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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

43.000€

ÁTICO CON TERRAZA
Ref. 12553 CERDANYOLA SUR: Oportuni-
dad por precio!! Ático con terraza a nivel salón 
perfectamente orientado y muy soleado. Sin 
necesidad de reformas. Distribución acogedo-
ra.2 dormit. dobles. Cocina buenas medidas, 
galería anexa. A/ac. Ocasión del mercado!!

VENUT!

Ref. 12551
ARENYS DE MUNT

T 103.000€

106.000€

ESTUDIO CON TERRAZA
Ref. 12547 CENTRO. PZA. TERESAS: Oca-
sión especial de mercado. Encanto de fi nca 
centenaria. Piso singular dúplex con terraza 
bien orientada de 40 m2,reformado de forma 
impecable.2 habitaciones(una parte supe-
rior). Suelos parquet. Excelente compra.

255.000€

TODO UN PRIVILEGIO 
Ref. 12478 PARC CENTRAL: La mejor ocasión 
del momento. 8ª piso perfectamente orientado 
a Parc Central. Vistas únicas. Exterior. 4 dorm. 
Sala estar. Balcón/terraza. Cocina práct. nueva. 
Suelos de parquet. Parking incluido.

175.000€

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

(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

43.000€

ÁTICO CON TERRAZA
Ref. 12553 CERDANYOLA SUR: Oportuni-
dad por precio!! Ático con terraza a nivel salón 
perfectamente orientado y muy soleado. Sin 
necesidad de reformas. Distribución acogedo-
ra.2 dormit. dobles. Cocina buenas medidas, 
galería anexa. A/ac. Ocasión del mercado!!

T

136.000€

EN PLENO CENTRO
Ref. 10877 CENTRO.PZA.FIVALLER. En 
edifi cio  de reciente construcción y ascensor. 
Buen piso  por sus cualidades. Imagen y diseño 
actual. Situado en pleno centro y a un paso de 
la playa. 2 habitaciones. Salón comedor con 
cocina integrada. Muy buena compra.

T

189.000€

VISTAS DESPEJADAS
Ref. 12546 Z. SANT SIMÓ: Vivienda de 85m2 
de moderna edifi cación y ascensor, a 5 min. de la 
playa. 3 dormitorios (2 dobles). Salón comedor 
24 m2. balcón exterior. Cocina lacada . Galería. 2 
baños. Parking incluido. Z. comunitaria. 

T

285.000€

PRECIO EXCEPCIONAL
Ref. 12477 VISTA ALEGRE: Estupenda casa 
unifamiliar en sector residencial comunicado 
pero muy tranquilo. 230m2 en varias plantas. 
Totalmente reformada.4 dormitorios. Salón-
comedor con chimenea. Cocina como nueva. 
Disfruta de jardín ,solarium y varias terrazas a 
nivel . Garaje +sala diáfana.

T

99.950€

ATENCIÓN A ESTE INMUEBLE
Ref. 12494 MOLINOS: Zona tranquila junto 
gran zona verde. Bonito piso 90 m2 reforma-
do impecable. Imagen actual y calidad refor-
ma. Distribución cuadrada. Salón comedor 
Cocina con terracita a nivel. Galería. Habita-
ciones dobles. Parquet. Parking opcional.

T

168.000€

POCOS VECINOS
Ref. 12536 ZONA AVDA. TORNER: Perfecta-
mente emplazado,  zona agradable junto Parc 
Central y a un paso del centro. Bonita vivienda 
edifi cación casi nueva. Impecable, casi a estre-
nar. Salón comedor amplio con terraza. Gran 
cocina offi ce. 2 habit. con armarios empotra-
dos. Baño nuevo. Terraza a nivel soleada.

T

199.000€

ÁTICO CON TERRAZA
Ref. 12483 LLÀNTIA/JTO. VIA EUROPA: 
Pequeña edifi cación 3 vecinos. Estupendo ático 
con terraza de 90m2 parte superior y de acce-
so directo. La vivienda ocupa una superfi cie de 
100m2,exterior al 100 x100. 4 hab. Gran salón. 
Cocina impecable.2 baños. Atención al precio!! 

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. 12551
ARENYS DE MUNT

106.000€

ESTUDIO CON TERRAZA
Ref. 12547 CENTRO. PZA. TERESAS: Oca-
sión especial de mercado. Encanto de fi nca 
centenaria. Piso singular dúplex con terraza 
bien orientada de 40 m2,reformado de forma 
impecable.2 habitaciones(una parte supe-
rior). Suelos parquet. Excelente compra.

T

60.000€

CON PATIO DE 20M2
Ref. 12548 JTO. AVDA. PERÚ: En pequeño 
edifi cio. Planta baja con patio a nivel salón 
20m2. Buen estado, sin pasillos. 3 dormit., 
Salón comedor cuadrado. Cocina en óptimo 
estado. Baño con ducha. Calefacción. Piso 
económico, con excelentes cualidades. Fal-
ta repaso de pintura.

T

255.000€

TODO UN PRIVILEGIO 
Ref. 12478 PARC CENTRAL: La mejor ocasión 
del momento. 8ª piso perfectamente orientado 
a Parc Central. Vistas únicas. Exterior. 4 dorm. 
Sala estar. Balcón/terraza. Cocina práct. nueva. 
Suelos de parquet. Parking incluido.

D

175.000€

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

T
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Però l’operador comercial del nord de la ciutat aquest any 

ha decidit castigar el govern municipal per la nul·la voluntat 

de possibilitar la seva ampliació i ha decidit cancel·lar el 

seu suport i els 97.000 euros aconseguits de 10 en 10 per la 

regidora Dolors Guillén han estat insufi cients. A la roda de 

premsa de dimarts a la tarda, CiU no amagava que hauria 

tirat endavant la tercera edició de la Festa amb aquestes 

xifres d’ingressos, esperant temps millors, però David Bote 

ha aprofi tat la situació per donar un cop de puny sobre 

la taula i remarcar qui ostenta l’alcaldia, posant així punt 

fi nal a una activitat que no li feia gens el pes. El combat de 

judo dins La Riera 48 entre els dos socis de govern, segueix.

L’alcalde, amb una decisió arriscada -i fi ns i tot temerària, 

que comportarà la pèrdua de més de 50.000 euros per a 

les arques municipals-, acaba de guanyar un assalt. I de 

passada, a banda d’aparèixer com un alcalde sensible a 

les demandes dels grups anti Festa al Cel, paga a CiU amb 

la mateixa moneda respecte del festival Shakespeare que 

els nacionalistes van cancel·lar a una setmana de la seva 

celebració quan va assumir el poder el maig del 2011, 

buscant deixar clar que els temps dels fastos del tripartit 

s’havien acabat. La venjança se serveix freda i en diferit, 

a vegades, en política.

La Riera 48: Joan Salicrú

 L’alcalde de Mataró, David Bote, va exhibir-se durant 

la campanya electoral de les municipals com un acèrrim 

crític de la Festa al Cel, el buc insígnia de l’anterior govern 

municipal de Convergència i Unió presidit per Joan Mora. 

Ja al govern i presidint la segona edició de l’esdeveniment 

esportiu, el setembre passat, Bote va seguir alimentant 

les especulacions sobre la seva voluntat de suspendre 

l’acte tan aviat com les circumstàncies ho fessin possible. 

Acabada l’edició, l’equip socialista va pactar amb el seu 

soci convergent unes condicions dures per possibilitar 

que hi hagués una tercera Festa al Cel a la ciutat: a banda 

de transparència amb els números i acord amb els sectors 

econòmics i comercials, la necessitat que l’esdeveniment 

s’autofi nancés amb patrocinadors privats. No pas en la 

seva totalitat, perquè dels 520.000 euros totals que costava 

la festa, 220.000 estava previst que sortissin de les arques 

municipals i els altres 300.000 havien de venir efectiva-

ment de mans privades. 

No semblava, però, cap barrabassada arribar a aquesta 

xifra tenint en compte que l’any passat tan sols Mataró 

Parc va aportar ella sola un terç d’aquests 300.000 euros.

Cop a la taula de Bote

L’ENQUESTA

Et demanes vacances per 
Les Santes?

37,6% Sí.
34,8% No em cal.
27,5% No.

JOSEP FADÓ

LA PREGUNTA

Estàs d'acord amb 
la cancel·lació de la 
Festa al Cel?

