado 
mejor que nuevo, 100m2 distribuidos en 
3 hab., amplio salón comedor, cocina 
indep. galería, hilo musical, calefacción, 
parket…y un largo etc. 170.000€

Ref. 2103: ZONA ROCABLANCA: Piso alto 
con ascensor, todo reformado. 4 hab., 
1 baño compl, amplia cocina, gale-
ría, salón comedor con balcón y chi-
menea. No le falta detalle. 166.000€

Ref. 2007: OPORTUNIDAD: Gran piso de 
120m2 con ascensor. 4 hab. (1 triple), 
cocina offi ce con galería, baño y  aseo, 
gran salón comedor con balcón soleado 
y vistas despejadas. 175.000€

VISTAS DESPEJADAS GRANDES DIMENSIONES

ATENCIÓN, OPORTUNIDAD JUNTO A ZONA VERDE PRÁCTICAMENTE NUEVO

SITUACIÓN INMEJORABLE EN PLENO CENTRO PISO DEFINITIVO

OCASIÓN DE MERCADO

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
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Presentació de l'edició d'aquest any Cedida 

La trobada canvia la ubicació per evitar la Plaça Nova i 
se celebrarà entre l'1 i el 3 de juliol 

Ceramistes d'una desena de països se citen a la 
Fira Internacional de Ceràmica Argillà Argentona

 La setmana passada es va pre-
sentar la Fira Internacional de 
Ceràmica Argillà Argentona, que 
tindrà lloc de l’1 al 3 de juliol. L’acte 
celebrat al Museu del Càntir va 
comptar amb la presència del re-
gidor de Cultura i president del 
Patronat del Museu del Càntir, 
Àngel Puig; a més del director del 
Museu i de la Fira, Oriol Calvo, 
acompanyat per la ceramista 
Mercè Coma.

L’edició d’enguany variarà lleu-
gerament la seva ubicació, con-
centrant els expositors als carrers 
Puig i Cadafalch, Gran i fi ns a la 
plaça de l’Església, i descarta la 
plaça Nova, espai que generava 
algunes difi cultats pel que fa al 
recorregut dels visitants i també 
de confort si les temperatures i la 
calor són elevades.

Una altra de les novetats serà 
la creació d’un espai diferenciat 

per a la ciutat convidada a cada 
edició. En aquesta ocasió serà la 
ciutat francesa d’Aubagne, locali-
tat agermanada amb Argentona, i 
que traslladarà diversos ceramis-
tes a la fi ra.

L’aposta que es va impulsar 
l’any passat avançant la Fira al 
juliol, separada de la festa Major 
que se celebra a l’agost, permet, 
segons l’organització, atraure 
també un públic professional i 
col·leccionistes, a banda de po-
der comptar amb un ventall més 
ampli i ric d’expositors. 

Àngel Puig va incidir en la di-
mensió internacional de la fi ra, 
amb la participació de represen-
tants d’una desena de països, i  
que registra uns 25.000 visitants. 
Oriol Calvo, director de la Fira, va 
recordar que la mostra es troba en 
procés de renovació per tal de cer-
car nous visitants, “sense renunciar 
al gran públic i al caràcter popu-
lar que sempre ha tingut aquesta 
fi ra”. El mateix va destacar Mercè 
Coma, qui va valorar positivament 
el canvi de dates per a donar-li un 
nou caràcter a la Fira. | C.C.

núm. 1728 del 17 al 22 de juny de 2016

Adreça web del banner invertit:

www.vadeducha.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

TALLA

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

GUANYA
Per optar a la suma dels dos premis s’ha d’enviar la resposta amb 
la PARAULA INVERTIDA i L’ADREÇA WEB DEL BANNER INVERTIT per: 

1- Carta/postal a l’adreça: C/ d’en Xammar, 11, 08301, Mataró.
2- Omplir formulari de participació a: totmataro.cat/concurs.
Si només s’ha encertat un dels dos concursos, s’optarà només a la meitat 
del premi. Més info a: www.totmataro.cat/participa/concursos

PARAULA INVERTIDA: 35€* 
Busca entre els anuncis de la revista la paraula invertida i envia la 
resposta en una carta o postal, o a través de la nostra web.

BANNER INVERTIT: 35€* 
Navega per la web totmataro.cat fi ns trobar el banner invertit, fes clic 
sobre ell i copia l’adreça web i aquesta serà la resposta.

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
MANEL FONTCUBERTA MAS

concursos

Argentona

Tot Argentona 1728.indd   2 15/6/16   12:32



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

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

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

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

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

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

CINC SENIES (Ref. 9931002058463).
2 Terrenys agrícoles de 5327m2 al camí 

de les cinc sénies. Bona oportunitat
per preu. 

85.900€

ESTEVE ALBERT (Ref. 206365). Pis semi 
nou en fi nca del 2006. 90m2, consta de 4 
habitacions, cuina, 2 banys, ampli saló i 

dos balcons. Piscina i traster.

219.990€

MOLINS (Ref. 193176). Pis exterior i llumi-
nós amb bones vistes. 3 habitacions, menja-
dor amb sortida a balcó, cuina independent, 

galeria-safareig i bany complet.
Reformat per entrar a viure.

79.000€

CERDANYOLA SUD (Ref. : 203217).

Pis de 45m2, 3 dormitoris, bany, cuina i 

vistes. Per entrar a viure!

55.000€

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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HAVANA (Ref. 204839).
72m2. 3 habitaciones, 1 baño reformado, 

calle peatonal al lado del centro
de Mataró. 

95.000€

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

74.990€

CIRERA (Ref. 203606). Planta baixa semi-
nova amb entrada independent. Consta de 
90m2, 3 habitacions, cuina, bany complet, 

pati privat i traster. Situat a zona molt tran-
quil.la del barri.

109.000€

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

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

58.500€
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E
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T

T
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El monument de la plaça de l'església Cartell del Dia de la Música Cedida 

 Argentona retirarà, fi nalment, 
el monument franquista que es 
troba a l'església. Així es va deci-
dir en un ple municipal celebrat 
la setmana passada i marcat per 
aquesta moció, que havia pre-
sentat el govern i que va generar 
tensió amb l'oposició.

La proposta va ser fi nalment 
aprovada amb deu vots de les qua-
tre formacions que conformen 
l’executiu local, CUP, ERC, PSC i 
ICV, però va recollir el vot contrari 
de Tots x Argentona i l’abstenció 

 Un any més a Argentona la mú-
sica surt al carrer per celebrar el 
Dia Internacional de la Música. 
Durant tot el cap de setmana es 
podrà gaudir de música i altres 
activitats organitzades i amb la 
col·laboració de diferents enti-
tats i l'Ajuntament d'Argentona. 
Aquest cap de setmana, la pro-
gramació del Dia Internacional 
de la Música comptarà amb la 3a 
edició dels Aparadors al Carrer i 
la presència de Food Trucks i de 
la proposta "Market Design". | A.C

La Comissió per la Memòria Històrica d'Argentona 
decidirà el destí de la figura i què es farà en el seu lloc

Aquest cap de setmana, a 
diversos espais del poble

del Partit Popular. Aquests dos 
grups reclamaven que es retirés 
la moció per tal de buscar una 
posició consensuada que evités 
la retirada del monument. 

La moció detalla que a par-
tir d'ara serà la Comissió per la 
Memòria Històrica qui obri un 
debat sobre el destí del monu-
ment, per decidir què s'hi farà en 
el seu lloc i de quina manera es 
recordaran totes les víctimes que 
hi va haver durant la Guerra Civil 
Espanyola. | Redacció - A.C

Argentona retirarà el seu
monument franquista

Argentona celebra 
el Dia de la Música al 
carrer

núm. 1728 del 17 al 22 de juny de 2016

Cedida 

Avda. Jaume Recoder, 62, Mataró 
T 937 980 050

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

REF. 5622. MATARÓ-ESPECTACU-
LAR CASA AL CENTRE!!:  450m2 en 
3 plantes, 100m2 de solàrium amb 
vistes al mar. Menjador 45m2, 3 hab., 
cuina de 18m2 i sala de 150m2. Pk 
per a 5 cotxes. Sol tot el dia. 

Ref. 5632. MATARÓ: FANTÀSTIC 
PIS OBRA NOVA, VISTES ESPECTA-
CULARS AL MAR. 3 hab. (1 suite), 2 
banys, saló 30m2, cuina off., acabats 
qualitat. Tssa. 20m2. Pk opcional. 
SOL TOT EL DIA, TOT EXTERIOR.

REF. 4818. MATARÓ-RONDES: Casa 
en venda en planta baixa a 3 vents, 
3 dormitoris, bany i cuina. Pati de 80 
m2. Garatge propi per a 4 cotxes.

Argentona

Tot Argentona 1728.indd   4 15/6/16   17:01



paginas para pdf's.indd   2 15/6/16   16:59



Una imatge d'arxiu de la Mostra Gastronòmica. Els pescadors d'Arenys.  Pitu Estol  Cedida 

 Sant Pol organitza els dies 17 i 
18 de juny la tercera edició de la 
Mostra Gastronòmica, que reuneix 
al Parc del Litoral una vintena de 
restaurants i establiments del po-
ble, oferint les seves especialitats 
culinàries. 

La nova edició arriba amb no-
vetats, ja que hi participaran els 
pagesos de la zona, que prepararan 
postres elaborades amb maduixa, i 
la presència del Consorci de la  DO 
Alella, que estarà present amb una 
parada i oferint un tast dels seus 
vins. La Mostra Gastronòmica és 
una acció que vol promocionar 

La trobada reuneix establiments i restaurants del 
municipi i s'acompanya de degustacions i concerts 

Sant Pol aposta pels productes 
locals a la Mostra Gastronòmica

  Els pescadors que hagin fet 
vedes rebran, fi nalment, aju-
des del Fons Europeu. La deci-
sió arriba després de mesos de 
reivindicacions.