ESTRATÈGIA DE CIUTAT

La vocalia de dones de l'AV de Rocafonda va rebre la distinció 
d'Òmnium Cultural de Mataró per la seva tasca en cohesió social al barri.

APLAUDIT:  Va omplir Sant Josep 

de solidaritat amb Càritas. Bravo!

CASTIGAT: Sense Festa al Cel, amb 

quina aposta es queda la ciutat?

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1732.indd   1 13/7/16   11:23



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

1P MARESMED 1728.indd   1 14/6/16   18:47
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PREPARATS, LLESTOS
I... SANTES!
Les activitats esportives anticipen la Festa Major
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Objectiu: torre de 9 a casa
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 Foto antiga Les portades

 Ara que s'apropen Les Santes, 
cal donar visibilitat a un acte 
tan emblemàtic com la Missa de 
Les Santes. La imatge, de Santi 
Carreras i facilitada pel Museu 
Arxiu, serveix per comprovar com, 
malgrat el pas del temps, les tradi-
cions es mantenen intactes. 

La foto també serveix per anun-
ciar que el Museu Arxiu de Santa 
Maria  organitza una Taula Rodona 
sobre 'La música de la Missa de les 
Santes: un patrimoni col·lectiu' el 

L'emblemàtica Missa de Les Santes

21 de juliol al Museu Arxiu (19h).

Posar la música en valor
L’acte comptarà amb experts en la 
música que sona cada 27 de juliol, 
com el mateix director de la Missa, 
Francesc Cortés o el professor de 
l'EMMM, Ivó Oller, entre altres. La 
iniciativa vol donar protagonisme 
a un patrimoni musical desco-
negut, però de gran rellevància. 
L'acte també servirà per retre ho-
menatge a Miquel Rovira, cantaire 
de la Missa. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto Antiga 1732.indd   1 13/7/16   16:00
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"Volem fer un tastet de Mataró i Les Santes" 
Divendres, el programa d'Espartac Peran a TV3, tanca temporada instal·lant-se durant 
tres dies a la plaça de Santa Maria amb ple de protagonistes locals

Les Santes: Cugat Comas

  El torró torna a casa per Nadal i 
l'Espartac torna a Mataró per Les 
Santes. El programa Divendres, 
que el periodista mataroní co-pre-
senta les tardes d'entre setmana a 
TV3, estarà instal·lat, del 18 al 20 de 
juliol, a la plaça de Santa Maria de 
Mataró. Seran tres dies de progra-
ma des de la capital del Maresme, 
si bé les emissions del programa 
amb rerefons local s'allarguen a 
dijous, quan la part mataronina 
s'emetrà enregistrada. 

És la segona vegada que 
Divendres, un programa itinerant, 
s'emet des de Mataró després del 
desembre del 2009. En aquesta 
ocasió, però, el motiu és especial, 
ja que, com explica Espartac Peran, 
"volem fer un tastet de Mataró i 
Les Santes, explicar i fer pedagogia 
de la festa i de la ciutat, en direc-
te, per TV3".

La plaça de Santa Maria acolli-
rà la gravació d'un Divendres que 
"òbviament serà especial, sent a 
Mataró i a una setmaneta de Les 
Santes, amb l'oportunitat que su-
posa" explica el co-presentador. 
Tot i que ell sol podria fer d'am-
fi trió, l'Espartac s'acompanyarà 

de diferents protagonistes, enti-
tats i personatges locals per tal 
d'intentar "explicar de la millor 
manera, què fem els mataronins 
per la Festa Major, volem ser pe-
dagògics i divulgatius, ja que al 

llarg de tota aquesta temporada 
hem anat a poblacions on passés 
quelcom, abans que passés, per 

explicar-ho".
El dia amb un regust més de 

Santes serà el dilluns, amb una 
explicació del que és la Nit Boja en 
què hi haurà l'Agrupació Musical 
del Maresme tocant el Bequetero i 
les momerotes, a més de l'actuació 
dels Catarres i el seu 'Jo sóc com 
tu' en directe, amb el que també 
es parlarà de les Dissantes. L'actor 
Boris Ruiz –autor dels caps de les 
dues fi gures– i el periodista Carles 
Prats faran d'amfi trions. 

Pel dimarts serà el torn de 
Màrius Serra que repassarà les pa-
raules característiques de Mataró i 
també hi haurà protagonisme per a 
la Sala Cabanyes –que escenifi carà 
la Blancaneus i els Set Nanets–, els 
Capgrossos, Cronopis, els Hamfris 
Quartet o el CNM La Sirena.

3

Seran tres dies de 
gravació del 
programa a les 17:30h, si 
bé Divendres s'allarga a 
dijous quan la part 
mataronina s'emetrà 
enregistrada

Cedida 

El Divendres s'acomiadarà de Mataró dijous entrant a la Capella 
dels Dolors just en el dia en què s'inaugura la seva restauració. El 
mateix dia també es parlarà del Campanar de Santa Maria i de la 
Missa de Les Santes, amb Josep Fadó i el cor de cantaires, que 
n'interpretaran un fragment. Pep Plaza i Manuel Cuyàs seran els 
amfitrions abans que en l'emissió de dijous sigui el mateix Espartac 
Peran qui recomani llocs de Mataró a Helena Garcia Melero.

Dins dels "nous" Dolors

CulturaCultura núm. 1732 del 15 al 21 de juliol de 2016
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EL MILLOR ATAC,
ÉS UNA BONA IDEA.
Juga amb nosaltres!

COMUNICACIÓ CREATIVA

Daniel Ferrer 

Mataró suspèn la Festa al Cel
La falta d'espònsors empeny el govern a una "decisió complicada però coherent" i la 
partida pressupostària es mantindrà a Promoció de Ciutat

Festa al Cel: Cugat Comas 

 La Festa al Cel a Mataró s'ha 
acabat i no tindrà, aquest setem-
bre, la seva tercera edició. La fal-
ta de fi nançament privat és l'ar-
gument que dóna el govern de 

l'Ajuntament de Mataró, que va 
fer comparèixer plegats l'Alcalde 
David Bote i el primer Tinent d'Al-
calde Joaquim Fernàndez. La con-
dició pactada entre els dos socis 
d'augmentar el fi nançament privat 
del festival aeri no s'ha complert i 

a dos mesos per la pròpia Festa no 
s'havia arribat als 100.000 euros del 
total de 300.000 que es buscaven 
en patrocinis. L'Ajuntament havia 
contractat una empresa, Swolf, per 
a la recerca d'espònsors, però no 
n'ha aportat cap més enllà dels 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 ciutat 1731.indd   2 13/7/16   10:44



Més de 50.000 euros de cost de cancel·lació
Els contractes ja signats per a l'edició d'aquest any tenen un cost 
de cancel·lació que l'Ajuntament xifra entre 50.000 i 70.000 
euros. És un cost lògicament inferior al que hagués suposat tirar 
endavant el festival aeri sense els 300.000 euros de patrocinis 
privats que es buscaven. Fernàndez també assegura que "sense 
Festa al Cel perdem un actiu de primer ordre, una mostra que 
sabem fer bé les coses i sempre es recordarà la imatge de les 
platges plenes de gent".

Bote assegura que "hem estudiat la possibilitat d'alleugerir el 
cost de la festa però no ha estat possible". Tant l'Alcalde com 
el Primer Tinent han reconegut a Dolors Guillen i Promoció 
Econòmica l'esforç fet per tirar endavant l'edició d'aquest any i 
han garantit que la partida pressupostària de la Festa es quedarà 
a Promoció de Ciutat, tot i que no han definit encara si serà en 
forma d'una gran aposta de ciutat alternativa.

El cost de cancel·lar

núm. 1732 del 15 al 21 de juliol  de 2016

contractats pel departament de 
Promoció Econòmica.

"La decisió de cancel·lar la Festa 
al Cel és la millor per a la ciutat i 
el bon govern, pensant en tots els 
ciutadans, coherent pels compro-
misos, avalada pels informes tèc-
nics de la casa i alhora una decisió 
complicada de prendre", assegura 
David Bote.