Des del sector dels pescadors  
es mostren satisfets per la resolu-
ció, tot i que no cobreix el 100% 
dels dies que no treballen. Alhora, 
reivindiquen que es creï un marc 
regulador de les seves condicions 
laborals.

Aquests pagaments són per a 
la fl ota d’arrossegament i d’en-
cerclament. El patró major de la 
Confraria de Pescadors de la nostra 
vila, Antonio Marzoa, va explicar 
que els diners que s’han aprovat 
només cobreixen 15 dels 30 o 60 
dies en què les embarcacions po-
den estar aturades. 

Per aquest motiu, Marzoa ha 
assenyalat que les ajudes són mí-
nimes i que els pescadors hauran 
de seguir demanant la prestació 
d’atur igualment.

D'altra banda, des del sector de 
la pesca també critiquen que la 
Generalitat de Catalunya mai ha-
via contemplat els mariners com a 
benefi ciaris de subvencions per les 
paralitzacions temporals, només 
incloïa els armadors. |Redacció - 
Ràdio Arenys

El sector, però, no cobrarà 
tots els dies d'aturada 

Els pescadors que 
van fer vedes rebran 
ajudes europees

la gastronomia local i els produc-
tes de proximitat i l'organització 
calcula que la visitaran unes 2.000 
persones. 

La Mostra s’inaugurarà diven-
dres a les 7 de la tarda, i continuarà 
amb la presentació de la nova guia 
gastronòmica de Sant Pol i un tast 
de vins de la DO Alella. La vetllada 
fi nalitzarà amb l’actuació de Marlai 
Acústic i el concert de Dixie Band 
Taller de Músics. Dissabte, la mos-
tra inclourà un taller de cupcakes, 
la degustació de cerveses DAMM 
i les actuacions musicals de Paul 
Klason, MQuartet i Pat Fusio.

MaresmeMaresme núm. 1728 del 17 al 22 de juny de 2016
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OFICINES:
• Mataró:

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

• Barcelona:
Travessera de les Corts, 122, local

• Arenys de Mar:
Horta Matanzas 6, local 5

Ref. P1798: MATARO-CIRERA
Caseta per reformar, planta baixa d’origen amb 3 
espais i un bany, i planta superior d’una habitació 

de 15m2 i una terrassa de 20m2. 
45.000€

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

*Aquesta promoció només serà vàlida prèvia valoració de l'immoble pel nostre equip comercial.
Durada promoció: de l'01/05/2016 fins al 31/07/2016.

Ref. P1693: MATARÓ · ROCAFONDA
Àtic amb ascensor, totalment reformat, terrassa de 
30m2 a nivell de saló menjador, 3 habitacions, bany, 
àmplia cuina independent, galeria, calefacció i a.c. 

136.000€

Ref. P1635: MATARÓ · CIUTAT JARDÍ
Pis exterior molt lluminós, 3 habitaciones, cuina 
i bany reformats, saló menjador, balcó exterior, 

4t sense ascensor. 55.000€

Ref. P1819: MATARÓ · VISTA ALEGRE
Bonica casa 269m2. Pl. baixa: ampli saló menj. 
40m2, xemeneia i pati 40m2, cuina off. i bany. 1a pl: 
3 hab., bany i vestidor. 2a pl.: estudi indep., saleta i 
tssa de 25m2. Traster i parq. 3 cotxes.  310.000€

Ref. P1039: MATARO-CENTRE

Local de 136m2 a peu de carrer, situat en ple centre 
comercial.  2.000€/mes

Ref. P1711: MATARÓ · PL. FORN VIDRE
Pis de 3 habitacions, 2 banys, saló menjador de 
27m2, balcó exterior, calefacció, a.c., ascensor. 

Traster i pàrquing inclosos en el preu!
750€/mes + comunitat

LLOGUERS

VENDES

EXCLUSIVA

1P GORRIZ.indd   1 14/6/16   16:47



Imatge d'unes obres a la comarca El mas Silvestre Cedida  Cedida 

 La xifra d'accidents laborals 
registrats a les empreses del 
Maresme durant el primer tri-
mestre de l'any ha baixat respec-
te al trimestre anterior, però ha 
augmentat respecte al mateix pe-
ríode de l'any anterior. En aques-
ta ocasió, el comportament de la 
sinistralitat laboral a la comarca 
ha seguit la mateixa tendència 
provincial i catalana. 

Tot i això, segons recull l'Ob-
servatori de Desenvolupament 
Local del Consell Comarcal, l'Índex 
d'Incidència maresmenc queda 
per sobre de les escales de la pro-
víncia i del conjunt de Catalunya.

Més de 700 accidents
Durant el primer trimestre de l'any 
es van registrar 754 accidents labo-
rals a les empreses donades d'al-
ta a la comarca, una xifra que en 
termes absoluts representa una 
disminució del 4,68 per cent res-
pecte al trimestre anterior. Les 
dades no són tan positives si fem 
la comparativa interanual, ja que 
s'ha detectat un augment del 10,88 
per cent.

Les dades concretes de ge-
ner, febrer i març ens indiquen 
que la reducció dels accidents al 
lloc de feina ha tingut incidència 

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

Retrocedeix la sinistralitat 
laboral al Maresme

 El Sistema d'Emergències 
Mèdiques (SEM) va atendre di-
lluns al migdia un total de nou me-
nors d'entre 14 i 15 anys afectats 
per la fuita de clor de la piscina de 
l'alberg Mas Silvestre de Dosrius, 
al veïnat Rimblas, fi ns on també 
s'hi van desplaçar els Bombers de 
la Generalitat, que van treballar 
per contenir i eliminar les restes 
de la fuita.

Fonts del SEM van confi rmar 
el trasllat dels menors afectats a 
l'Hospital de Mataró, tot i que el 
seu pronòstic era molt lleu. De 
fet, només presentaven alguns 
símptomes com irritació als ulls i 
a la gola i algun d'ells era asmàtic 
i cap d'ells va patir cap afectació 
més greu.

Sis dotacions
Els Bombers de la Generalitat es 
van traslladar a la masia amb sis 
dotacions, amb les que van acon-
seguir aturar la fuita que s'havia 
produït. Segons van poder consta-
tar hores després, l'origen de la fui-
ta va ser accidental, ja que es van 
barrejar quatre litres d'àcid clor-
hídric amb lleixiu. Això va formar 
un núvol tòxic, que amb el vent 
es va desplaçar fi ns a la piscina, 
on hi havia els menors. Redacció.

Els intoxicats, traslladats a 
l'Hospital de Mataró

Atenen nou afectats 
per una fuita de clor 
a Dosrius

principalment entre el col·lectiu 
d'homes. El nombre d'accidents 
patits per dones s'ha mantingut 
similar. Tot i això, el sector masculí 
és el més afectat per accidents a 
la feina (480 davant dels 274 que 
han patit les treballadores).

Sense víctimes mortals
Pel que fa al pronòstic de les lesions, 
el 99,3% van ser lleus i el 0,7 per 
cent restant greus. No es va haver 
de lamentar cap víctima mortal.

A banda de les xifres concretes, 
per avaluar el grau de sinistrali-
tat laboral d'un sector econòmic 
concret o de la mitjana de tots 
ells, s'utilitza l'anomenat Índex 
d'Incidència que relaciona el vo-
lum total d'accidents per cada 
100.000 afi liats al règim general 
de la Seguretat Social. 

Seguint aquests paràmetres, les 
empreses maresmenques registren 
873,65 accidents per cada 100.000 
afi liats. Aquest valor és superior al 
del conjunt de la província (821,75 
/ 100.000) i també al del conjunt 
de Catalunya (856,47 / 100.000). 

A la web del Consell Comarcal 
del Maresme es pot consultar l'in-
forme de sinistralitat d'aquest pri-
mer trimestre d de forma comple-
ta. |Redacció 
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GL14124 Z. PLAZA CATALUNYA:  
Planta baja bien conservada. 75 
m², 3 habit. (2 dobl), cocina con 
galería y baño compl. Inmejorable 
precio por características y zona. 
Muy exterior. No dude en verlo. 
(C.E. =T)  PRECIO: 79.900€

GL11616 CERDANYOLA NORTE: Planta baja recien-
te constr. 100 m2. 2 habit. dobles + estudio, salón 30 m2 
con cocina, baño completo, patio de 10 m2 y terraza 
superior de 10 m2. Acabados de calidad. Muy luminosa. 
(C.E. =E)  PREU: 148.000€

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€

GL14304 Z. PLA D’EN BOET: 
Gran piso 100 m², ascensor, 4 hab.,  
salón-com., chimenea, cocina, ga-
lería, baño compl. y aseo. Ventanas 
aluminio y suelos gres. SITUACIÓN 
INMEJORABLE! VENGA A VERLO! 
(C.E. =E) PRECIO: 110.000€

GL12178 CERDANYOLA SUR: 
Piso alto con ascensor. 3 habit (2 
dobl), salón com., cocina y baño 
compl. Puertas sapelly, parket y gres. 
Reformar a su gusto. Posibil. fi nanc. 
100 %. Háganos su oferta.(C.E. = E) 
PRECIO: 88.200€

EXCLUSIVA

GL14184 Z. AVDA. GATASSA: 
Piso con ascensor, excelente pre-
sencia; salón, balcón muy soleado, 
3 hab. (2 dobles), cocina refor. y 
actual baño y galería de servicio. 
Suelos gres, ventanas aluminio y 
aire acondic.frio-calor. Oportuni-
dad!! (C.E. = D) PRECIO: 99.000€