"No és una bona notícia"
L'Alcalde assegura que "no és una 
bona notícia, de cap manera, i la 
decisió ha requerit molt diàleg en-
tre els dos socis, que hem afrontat 
amb responsabilitat i sinceritat". 
Al seu torn, Quim Fernàndez que 
lidera el grup municipal de CiU 
que va portar aquest esdeveniment 
a la ciutat en el mandat passat as-
segura que "seguim creient que és 
una bona eina per promocionar 
la ciutat i fer-nos visibles. És una 
inversió de futur que serà molt 
difícil de substituir però reque-
ria un alt grau de convenciment 
i convicció perquè es consolidi, 
té oposició de grups sorollosos i 
no té una dinàmica d’esponsorit-
zació per part del teixit econòmic 
de la ciutat". Fernàndez assegura 
que "ha faltat entusiasme per part 
dels agents econòmics i comerci-
als locals". Ni un ni altre no van 
entrar a valorar el fet que Mataró 
Parc, que havia estat patrocinador 
principal de la segona edició, no 
hagi apostat en aquesta ocasió 
per la Festa al Cel.

www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 ciutat 1731.indd   3 13/7/16   10:44



*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

Festival de tapes a la Plaça de Cuba
La tercera edició Nit de Tapes al Mercat tindrà lloc aquest dissabte dia 16, 
des de les vuit del vespre fins a la mitjanit

Promoció: Marta Gómez 

 En marxa la tercera edició de 
la Nit de Tapes del Mercat de la 
Plaça de Cuba. “És un moment im-
portant pel mercat i per la ciutat, 

sobretot tenint en compte l’èxit 
de les edicions anteriors”,  asse-
gurava en roda de premsa la re-
gidora de Promoció Econòmica, 
Dolors Guillén. La cita d’enguany 
és aquest dissabte, dia 16, a partir 

de les vuit del vespre i fi ns a la 
mitjanit. 

Llavors serà el moment en què 
els paradistes posaran a disposició 
de qui ho vulgui les seves tapes ela-
borades amb els seus productes. 

Ciutat
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Unes tapes que variaran d’entre 
2 i fins a 4 euros amb alguna ex-
cepció a 1,5 euros. En aquesta edi-
ció el que es recupera és la barra 
central de begudes, tal com es va 
organitzar en la primera Nit. En 
aquesta barra central, que se situ-
arà al centre del Mercat s’hi podrà 
obtenir aigua, refrescs i cerveses 
mentre que en alguna parada s’hi 
servirà vi blanc i vi negre. 

Aquest retorn en la distribució 
pretén que “la gent se senti còmo-
de consumint i obtenint les tapes”, 
explicava Xavier Solà, president 
de l’Associació de Venedors del 
Mercat de la Plaça de Cuba, que 
afegia: “no volem perdre l’essència 
d’aquesta Nit, simplement replan-
tejar el model”.

Objectiu: 6.500 persones
En aquesta edició han baixat el 
nombre de paradistes participants 
en la Nit de Tapes. En aquesta oca-
sió en són 17 els paradistes que 
oferiran els seus productes en 
aquest format reduït. L’edició de 
l’hivern, celebrada al novembre, 
va comptar amb la participació de 
21 paradistes i a la primera, que es 
va fer fa tot just un any, n’eren 19. 
S’espera poder arribar a les 6.500 
persones de la primera edició.

La Nit de Tapes al Mercat de la Plaça de Cuba és una iniciativa 
organitzada per l'Associació de Venedors del mateix mercat 
conjuntament amb l'Ajuntament de Mataró, la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Des del consistori es 
valora molt positivament i és així com es plantegen tirar enda-
vant un estudi per analitzar si aquest model es pot extrapolar 
en altres mercats. "És cert que cada mercat és diferent i per 
això hem de veure què fem amb la resta", explica la regidora 
de Promoció Econòmica, Dolors Guillen que afegeix: "Estem 
en un procés intern d'estudi per tirar endavant el Pla Estratègic 
de Promoció de Ciutat en el qual es contempla l'impuls dels 
mercats de la ciutat".

Model extrapolable

núm. 1732 del 15 al 21 de juliol de 2016
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L'Estrena i la Proclama, l'inici de la Festa Major

El campanar de Santa Maria, en el decurs d'una repicada

La Boetukada

L'escriptora Roser Amils

 Anna Aluart  Anna Aluart 

 Anna Aluart Cedida 

 Són les campanes de Santa Maria 
les protagonistes també d'anun-
ciar la Festa Major de Les Santes. 
Ho faran a partir del dimarts, dia 
19, amb el Toc de Novena. Cada 
dia, durant nou dies seguits i a 
un quart de vuit del vespre, els 

 El primer acte ofi cial de Les 
Santes és, com en els darrers anys, 
l'Estrena. Aquest acte institucional 
organitzat al Saló de Sessions de 
l'Ajuntament es fa girar, enguany, a 
l'entorn de l'origen mitològic i qui-
mèric de les bèsties de les festes. 

La xerrada, que porta per títol 
"Tot va començar a la Còlquida", 

Cada dia, durant nou dies seguits, les campanes de San-
ta Maria anunciaran la Festa Major

El tret de sortida a la Festa Major el donarà oficialment 
L'Estrena amb l'escriptor i gestor cultural Bienve Moya

campaners faran repicar-les alter-
nant el tritlleig i el cop de batall. 
Aquest acte és de llarga tradició 
a la ciutat i alerta els mataronins 
i mataronines de la festivitat de 
Santa Juliana i Santa Semproniana, 
patrones de Mataró.  | M.Gómez

anirà a càrrec de Bienve Moya, l'es-
criptor i gestor cultural. Moya serà 
l'encarregat de presentar una pas-
sejada literària per aquests orígens 
des de les bèsties. Orígens molt 
diversos, des dels grecs i mesopo-
tàmics fi ns a Joan Amades, Cirlot, 
Borges o Tolkien. L'estrena serà 
dimarts 19, a les 18 hores.| M.Gómez

Tot va començar a la Còlquida: 
l'Estrena per iniciar Les Santes

El toc de novena no falla abans 
del dia central de Les Santes

L'acte tindrà 2 recorreguts 
i es trobaran a Santa Anna

 Percussió i més percussió. Al 
De Toc a Toc té aquest tret carac-
terístic: ritmes enèrgics produïts 
per diferents instruments. A càrrec 
dels Tutubatum i la Boetukada es 
recorrerà el centre de la ciutat per 
acabar retrobant-se a la plaça de 
Santa Anna i conversar, entre rit-
mes. | M.Gómez

L'escriptora Roser Amills, 
condueix el viatge

 L'escriptora mallorquina Roser 
Amills és l'encarregada de conduir 
un viatge pels diferents continents 
del món en la recerca del plaer 
de llarga durada. La Biblioteca 
Pompeu Fabra acollirà els relats 
eròtics d'arreu del món. | M.G

Ritmes de Tutubatum 
i la Boetukada al 
De Toc a Toc

Relats eròtics d'arreu 
del món per trobar el 
plaer de llarga durada
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15 anys de vida útil.

Servei tècnic oficial

Informa't a egraupera.com
o info@egraupera.com

o al 937 412 999

Reparem i fem el manteniment
de calderes, escalfadors,

aire condicionat, termos…

Glòria
a Les

Santes!



Les Santes estrenen nou portal web 
La pàgina amb tota la informació de la Festa Major també conté la botiga en línia per 
adquirir tots els productes de marxandatge vinculats a la festa

Les Santes: Redacció

  Nova renovació de la pàgina 
web de Les Santes, que no no-
més servirà per estar actualitzat 
dies abans i durant la Festa Major, 
sinó que permetrà capbussar-se 
de ple en la festa durant la resta de 
l’any. La posada en marxa del nou 
portal també ha obert les portes 
de la botiga en línia de Les Santes, 
des d’on es poden adquirir les sa-
marretes, però també la resta de 
productes de marxandatge vincu-
lats a la Festa Major. Es recomana 
fer la reserva d'aquests productes 
mitjançant aquest mecanisme, 
que estalvia part de les cues que 
s'acostumen a generar a la botiga.

Un vídeo del Desvetllament 
comptant fi ns a 15 dóna la ben-
vinguda als usuaris a la nova pà-
gina web de Les Santes. Un nou 
portal dinàmic i de fàcil navegació 
pensat tant per a ordinadors com 
per a altres dispositius i que conté 
tot el que cal saber sobre la Festa 
Major de Les Santes.

Dos menús diferenciats
Els continguts es presenten divi-
dits en dos menús als laterals de 
la pantalla. En un hi ha continguts 

sobre la Festa Major de Mataró, 
amb la intenció d’explicar-ne els 
trets diferencials i els seus prin-
cipals elements, i en l’altre menú 
hi ha els continguts específi cs de 
Les Santes d’enguany que estan 
a punt de començar.

Continguts permanents
El menú sobre la festa estarà actiu 
tot l’any, mentre que l’altre anirà 

canviant cada any i s’activarà amb 
la proximitat de la festa, i durant 
aquesta. En el menú sobre la fes-
ta es troben diversos apartats: el 
Seguici, amb informació sobre 
cada comparsa institucional i una 
mica d’història i explicació; la 
Festa, un apartat sobre el ritual i els 
actes de la Festa Major i cadascun 
dels seus apartats; Música i balls, 
un apartat amb molta informació 
sobre les músiques, tocs i sons de 
la festa mataronina, així com una 
galeria de vídeos amb els balls de 
les comparses i un apartat sobre 
el Bequetero. Cartells i programes 
és tot un repàs visual al grafi sme 
de la Festa Major. A més a més, es 
podran consultar íntegrament tots 
els programes editats des de 1979 
fi ns a l’actualitat.

2

Els continguts es dife-
rencien en dos menús, el 
que recull la informació 
anual i la que repassa els 
elements festius

Daniel Ferrer 

La pàgina web de Les Santes inclou també una pestanya d'accés 
a la botiga en línia de la Festa Major, des d'on s'anticipa la venda 
dels productes de marxandatge de la festa, com les samarretes, 
en totes les seves talles i models. La botiga física està previst que 
obri el dimarts vinent dia 19 de juliol, juntament amb l'exposició 
temporal que aquest any es dedica als 25 anys del Drac de Mataró 
que se celebren aquest 2016.

La botiga en línia, oberta
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El cartell del Rotet

El got solidari de Les Santes d'aquest any

Cedida 

Cedida 

Un altre avantatge dels gots solidaris és que, com que són reuti-
litzables, redueixen la quantitat de residus que recullen els serveis 
de neteja després dels actes massius amb barra.

Menys residus

El disseny del got anirà relacio-
nat amb imatges del cartell de Les 
Santes d’enguany, obra de Laia 
Arnau i es preveu que se’n faci una 
producció aproximada de 16.000 
gots. Els gots es podran adquirir 

a totes les barres 
ofi cials de la Festa 
Major i a la Botiga 
de les Santes.

Tercer any
Aquesta inicia-
tiva solidària fa 
tres anys que es 

desenvolupa de forma satisfactò-
ria acompanyada de campanyes 
de conscienciació engegades per 
a la reducció de l’ús d’envasos de 
vidre a la via pública i la reducció 
de riscos pel consum excessiu d’al-
cohol.  |  Redacció

  L’Ajuntament, Creu Roja i Càritas 
promouen de nou una campanya 
solidària per a Les Santes, seguint 
amb la iniciativa engegada el 2014. 
La campanya es materialitza en 
un got de plàstic dur i reutilitza-
ble que valdrà 1 
�, els benefi cis de 
la venda del qual 
es destinaran ín-
tegrament a les 
dues entitats, a un 
projecte adreçat 
a atendre les ne-
cessitats de lleu-
re i d’activitats extraescolars dels 
infants de Mataró per tal de mi-
llorar la igualtat d’oportunitats 
en la infància. Aigües de Mataró 
participa en aquesta iniciativa so-
lidària patrocinant una part de la 
producció dels gots.

La recaptació es destinarà a activitats de lleure per a 
infants en risc d'exclusió social

Les Santes reediten el got 
solidari amb imatges del cartell

 Ja estan a la venda els tiquets pel 
'Rotet de Santes', el dinar popular 
que l'associació Ralet organitza 
el 29 de juliol a la Plaça de Can 
Xammar. La d'aquest any serà la 
tercera edició d'aquest àpat, que 
es vol convertir en una darrera cita 
del calendari de la Festa Major. Es 
poden comprar tiquets de forma 
anticipada –el mateix dia no se'n 
posaran a la venda– a El Públic, 
el Bar Capgrossos o als actes del 
'Camí a Santes' de la pròpia as-
sociació Ralet, aquest diumenge 
a Can Xammar.

7,5 euros el tiquet
Després de dues edicions, el Rotet 
–19 de juliol, a les dues de la tarda– 
sembla consolidat com una ma-
nera d'acomiadar la Festa Major 
compartint taula llarga. Per 7,5 
euros el tiquet, hi haurà fi deuà, 
beguda i xíndria de postres, a més 
de la sobretaula amenitzada amb 
música. Es recomana comprar els 
tiquets de forma anticipada, abans 
de l'inici de la Festa Major de Les 
Santes.|  M.Gómez

El dinar popular a Can 
Xammar, el 29 de juliol

A la venda els tiquets 
del tercer 'Rotet de 
Santes'

3

És el tercer any que les 
barres de la Festa Major 
tenen got solidari
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La caràtula del llibre

Imatge promocional dels "Petons per Les Santes"

Cedida 

Enric Lucena 

De totes les fotografies que s'hagin pres durant el dissabte, dia 
23 de juliol, se n'elaborarà una exposició. Aquesta mostra de tots 
els petons capturats s'inaugurarà el divendres dia 29 a partir de 
dos quarts de nou del vespre a l'espai cultural La Destil·leria, el 
mateix espai on s'hauran capturat les fotografies. Allà, tothom qui 
ho vulgui podrà buscar aquella fotografia en què surt ell mateix, 
els seus familiars o amics. Punt final a la Festa Major i tret de 
sortida a un estiu ple de petons.

Exposició el dia 29

Lucena fa una crida a famílies, 
parelles i amics perquè participin 
d'aquest projecte amb qui prefe-
reixin, també les seves mascotes, 
si prefereixen. "La llibertat serà 
total sempre que a la foto hi apa-
regui un petó", assegura el mateix 
impulsor del projecte fotogràfi c.

De regal, la imatge
Tothom qui es vulgui fer la foto 
i deixi les seves dades, rebrà per 
correu electrònic, de forma gratu-
ïta i amb la màxima qualitat de la 
fotografi a, aquella imatge que ha 
protagonitzat. De la mateixa ma-
nera les fotografi es s'exposaran a 
partir el 29 de juliol. |  M.Gómez

 "Petons per Les Santes", una 
festa fotogràfi ca preparada pel 
pròxim cap de setmana en què 
es preveu fer passar a totes les 
persones que ho vulguin a fer-se 
un petó. La iniciativa, tirada en-
davant pel fotògraf i periodista 
Enric Lucena, tindrà lloc a l'espai 
cultural La Destil·leria al llarg de 
tot el dissabte, dia 23 de juliol, de 
nou del matí a les nou del vespre. 

Serà el mateix Lucena qui foto-
grafi arà al llarg de tot el dia i de 
forma ininterrompuda a tots els 
petons que, d'una forma o altra, 
es vulguin fer les persones que es 
posin davant del seu objectiu de 
la càmera. 

La cita és dissabte 23 de juliol a La Destil·leria, amb 
l'objectiu de recollir tots els petons de Les Santes

Festa fotogràfica plena de 
petons a càrrec d'Enric Lucena

 El fotògraf mataroní Albert 
Canalejo presenta per a aquesta 
Festa Major el projecte "Santes 
10x15", un llibre d'imatges de les 
Santes dels últims deu anys. Per 
poder-lo tirar endavant ha posat 
en marxa un projecte de micro-
mecenatge amb el qual vol acon-
seguir la xifra de 3.250 euros. Amb 
aquests diners el fotògraf vol re-
alitzar l'edició del llibre i la seva 
maquetació i impressió. 

Encara queden més de 30 dies 
per poder participar d'aquest pro-
jecte a través de Verkami, l'autor 
assegura que aquest recull d'imat-
ges és "una selecció d'un centenar 
de fotografi es entre les més de 
50.000 que tinc a l'arxiu". 