EXCLUSIVA

GL13188 AVDA. PERÚ: Piso alto 
con ascensor, refor. 3 hab., salón 
comedor con balcón exterior, 
cocina y baño completo. Pocos 
vecinos. De entidad bancaria. 
Proponga su precio. (C.E. =T)  
PRECIO: 74.700€

GL14313 Z. CABANELLAS: Piso 
alto con ascensor y vistas al mar, 
100m², 4 hab., 3 dobl, salón 24 m², 
balcón, cocina offi ce y baño compl. 
Suelos parquet, calefacción y aire 
acond. NO DUDE EN VERLO!! 
(C.E. =T)  PRECIO: 128.000€

GL14076 Z. VIA EUROPA: Piso 
seminuevo jto a la Plaza Italia, 3 
habit, salón com., gran balcón 
tipo terracita  10m², coc. offi ce, 
galería y 2 baños. Acabados 
calidad, exterior. Posibil. par-
quing. Entrar a vivir! (C.E. = E)  
PRECIO: 185.400€

GL13785 CAMÍ SERRA: Amplio 
piso de 100 m² y 4 habit., terraza 
25m². Salón 24 m², balcón, amplia 
coc. offi ce y 2 baños completos. Sue-
los gres, puertas sapelly, calefacción 
y vent. aluminio. No dude en verlo!  
(C.E. =T)  PRECIO: 189.000€

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

EXCLUSIVA
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Juan González és corredor de carreres d'ultradistància.  Daniel Ferrer 

Juan González,
deu illes i un desert

 Mireia Biel

 "Quan no treballo ni menjo, entreno". És Juan 
González, corredor popular de carreres d'ultrafons 
que s'ha marcat un repte ben curiós i, per a molts, 
segurament inassolible: ‘10 islas y un desierto’. 

Així és com González va batejar el seu projecte 
particular de completar les 10 carreres d’ultradis-
tància de les seves deu illes preferides, i un desert. 
Són ni més ni menys que les curses que se celebren 
a La Palma, Gran Canària -ja completades- Tenerife, 
Illa Reunió, La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura, 
Menorca i Mallorca, Madeira i la ultramarató de 
Sables, una de les curses més extremes del planeta 
que es divideix en sis etapes per recórrer 270 quilò-
metres i que obliga els corredors a portar una mot-
xilla amb tot el que fa falta per passar els sis dies al 
nord del Sàhara. 

“Es tracta d’un projecte a llarg termini amb el 
qual no em vull fi xar dates perquè és costós en tots 
els sentits”, relata González. Per a aquest corredor 
popular, “ser fi nisher de les carreres” és el seu gran 
objectiu, però per a aconseguir-ho, cal entrenar 
molt i molt dur. 

De fet, “mai pares d’entrenar-te”, reconeix González, 
que acostuma a perdre’s per les muntanyes per a les 
seves sessions d’entrenament. I és que “cal repro-
duir, al màxim, les condicions d’entrenament per 
a poder preparar-te físicament i mentalment per 
a aquest tipus de carreres, que són molt exigents, 

però alhora molt satisfactòries”. 
La satisfacció, l'autosuperació o l'esforç són claus. 

Però per a González, les vivències són el que un 
s'emporta a casa. "Veus paisatges inoblidables, vius 
situacions al límit i tens l'oportunitat d'experimentar 
una altra forma de visitar el món, de conèixer altres 
formes de vida i altres cultures". 

Córrer 'in extremis'

"Les competicions et porten a viure situacions 
extremes i molt dures", afirma González 

Les vivències que un s'endú d'una carrera, com 
explica González, són inexplicables. Però també es 
viuen condicions molt dures: "He arribat a vomitar 
en una competició i a sentir que no em queda-
ven forces". Però fins i tot en aquests moments, 
l'esforç, la satisfacció i la capacitat de superar-se, 
"valen la pena".    

APUNTS

Defineix-te: Meticulós

Un llibre: Qualsevol de Carlos Ruiz Zafón

Una pel·lícula: 'Matrix' dels germans Wachowski

Un viatge: Vietnam

Un corredor: Killian Jornet 

Un somni: Finalitzar totes les curses

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. 6193 VISTA ALE-
GRE. Planta baja refor. 
entrada indep., patio de 
12m2, cocina america-
na integrada al salón, 2 
hab., baño compl. du-
cha,  ext. aluminio puer-
tas  haya. OCASIÓN.

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. 1394 CENTRO. 
OCASIÓN. Gran piso  de 
100m2 a 1min. de la es-
tación y la playa, 4 hab. 
2 de ellas dobles, cocina 
offi ce roble, galería, bal-
cón amplio exterior con 
vistas al mar. Ascensor. 
GRAN OPORTUNIDAD.