Record i llegat cultural
Per Canalejo el resultat d'aquest 
"Santes 10x15" "no serà només 
un llibre fotogràfi c, serà un re-
cord i un llegat cultural de la festa 
de les nostres patrones, Juliana i 
Semproniana". La primera edició 
del llibre es preveu que sigui de 
500 exemplars.|  M. Gómez

Un verkami farà realitat el 
llibre de 10 anys de Santes

Santes 10x15, el 
projecte fotogràfic 
d'Albert Canalejo
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte

17 de juliol

21h // 
Basílica de Santa Maria 
(Mataró) // 

RAÚL PRIETO,
LA CIRERETA DEL PASTÍS

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

25è Festival Jazz Arenys de Mar
Divendres 15 juliol / Pati del Xifré 
(Auterive, s/n. Arenys de Mar) / 
Anticipada: 8€. Taquilla: 10€.
21h, Nòmada Trio. 22h, Arrigo 
Tomassi Trio & Laia Porta. 23h, 
Divinas. 24h, Big Band Arenys.

V Festival Internacional d'Orgue
Basílica de Santa Maria (Mataró) 
/ Entrada gratuïta amb invitació.
Divendres 15 juliol / 21h: 
"Concurs d’orgue": concert parti-
cipatiu, fi nal de curs de l'Acadèmia 
Internacional d'Orgue Mataró-BCN.
Dissabte 16 juliol / 21h:
"Concert espectacular d’orgue": a 
càrrec de Raúl Prieto.

Diumenge 17 juliol / 18h: 
Missa amb música interpreta-
da pels alumnes de l’Acadèmia 
Internacional d’Orgue. 

Wax & Boggie
Dissabte 16 juliol / 23h / Terrassa 
restaurant Sorli Emocions (Vilassar 
de Dalt) / Gratuït.
Concert de  swing i Rhythm&Blues.

XXV Cicle de concerts Rosa 
Sabater
Dissabte 16 juliol / 19h / Espai 
Cultural Can Bisa (C. Montserrat, 
8. Vilassar de Mar) / Preu: 7€.
Concert amb obres de JS Bach, F. 
Chopin, E. Granados i I. Albéniz, 
entre d'altres, interpretades per 
Vesko Stambolov, piano. 

Nit d'Aposta
Diumenge 17 juliol / 19h / Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Entrada: 7€. 
Concert espectacle d'òpera, sar-
suela i napolitanes. Organitza: 
Associació Escola de Música i 
Companyia Aposta d'Òpera.

TEATRE I DANSA //

Festival Poesia i +
Divendres 15 / 20h / Pati de la 
Fundació Palau (Caldes d'Estrac)
"Poètica de la Resistència", amb 
David Fernàndez i Mireia Vives.
Divendres 15 / Parc de Can 
Muntanyà (Caldes d'Estrac)
21h, "Maria Arnal i Marcel Bagés", 
música i poesia. 22h, concert de 
"Niño de Elche+Proscritos DF".

Guia cultural

17 de juliol

21h // 
Basílica de Santa Maria 
(Mataró) // 

Després del Concurs d'Orgue 
d'avui divendres, dissabte ar-

riba la penúltima cita del Festival 
Internacional Jaume Isern amb 
Raúl Prieto, fi del a la seva cita 
abans de Festa Major i disposat a 
tornar a sorprendre amb un con-
cert intens en què la seva qualitat 
interpretativa i la il·luminació es-
pectacular propicien un espectacle 
únic a l'interior de Santa Maria. Ell 
és qui millor coneix aquest ins-
trument monumental i qui, segu-
rament, en sap treure un so més 
contundent per una parròquia for-
ça extensa de públic fi del.
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Dissabte 16 juliol / 20h / Pati de la 
Fundació Palau (Caldes d'Estrac)
"Futur Present: Laia Carbonell, 
Carles Morell, Aina Torres i Irene 
Solà", a càrrec de Lluís Calvo.
Dissabte 16 juliol / Parc de Can 
Muntanyà (Caldes d'Estrac)
21h, "Nit de poetes" amb Antònia 
Vicens, Tomàs Arias i Lucia 
Pietrelli. 22h, "Instants", Concert 
poètic-visual de Kórnik Trio.

'Nassoos de trinxera'
Divendres 15 juliol / 22h / Cafeteria 
Alarona (Pl. Santa Maria, 6. 
Mataró) / Taquilla inversa
La companyia Va de NassOOs pre-
senta aquest espectacle de clown. 

Cinema Lliure a la Platja
Dissabte 16 juliol / 21h / Platja del 
Callao (Mataró) / Gratuït
Projecció a l'aire lliure de la 

pel·lícula "The Lobster", de Yorgos 
Lanthimos (Grècia, 2015). Mostra 
gratuïta de cinema independent.

Camí de Santes
Diumenge 17 juliol / 20:30h / 
Plaça de Can Xammar (Mataró)
Doble proposta: Dansa de l'escola 
de Gemma Bartra i música amb el 
nuujazz de Tri-U. 

Capvespres als Jardinets: 'La 
volta eròtica al món'
Dimarts 19 juliol / 21:30h /
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró) 
/ Gratuït amb invitació
Contes per a adults, relats eròtics 
d'arreu del món amb Roser Amills.

'Les Santes Retro'
Dijous 21 juliol / 18 i 20.30h / 
Foment Mataroní (C. Nou, 11. 
Mataró) 

Projecció de la pel·lícula dirigida 
per Andreu Roig, que repassa els 
records d’unes Santes molt espe-
cials, les dels anys 70 i 80.

'Cosas que se olvidan fácilmente'
Del 21 al 24 de juliol / Dies 21 i 22: 
18 i 21 h. Dies 23 i 24: 12, 18 i 21h / 
M|A|C Lab. Direcció de Cultura (C. 
Sant Josep, 9. Mataró) / Preu: 15€.
Espectacle fotogràfi c que transfor-
ma els records. Creació, direcció 
i interpretació de Xavier Bobés.

INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 15 juliol / 17.30h: Con"El 
Retall" d’Stephane Servant. 
Del 19 al 22 juliol / 17:30h: "Gaudeix 
de Les Santes", tallers infantils al 
voltant de la Festa Major. 

TEATRE /

'El show de happy pollo'
Diumenge 17 juliol / 19h / Can 
Gassol (Pl. de la Pepa Maca, Mataró) 
/ Preu: 5€.
Meritxell Rodríguez dirigeix aquest 
text de Marc Villanueva, una comèdia 
incisiva que esdevé una al·legat con-
tra la cultura. De ChickenFem Teatre. 

CONCERT /

Kastalia
Dimecres 20 juliol / 21h / Basílica 

de Santa Maria (Mataró)

Concert de violí, veu i orgue. Música 
alemanya del segle XVII, inspirat 
en els confl ictes religiosos de la 
Guerra dels 30 anys.
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TRADICIONS /

Ball de Plaça
Dissabte 16 juliol / 19h / Plaça de 
Santa Maria (Mataró)
Un ball obert a tots els públics on es 
tocaran les músiques de Mataró, i on 
tothom les podrà ballar. amb l'acompa-
nyament musical del grup folk +Tradi. 
Organitza: Mestres del Gai Saber. 

POESIA /

10a Vetllada poètico-musical
Divendres 15 juliol / 22h / Forns 

Romans de Vilassar de Dalt

Recital poesia contemporània, amb la 

participació de 9 dels poetes actuals 

més importants de Catalunya. Actuació 

musical de fl autes 'Vents de Dalt'.

'Quan la vida esdevé poesia i 
a l’inrevés'
Dijous 21 juliol / 10h / Biblioteca 
Popular de la Fundació Iluro (C. 
d’en Palau, 18. Mataró)
Parlem de Gabriel Ferrater. Xerrada 
col·loqui organitzat pel Centre 
de Normalització Lingüística del 
Maresme.

'La música de la Missa de les 
Santes: un patrimoni col·lectiu'
Dijous 21 juliol / 19h / Museu Arxiu 
de Santa Maria (c. Beata Maria, 
3. Mataró).
Taula rodona amb Francesc Cortès, 
Xavier Puig, Montserrat Martorell 
i Ivó Oller, presentat per Nicolau 
Guanyabens. Reconeixement a 
Miquel Rovira i Castellà.