REF. 2433 VIA EUROPA. 
EXCLUSIVA: PISO CON 
PK Y TRASTERO INCLUI- 
DO. Exterior 2 balcones 
1 Terraza, 3 habitac. 2 
dobles, cocina offi ce y 
galería, 2 baños comple-
tos 1 suite, calefacción y 
a.a ascensor. 

80.000�

C.E. en trámite

T. 937 965 148

REF. 2441 - EIXAMPLE
REF. 1392 CENTRO. Ex- 
celente casa total. refor-
mada diseño a 1 mint. 
estación y centro, 3 hab. y 
estudio, terraza solárium 
1 5 m 2 , coci-
na off., gale-
ría ane- x a , 
2 baños a.a y 
calefac- ción.

REF. 2441 - EIXAMPLE
C.E. en trámite

80.000�

REF. 4306 ZONA ROCA-
BLANCA. Piso totalmen-
te exterior muy luminoso, 
cocina offi ce roble,  baño 
completo y aseo, 4 hab. 
2 dobles, 2 balcones, ca-
lefacción, vistas a mar. 
Comunidad reducida.

C.E. en trámite 163.900€

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.

120.000€

124.000€

178.000€

185.000€

295.000€

80.000�

C.E. en trámite 155.000€

REF. 2389 ZONA JUZ-
GADOS. Piso totalmente 
reformado y con as-
cenor, 3 habitaciones, 
baño completo con du-
cha, coicna offi ce de 
haya, galería, balcón. 
Piso muy luminoso.

EXCLUSIVA PARA NUESTROS CLIENTES. Piso de grandes dimensio-
nes con ascensor, 4 hab. 2 dobles, baño con ducha y aseo, cocina 
offi ce roble, galería, balcón exterior. Para reformar a su gusto.

96.000€

LLAME Y CONSÚLTENOS
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Serietat i efi càcia 
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

Casa adosada de 360m2. Con garage, sótano, trastero, sala amplia, co-
cina offi ce con patio de 100m a nivel de salon, 2 baños, 2 aseos, dispone 
3 habitacions + Estudio con terraza solarium de 30m2!!!           T2.02433

Pis de 110m² de superfi cie, amb 3 habitacions, 2 Banys complets, 
cuina offi ce totalment equipada, galeria, balco, aa/cc, salo-menjador 
amb llar de foc. ¡¡Pis totalment reformat!!                             T1.50370                                                   

Mataró. Els Molins

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Ving�i a les nost�es ofi cines i li farem una selecció personalitzada

122.260€

Casa de poble a rehabilitar a prop Pl. Santa Anna 140m², planta baixa 
diafana actualment local i pis amb inquili fi ns 2018, possibilitat 
d’edifi car 2 plantes més, ideal inversors!!!                            T2.50202

Mataró. Cent�e 155.000€

Pis de 110m² de superfi cie, amb 2 banys complets, 1 aseo, gran cuina 
completament equipada, galeria, balco, tancaments d’ alumini ¡¡Fa-
bulosa terrassa de 100m²!!! Sense veins!!                             T1.50212

Magnifi c dúplex 80m², pl. 1a per saló menj., cuina integrada, 1 habit. 
doble amb balcó + 1 bany compl. 2a planta: zona diafana amb habit. 
doble (suite) armari a mida i tssa 35m² ¡¡Molt lluminós!!  T1.50828 

Mataró. Eixample 197.300€Mataró. Cirera 165.000€

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:

Mataró. Cirera

Àtic dúplex amb molt d’encant 80m², 3 habit. amb armaris encastats, 1 
bany complet + 1 servei, saló menjador amb cuina integrada,balcó, aa/
cc, tanc. alumini, ascensor, 2 tses de 15m² i 5m²!!                       T1.50938 

220.000€ Mataró. Vista Aleg�e 372.750€

• Gestió de llog�ers • Agents d’asseg�rances • Administ�ador de comunitats

2P CASTELLÀ (MODEL 2).indd   2 14/6/16   18:33



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€

Tr�qui'ns : T 93 757 83 83
MATARÓ C/ St. Josep, 66  www.fi nquescastella.com

Cases i pisos de llog�er
T1.10327 Arenys de Munt.  Piso de 1 habitación, baño 
y cocina comedor. Equipado con vitrocerámica, horno y 
campana. Comunidad con piscina y parking en el mis-
moedifi cio. Todo incluido!!                                  440€/Mes

T1.10222 Mataró. Centro. Piso acogedor de 40m², 1 
habitación, 1 Baño completo con ducha, cocina inte-
grada al comedor, tiene balcón, ventanas de aluminio, 
piso bien conservado!!!                                         480€/Mes

T1.04604 Mataró. Centre. Piso tipo loft semi nuevo, de 
40 m², calefacción, aa/cc y ascensor. Todo amueblado y 
con parking incluido en el precio!!                        550€/Mes