FESTES I FIRES //

Festa Popular Camí de la Serra
Del 15 al 17 juliol / Plaça Maria 
Aurèlia Capmany (Mataró)
Divendres 15: 20h, exhibició 
Twirling. 20:45h, inauguració festa 
a ritme de Boetukada. 21:30h, sar-
dinada popular. 22:30h, correfoc 
amb les Diablesses i la Momerota. 
23:30h, macrodiscoteca mòbil 
Carlos. 1:30h, Festa de l'escuma. 
Dissabte 16: De 10 a 12h, infl ables. 
De 10 a 13h, tallers infantils. De 
10:30 a 13h, exposició de Patchwork 
i manualitats. 12h, VII Tast de 
Cerveses. 17h, Plantada de Gegants. 
17:30 a 19h, Cercavila. De 19 a 21h, 
exhibició Gimnàs Tonbal. 20:30h, 
espectacular exhibició d'aus. 21h, 

Botifarrada. 21:30h, Ball popular. 
0:30h, macrodiscoteca mòbil.
Diumenge 17: 8:30h, matinades. 
10h, xocolatada popular. 10:30h, 
masterclass de Zumba. D'11 a 
13h, Festa de l'Aigua amb infl a-
bles. 13h, Xeringada. 18:15h, Ballet 
Desafi o Flamenco. 18:30h, exhibi-
ció Dansa Asrai. 19:15h, exhibició 
Sevillanes/Flamenc. 20h, espec-
tacle de Flamenc. 21h, discoteca 
mòbil. 22:45h, brindis fi nal i gran 
sorteig fi  de festa. 

Fira d'artesania
Del 15 al 18 juliol / De 10 a 24h / 
Passeig Mare de Déu de Montserrat 
(Sant Andreu de Llavaneres)
Fira de productes artesanals, en 
motiu de la Festa Major. 

Aloha Market
Dies 16, 17 i 18 juliol / Port El Balís 
(Sant Andreu de Llavaneres)
Market de moda, complements, 
decoració i art, amb participació 
de primeres marques. Foodtrucks, 
tallers infantils, focs artifi cials, etc. 

Serenata del Passatge Santa 
Magdalena (Mataró)
Dissabte 16: 10h, caminada popular. 
16:30h, Atracció infantil i jocs ge-
gants. 19:30h, Foto popular. 19:30h, 
Preparatius del sopar. 21:30h, Sopar 
a la fresca. 23h, Concert de "The 
Blues Prisoners". Diumenge 17: 
11h, Tobogans infl ables amb aigua! 
14:30h, Dinar popular. 17:30h, Jocs 
infantils. 18:30h, Xocolatada. 20h, 
Fi de festa.

'Illes de colors' 
Divendres 15 juliol / 18:30h / 
Jardins de l'Escorxador (Mataró)
Un espai diferent i original per a la 
lectura a l’aire lliure compartida i 
de descoberta d’àlbums il·lustrats. 

"Els tres porquets"
Dimarts 19 juliol / 18h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró).
Hora del conte especial Santes, 
amb espectacle a càrrec de la Cia 
Veus Veus. 

"Bon vent i barca nova!"
Dimecres 20 juliol / 18h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró).
Hora del conte especial Santes. 
Espectacle a càrrec de la compa-
nyia Ai l'As. 

XERRADES I LLIBRES /

'Matèria quàntica i la teoria 
de les cordes'
Dissabte 16 juliol / 18h / Sala d’Ac-
tes de la Fundació Iluro (C. Santa 
Teresa 61. Mataró)
Conferència de María Blanco, tera-
peuta multidisciplinària i escripto-
ra, i Antonio Lobato, diplomat en 
ciències físiques i terapeuta. 

Quins són els aspectes nutrici-
onals més importants en nens 
en edat escolar?
Dimarts 19 juliol / 19h / Fundació 
Hospital (Sant Pelegrí, 3. Mataró)
Xerrada a càrrec d'Isabel Lorenzo, 
nutricionista de l'equip d'atenció 
de la Fundació Hospital.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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Festivitat de la Mare de Déu 
del Carme a Mataró
Dies 16 i 17 juliol / Ermita de Sant 
Simó (Mataró)
Dissabte 16: 20h, Gala de 25è 
Aniversari celebració de la Verge 
del Carme a Mataró (1991-2016). 
Actuacions de cant - Agrupación 
Musical Captius-Dolors, Coro 
Hermandad Rociera Divina pas-
tora i Cuadros de baile Peña Al-
Andalus i Antonio Neila, i Ball de 

Gitanes. 22h, Cantada d'havaneres 
grup Mestre d'Aixa. Sardinada i 
Rom Cremat. 
Diumenge 17: Processó marine-
ra de la Verge del Carme des de 
l'Ermita de Sant Simó fi ns al Port 
i tornada a peu.

5a marxeta nocturna de Santes 
Dissabte 16 juliol / 22h / Platja de 
Sant Simó (Mataró) / Inscripcions: 
Agrupe (c. Pou d'Avall, 1. Mataró) 
93.755.08.37. Preu: 7€. 
Caminada popular i cursa nocturna.

Trobada de gegants Festa 
Major Sant Zenon 2016
Dissabte 16 juliol / 17h / Plaça 
de l'Ajuntament (Arenys de Mar)
17h, Plantada de Gegants. 17:45h, 
Cercavila de Gegants (c. Ample, 
Sant Antoni, de Perera, Riera, 1a. 
platja fi ns la llotja nova del port). 

Festa Major de la Minerva 2016
Sant Andreu de Llavaneres 
Dissabte 16: 12h al Pati Labandària, 
Xeringada infantil i festa de l'escu-
ma. 17:30h, ball i xocolatada per a 
gent gran. 18h, cercavila. 20:30h, 
batucada. 22h, correfoc. 23:30h a 
Ca l'Alfaro, Ball amb l'Orquestra 
Girasol. Diumenge 17: 9:30h, pe-
dalada popular. 11:30h, Eucaristia. 
17h, tornada a la festa. 18h plaça de 
la vila, actuació castellera. 19:30h 
a Ca l'Alfaro, concert de gala amb 

l'Orquestra Montgrins. 23:30h a Ca 
l'Alfaro, ball de gala. Dilluns 18: D'11-
14:30h i de 16 a 19:30h, Infl ables i 
diversió a la piscina municipal. 19h 
Parc Sant Pere, Animació Infantil. 
20:30h, havaneres Cavall Bernat. 
22:45h platja, Castell de Focs.

Les Santes, Festa Major de 
Mataró 2016
Dimarts 19 juliol: 18h Ajuntament 
de Mataró, Acte institucional 'Tot 
va començar a la Còlquida', con-
ferència de l’escriptor i gestor cul-
tural Bienve Moya. A continuació, 
'L'estrena', Proclama de la Festa 
Major. 19:15h, Toc de novena des del 
campanar de la Basílica de Santa 
Maria. Dijous 21 juliol: 19:30h 'De 
toc a toc', Batucades Tutubatum des 
de Pl. de Les Tereses i Boetukada 
des de l'Ajuntament. 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda
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'Pergamí 436 del fons municipal 
de Mataró. Les Franqueses de 
la Baronia del Maresme, 1485'
Arxiu Comarcal del Maresme 
(C. d’en Palau, 32. Mataró) / 
Inauguració: divendres 15 de ju-
liol a les 19h. 
El pergamí original restaurat.

Can Marfà Gènere de Punt 
Museu de Mataró (Passatge 
de Can Marfà, 1. Mataró)
Inauguració: Divendres 15 de juliol 
a les 19.30h: 
• 'Vestir i desvestir cossos. 
Fenomenologies d'aparició'.
Exposició permanent. Visita: dis-
sabte 16 juliol a les 18:30h: 
• 'Mataró, capital gènere de punt'.

IV Mostra de Gegants i Cultura 
Popular de Mataró
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 26 de juliol.
Gairebé 100 fi gures provinents de 
multitud d’entitats, escoles i asso-
ciacions de tota la ciutat.

Robafaves.cat
Sala d’Exposicions C. Sant Josep, 
18 (Mataró) Del 16 al 29 de juliol.
Exposició de Ferran Muñoz Pérez  
i tallers infantils de carotes.

'Paisatges humans'
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró) / Fins al 
19 d'agost.
Retrats originals amb aquarel·la i 
oli d'Elies Seguí.

'Retrospectiva'
Col·legi d'Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics (Pl. Can Xammar, 
2. Mataró) / Fins al 30 de juliol.  
Exposició de Manuel Contreras.

Sales exposicions Can Palauet 
(c. d’en Palau, 32. Mataró). 
Del 19 al 29 de juliol:
• '25 anys del Drac'.
Fins al 29 de juliol:
• 'Sketching La Riera. Guions il-
lustrats', de Toni Rodríguez.