T1.10363 Mataró. Habana. 2º piso sin ascensor total-
mente refor. 50m², 2 habit. 1 baño completo, cocina offi -
ce, salón comedor 2 balcones, suelos cerámica, cierres 
aluminio, trastero, muy soleado!!!                       550€/Mes

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

T1.10270 Mataró. Centre. Planta baja de 75m² 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

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

T1.10361 Mataró. Centre. Magnífi co piso en pl. baja 70m², 
2 habit, 1 baño completo, cocina offi ce, amplio y luminoso 
salón comedor con salida a balcón tipo terraza de 10m², 
galería, calefacción, cierres de aluminio, ascensor, trastero, 
parking incluido, PATIO DE 25M²!!                         750€/Mes

T1.10251 Sant Andreu de Llavaneres. En 1a linea de mar. 
Piso 110 m², amueblado y equipado, 3 habit. 2 Baños, co-
cina offi ce, aa/cc, suelos marmol, cierres aluminio, terraza 
de 15 m² , ascensor y parking!! Zona comunitaria con 2 
piscinas!!! Impresionantes vistas al mar!!!        750€/Mes

T1.10351 Sant Andreu de Llavaneres. Piso muy bien 
conserv. 110 m², 3 habi. dobles, armarios emp.1 suitte, 2 
baños, amplia cocina con zona comedor, cierres aluminio, 
galeria cerrada, ascensor y balcon de 8 m² con toldo!! Par-
king includido en el precio!!                                     800€/Mes

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

T4.10008 Sant Andreu de LLavaneres. Magnifi ca planta 
baixa de 120m², 4 habit1 bany complet + 1 servei, cuina 
ofi ce, saló menj. 30m² , llar de foc,  galeria, 2 tses 40 i 
15m², galeria, calefacció, parquet, fi nestres alumini, as-
censor, pàrquing 2 cotxes, traster, moblat, espectacular 
zona comu. 2000 m² jardi, zona deportiva, parc infantil, 
pista de tenis, futbol i piscina !!!                     1.150€/Mes

T2.02742 Sant Vicenç de Montalt.. Casa adosada de 
200 m² solar de 400 m², 4 hab.+ estudio, 3 baños cocina 
offi ce, calefacción, chimenea, balcón, terraza, jardin y 
parking privado!!!!                                           1.255€/Mes

T2.02753 Premià de Mar. Preciosa casa amueblada con 
250 m², 4 habit. 1 suite, 2 baños, 1 aseo, cocina offi ce 
equip., calefacción, aa/cc., Suelos mármol, armarios em-
potr.,, chimenea, lavadero, terraza solarium y vistas a la 
playa!!! Piscina privada y garaje para cuatro coches!!! 
Como nueva!!!                                                    1.950€/Mes

T4.20133 Argentona. 1ª linea de mar. Espectacular 
casa diseño de 360m². Planta baja: gran salón con 
chimenea y jardín, baño auxiliar, estudio, cocina offi ce, 
habitación de servicio, garage  2 coches. 1a planta: 
suitte con vestidor y baño completo, habit. polivalente, 
gran zona juegos, baño y2 habitaciones indiv. 1 a terraza. 
Excelente jardín de 750m²!!                                3.500/Mes

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Ving�i a les nost�es ofi cines i li farem una selecció personalitzada • Gestió de llog�ers • Agents d’asseg�rances • Administ�ador de comunitats

Piso amueblado 55m² con 1 
habitación, 1 baño, cocina 
americana, calefacción, as-
censor. Zona comunit. piscina 
y  parquing. Vistas montaña!! 
Disponibilidad para setiem-
bre!!!                      590€/Mes

T1.10365    St.Vic. Montalt

Piso de 100m² sin amue-
blar, de 4 habitaciones (2 
dobles) 2 baños, cocina 
offi ce, con calefacción, los 
cierres de madera, con la-
vadero, y parking opcional 
650€/Mes

T1.10102   Caldetes-Cent�e

Obra nueva - piso 55 m² 2 
habs.,1 Baño, cocina diseño 
horno, encimera y campana 
teka, calef., Aa/cc, suelos 
porcelana, aluminio, ascen-
sor. Internet y trastero. Terra-
za de 17m²!!! Placas solares 
750€/Mes

T1.10349     Mataró-Cent�e

Disponible en agosto - Piso 
de origen de 70m², 3 habi-
taciones, baño completo, 
cocina offi ce, galeria, balcón, 
cerramientos exteriores alu-
minio, con ascensor, ¡¡Piso 
muy soleado!!     475€/Mes

T1.50426     Mataró-Cent�e

Gran piso de 90m², con 4 ha-
bitaciones, 1 baño completo, 
cocina offi ce con galería 
anexa, amplio salón comedor, 
calefacción, balcón. Piso muy 
luminoso!!!           650€/Mes