8è Certamen de les Arts dels 
Casals de la Gent Gran
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) i Biblioteca Popular de 
la Fundació Iluro (c. d’en Palau 
18. Mataró) / Fins al 19 de juliol. 
Creacions artístiques de gent gran.   

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.

10 anys de VxL. Un tast!
Espai Gatassa (C. Josep Monserrat 
Cuadrada, 1. Mataró). Fins al 21 
de juliol.
Voluntariat per la Llengua.

Ràfols Casamada
Museu Arxiu Can Caralt (Ctra. 
Sant Vicenç, 14. Sant Andreu de 
Llavaneres) / Fins al 31 de juliol.
Exposició de pintura. 

Nau Gaudí (C. de la Cooperativa, 
47. Mataró)
Fins al 2 d'octubre:
• 'El Palau dels Artesans': Ar-
quitectura, espai, arts aplicades i 
els ofi cis artístics del Palau Güell.
Fins al 23 d'octubre: 
• 'Col·lecció Bassat. Art Contem-
porani de Catalunya 1980-1989 (I)'. 
Art català dels anys 80.

'Transparència infi nita'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins al 31 de juliol.
Exposició de Paki Avendaño.

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
Fins al 28 juliol: 
• "El Carnaval de Solsona. L'encesa 
2016".
Fins al 29 de juliol:
• "Santeros", fotografi es del ma-
taroní Romuald Gallofré.
Fins al 17 de juliol:
• 'Reconeixement a Antoni de P. 
Boix: La idealitzada realitat'.

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.

Original, Espai d'Artesans (Pl. 
A.Guimerà, 4, Vilassar de Mar) / 
Fins al 25 de juliol:
• "Desde el Corasao", de Nayat 
K. Ferrón.
Fins al 29 de juliol:
• "Botànica", de Bachs&Bachs.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

'Seny i rauxa a Les Santes'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Inauguració: dissabte 
16 de juliol a les 19:30h. 
Clara Ballesta, Esther Carbonell, Aina 
Dorda, Ivan Floro, Raquel García, 
Mohamed Lghacham, Sara Marín, Pol 
Peiró, Núria Piqué, Marta Poca, Lara 
Sánchez, Marc Vilajuana, Joel Martí.  
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Farmàcies

24h (obertes dia i nit)

M.R. COLLDEFORN

Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

9 a 22h (Obertes tots els dies)

A. ALFONSO M. COS. (festius no)

Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 

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

PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491

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

C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08

LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058

Ma I. SIMON (festius 9 a 14h)

Av. J. Recoder, 62 937 984 300

JOSE ANTONIO SORIANO

Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025

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

Rda. Rocablanca, 1 937 985 969

ROMANCES (dill-dissabte 9 a 21)

Av.President Tarradellas, 34 935 361 662

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721

Obertes de 9 a 13,30h i

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

M. BARBERÀ c/Gatassa, 10 937 982 915

E. BARREDA PALLARÈS

c/Alemanya, 6 937 573 421

EL TORRENT c/Torrent, 7 937 987 004

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

T. COLL (CREU BLANCA)

Plaça Xica, 1-3 937 960 908

M.R. CORONA C. SUBIRANA

Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093

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

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

B. FITÉ

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

C. YÁÑEZ Camí Ral, 110 937 904 369

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

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

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

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

M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 937 984 955

J. PLANA Pl. de Cuba 937 985 550

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

A. RUIZ-CARRILLO Alarcón, 41 937 901 517

M.C. SAÑES Creu Roja, 3 937 989 706

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

M.SPÀ Sant Valentí, 43 937 416 262

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

J. SUBIRANA Rosselló, 43 937 577 054

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

A.L. VILARDELL

Av. Puig i Cadafalch, 256 937 982 550

núm. 1732 del 15 al 21 de juliol de 2016
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CASALS //

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actes 40 anys de la Residència: 
Dilluns 18 juliol 17:15h, actuació 
Coral "Jaume Nuno" de Sant Joan 
de les Abadesses. Dimarts 19 Juliol 
11h, "40 anys a la ciutat de Mataró" 
a càrrec del periodista i historiador 
Manel Cusachs. 17:15h, projecció 
de retalls "Show del personal". 
Dimecres 20 juliol 16:30h, gran 
Ball amb música amb viu. • 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.

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

UGT sindicato jubilados y pen-
sionistas del Maresme. 
Plaça de les tereses, 17. Mataró.
Tel: 93.755.14.17.
Juliol: Dia 21, visita a Andorra.

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.

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

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 Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Ball: tots els diumenges a les 17h,. 
• Juguem tots: cada dimecres a les 
16h. • Petanca: melé cada diumenge.

Associació Gent Gran Molins. 
c. Mare de Deu dels Angels, 16. 
Mataró. Telf: 93.757 17 99.
Activitats: • Patchwork, dilluns 
10:30 a 12:30h. Manualitats, Dilluns 
16:30 a 18:30h. Ple i ratlla, dime-
cres de 16 a 18h.

Més informació a:
www.totmataro.cat/gentgran

Gent gran núm. 1732 del 15 al 21 de juliol 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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Tres assajos especials per a fer la torre de 9 
Els Capgrossos demanen el màxim d'ajuda a les pinyes a l'assaig d'avui i el dels dies 21 
i 22 per poder portar tres castells de 9 a la diada de Les Santes

Castells: Redacció

 Els Capgrossos de Mataró han 
llançat aquesta setmana la campa-
nya #jatoca, de cara a la diada de 
Les Santes del dia 24 de juliol. Amb 
la torre de 9 amb folre i manilles 
de gran objectiu, la colla mares-
menca ha convocat tres assajos 
especials pels quals convoquen a 
tots els seus castellers i afi cionats, 
així com a entitats i col·lectius de 
la comarca. L'objectiu és poder 
treballar aquest i altres castells de 
gamma extra que requereixen de 
centenars de persones a la pinya.

Els Capgrossos han intentat la 
torre de 9 amb folre i manilles tres 
vegades per Les Santes, però mai 
l'han pogut descarregar. El 2011 
van aconseguir carregar-la però 
ara creuen que "Ja toca" descar-
regar el seu castell sostre. Per això 
inicien una mobilització dels pro-
pis efectius i una programació de 
tres assajos especials pel divendres 
15, el dijous 21 i el divendres 22 
de juliol.

Màxim de gent
Els de la camisa blava volen obrir 
els seus assajos al màxim de gent i 
és per això que conviden de forma 

especial a les entitats i castellers 
que es van mobilitzar per a la ce-
lebració del 20è Aniversari, el mes 
de maig. Ara els Capgrossos volen 
tornar a reunir el seu màxim de 
camises pròpies i ajuda d'afi ci-

onats per intentar la seva millor 
actuació de Santes.

Els tres assajos especials convo-
cats per la colla tindran activitats 
complementàries per fomentar 
l'assistència. A més a més, els no 
castellers que assisteixin als as-
sajos i a l'actuació rebran una sa-
marreta de la colla. 

A l'assaig d'avui divendres el 
seguirà una 'Festa Jove', després 
del de dijous 21 hi haurà entre-
pans i begudes per a tothom, i el 
de divendres 22 anirà precedit pel 
concert infantil de Les Bruixes de 
Burriac i just després hi haurà el 
concert de Mr Freak Ska i els Djs 
Reumas Bros.

400

Per lligar el peu de la 
torre de nou fan falta 
unes 400 persones

Capgrossos 

Els Capgrossos van ser diumenge 
a Premià de Mar. Sota una calor 
asfixiant, els de blau van desmun-
tar el 4 de 9 amb folre abans que 
es col·loquessin els dosos perquè 
les coses anaven molt mal dades 
a la cuina del castell, al folre. Per 
no perdre pistonada els de Mataró 
van anar just després pel 4 de 
8 amb l'agulla. Era el primer de 
l'any i el van poder carregar al 
caure just després de quedar nu 
l'espadat sobre la pinya.

Fallen a Premià

CulturaCultura núm. 1732 del 15 al 21 de juliol de 2016
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El drac, protagonista

L'enregistrament de percussió per al disc

Daniel Ferrer 

Cedida 

El disc, que se suma a la resta de discografia que ja s'ha publicat 
anteriorment, incorpora noves melodies com ara la Marxa del 
Toc de Novena, que s'interpreta durant l'Estrena o el No n'hi ha 
prou!, que des de fa 10 anys sona durant la nit del 28 de juliol. 
Aquesta última l'ha enregistrat la mateixa cobla La Principal de 
la Nit. Aquest treball doncs, se suma a "Sons i músiques de Les 
Santes", "La Dormida", "20 anys tocant la canya", "Agrupació 
Musical del Maresme" i "Les Santes amb lletra i música".