T1.09754     Mataró-Cent�e

Ático dúplex de 60m², 2 ha-
bitac., 1 baño completo + 1 
de servicio, salón comedor 
con cocina integrada, aa/cc, 
cierres de aluminio, ascen-
sor, parking incluido, terras-
sa de 15m²!!!     625€/Mes

T1.09544     Mataró-Cent�e

Zona juzgados - Gran piso de 
230m², tiene 6 hab, 2 baños - Es 
ideal familias numerosas o para 
compartir !!!!              1.100€/Mes

T1.02764     Mataró-Cent�e
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Judicials

MATARÓ - Torner R 14554

Pis de 2 habitacions, cuina, indep. amb 
balcó, bany complet, saló amb balcó.
120.000 €

MATARÓ - Cerdanyola Sud R 17327

1º pis d’altura, per entrar a viure. 
70m2 amb 3 habitacions (2 dobles).
81.000 €

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

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

O
N

Ò
M

IC
SPINEDA DE MAR - Centre R 17172

Pis 2 habit., 1 bany (dutxa), cuina 
àmplia, safareig, menjador 18m2. 
156.000 €

MATARO - Cirera R 17258

1º Pis amb entrada indep., 80m2, 3 
habit. (2 dobles), saló de 22m2, galeria. 
130.000 €

MATARÓ- Cirera R 16797

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

136.000 €

MATARÓ - Via Europa R 16038

Pis seminou de 3 habit., saló de 24m2. 
Aparc. opcional al mateix edifi ci.  
185.400 € LLOGUERS

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

CANYAMARS - Poble R 16761

Pis 3 habit, ampli saló menjador amb 
balcó exterior, zona molt tranquil·la. 
113.000 €

MATARÓ - Centre R 40880

Casa 260m2, 5 habit. (3 dob), 3 banys, 
saló menj. 28m2, pati i terrassa. 

MATARÓ - Z. Marítima R 15577

Pis singular i de bohemi saló i contra 
menjador amb terrassa, de 25m2.  
146.000 €

MATARÓ - Z. Vista Alegre R 40975

Casa 3 plantes, 160m2, local planta 
baixa. Ben comunicat i tranquil. 
154.200 €

MATARÓ -  Havana R 13220

Pl.baixa seminova  65m2 pati 30m2, 2 
habit. (1 doble), bany complet.
165.000 €

MATARÓ - Històric R 17038

Pis tipus dúplex 2 habit. (1 doble), cuina 
tipus offi ce, un bany i un lavabo.
220.000 €

285.000 €
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Plaça Illa Cristina, 4 
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MATARÓ - Cerdanyola R 14689

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

MATARÓ - Cirera R 11023

50.000 €

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

MATARÓ - Cerdanyola R 15585

58.000 €

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

MATARÓ - Cirera R 12701

59.000 €

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

MATARÓ - Centre R 14756

69.000 €

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

MATARÓ - Rocafonda R 15256

70.000 €

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

E
C

O
N

Ò
M

IC
S Pis de 4 habitacions, cuina i banys 

reformat, saló amb balcó, lluminós. 

66.000 €

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

50.000 €

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

45.000 €

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

Ronda Prim, 82

R 17258

Avda. Borbó, 17

R 17099ARENYS DE MAR - La Sirena

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

LLOGUERS

Loft al centre de Mataró. Molta llum. 
Bany complet amb galeria i habitació 
tipus vestidor.  (CEE Tràmit).

MATARÓ - Centre R 21121

475€/mes

Pis de 75m2 amb increïble terrassa, 
3 hab (2 dobles), bany complet, ampli 
saló de 22m2. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Cirera R 20909

Pis completament reformat, moblat i 
equipat, a punt per entrar a viure. 
(CEE Tràmit).

MATARÓ - Rocablanca R 23177

600€/mes

500€/mes

Pis de 90m2, 2 habitacions, 2 banys, 
acabats de 1a qualitat, balcó, en molt 
bona zona de Mataró. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Z. Molins R 22859

R 23188

MATARÓ - Eixample

850€/mes

775€/mes

850€/mes

Àtic dúplex de 180m2, 5 habitacions, 
àmplia cuina offi ce amb llar de foc,
balcó tipus terrasseta. (CEE Tràmit).

R 21892

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

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

MATARÓ - Z. Marítima R 22765

R 21487

MATARÓ - Cirera

900€/mes

Excel·lent planta baixa seminova, 80m2 
amb pati privat de 180m2 i piscina 
comunitària! (CEE Tràmit).

MATARÓ - Vallveric

1.050€/mes

Espectacular pis d’obra nova a estrenar, 
2 habitacions, moblat, zona comunitària 
amb jardí i piscina. (CEE Tràmit).

R 22860

1.190€/mes

Promoció de pisos, locals i places d’aparcament, procedent d’entitat bancària.
DES DE: 134.900€

El Masnou
c/Barcelona, 14
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