Noves melodies

de sons que defi neixen la festa. 
En la segona versió del disc, el 
grup de La Coixinera ha volgut 
transformar aquestes melodies 
tan conegudes a la seva música i 
el seu estil, fent-ne una nova versió 
i aprofi tant la celebració del seu 
quinzè aniversari.

25 músics santeros
En l'enregistrament d'aquest do-
ble disc hi han participat més de 
25 músics. Aquestes persones han 
estat escollides per a participar-hi, 
ja que en algun moment de la seva 
vida han tingut una vinculació o 
relació amb les colles institucio-
nals de la ciutat.|  M.Gómez

 Un recull de sons i les músi-
ques de la Festa Major de Mataró. 
Això és el que han volgut fer des 
del grup mataroní La Coixinera i 
l'entitat ...i15! El nou disc, que es 
presenta aquestes mateixes Santes 
sota el nom "Sons de festa, Les 
Santes Festa Major de Mataró", té 
el segell de la Casa de la Música 
Popular de Mataró i rep també el 
suport de l'Ajuntament de Mataró. 

El doble disc amb les músiques 
de Les Santes presenta les melo-
dies més conegudes pels mataro-
nins en dues versions diferents. 
En el primer treball s'hi poden 
trobar els balls propis de les fi gu-
res institucionals i també la resta 

El treball musical és un recull de les músiques de Les 
Santes amb el segell de la Casa de la Música Popular

La Coixinera i ...i15! editen el 
disc "Sons de Festa"

 El Drac de Mataró està d'ani-
versari. Per Sant Jordi ja estava de 
festa i aquestes Santes vol seguir 
la celebració. I és que els 25 anys 
només es fan un any i aquest, per 
a la fi gura de foc, és el 2016.  Per 
aquest motiu i perquè Les Santes 
és un bon moment per seguir la 
celebració, la seva colla ha orga-
nitzat una exposició a Can Palauet, 
en el mateix espai de la Botiga de 
Les Santes. És allà, on es podrà 
veure, entre altres, el procés de 
creació de la fi gura.

Aquesta fi gura amable i propera, 
tot i ser de foc, es mou a ritme de 
tabal. El seu ball propi amb música 
de Michael Weiss i coreografi a de 
Montse Calsapeu són alguns dels 
detalls que es mencionaran i es po-
dran veure també durant aquestes 
Santes i durant l'exposició.

L'exposició s'inaugurarà el dia 
19, en el mateix moment d'ober-
tura de la botiga ofi cial de marxan-
datge de la Festa Major, i s'allargarà 
fi ns al dia 29, amb el mateix horari 
que la botiga de Santes.|  M.Gómez

Serà dins de la mateixa 
Botiga de Les Santes

Els 25 anys del Drac 
en una sola exposició 
a Can Palauet

CulturaCultura núm. 1732 del 15 al 21 de juliol de 2016
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Apunts
psicològics

Ser i saber

Tot un curs de pensaments de 
diverses cultures i de fa molt de 
segles. L’Ésser Humà sempre 
està en construcció. Mai s’ha de 
CRIMINALITZAR O CONDEMNAR 
EL FET DE PENSAR. 

Saber dites, i prou, no serveix per 
a res; cal aplicar-se-les, fer-se-les 
seves. I aquí rau la conjugació de 
SABER I SER. No cal “demostrar” 
que vivim un temps tumultuós: 
A) Eleccions polítiques arreu, re-
ferèndums; matances i suïcidis; 
la manca de respecte o concul-
car els drets humans: refugiats, 
immigrants, desnonaments im-
procedents; nova esclavitud de 

salaris precaris: la ment imperia-
lista de dominar els altres a través 
de l’economia, per part d’unes elits 
financeres inhumanes; la recerca 
de veritats, calúmnies i perjuris 
des del món subterrani de les ciu-
tats (les clavegueres) i un llarg etc 
d’aspectes negatius, destructius, 
inhumans. I els mitjans de comu-
nicació, de tota mena, se'n fa ressò 
en “exageració”: EL DISCURS DE 
LA POR que entra en els més febles 
i vulnerables. AIXÒ VEN. Però al 
mateix temps B) Un món humà, 
amorós, solidari, compromès, 
generós i sacrificat com ONGs, 
Ajut als altres, Càritas, Creu Roja, 
Fundacions, etc. L’amor matern i 

patern, o dels avis i àvies, o fratern; 
l’amistat entre amics, solidaritats 
amb els indefensos. Un mercat just. 
D’això els mitjans de comunicació 
no es fan ressò en “exageració” 
sinó més aviat en silenci, o lletra 
petita. AIXÒ NO VEN. 

 La saviesa humana, i de fa se-
gles, busca fer madurar i fer feliços 
als éssers humans. 
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat
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El més votat

El cartell que apareix a la portada d'aquesta edició 
1732 del Tot Mataró passarà a la història com el vui-
tè guanyador del Concurs del Cartell Alternatiu de 
Santes i el seu autor s'endurà com a premi un iPad 
Mini gentilesa de SimóMac i el Tot Mataró. Durant 
els cinc dies de votació oberta es van registrar 943 
vots que han entronitzat 'Les belles i les bèsties' com 
"l'altre cartell de la Festa Major d'aquest any, sempre 
des del respecte a la imatge oficial que aquest 2016 
ha fet Laia Arnau.

Les belles i les bèsti-
es. Aquest és el nom 
del guanyador del 
vuitè Concurs del 

Cartell Alternatiu de Santes, 
una proposta de Míriam 
Martínez en què apareixen 
les dues Santes, en Robafaves, 
la Geganta i l'Àliga amb el 
Basilisc, presentats amb un 
estil en què predomina el co-
lor bordeus dels domassos de 
l'Ajuntament. El cartell ha re-
but el 26,41 per cent dels vots 
emesos a través de Facebook 
i la web del certamen.

El Concurs del Cartell Alternatiu de Santes és un 
certamen d'elecció popular del tot consolidat en el 
si de les pre-Santes. 

La nota negativa de l'edició d'aquest any la va 
protagonitzar el cartell 'Resurrecció Santera' que 
va haver de ser retirat del Concurs per no tractar-se 
d'una obra original, sinó d'un plagi de l'artista extre-
menya Imma Serrano. Des del Tot Mataró lamentem 
aquest fet, que va limitar a 14 les propostes sotme-
ses a vot entre els lectors, que han acabat escollint 
aquest cartell guanyador.

Les belles i les bèsties,
el Cartell Alternatiu 2016
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Els altres dos premiats

El segon classifi cat del Concurs del Cartell Alternatiu 
de Santes ha estat el cartell 'Essència de Santes' 
que ha rebut el 15,27 per cent dels sufragis. És 
una obra de Berta Muntañà en la que diferents 
protagonistes semblen fer pinya o confl uir al cen-
tre de la imatge. Muntañà guanya així un lot de 
productes de pintura i dibuix d'Abacus, un dels 
col·laboradors històrics del Concurs.

D'un estil del tot diferent és el cartell Tot Són 
Santes, d'Adrià Gonzàlez, que ha rebut el Premi 

del Jurat que conformaven Mari Carme Rodríguez, 
Joan Guillén i Daniel Ferrer, editora, dissenyador 
i fotògraf del Tot Mataró. La disposició dels di-
ferents elements del seguici de forma fi gurativa 
i minimalista ha convençut el jurat i comporta 
el tercer premi, d'un Sopar Degustació a Bocca 
Restaurant per a l'autor del premi.

El Concurs del Cartell Alternatiu de Santes és 
una iniciativa del Tot Mataró i Maresme, que rep 
el suport de SimóMac, Abacus i Bocca. Des de 
l'organització s'agraeix l'alta participació en les 
propostes i en les votacions dels diferents cartells.

ESSÈNCIA DE SANTES,

DE PERICO DE BERTA MUNTAÑÁ

TOT SÓN SANTES

D'ADRIÀ GONZÀLEZ

Segon classificat Premi del jurat

Les belles i les bèsties,
el Cartell Alternatiu 2016
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arribar-hi, tal com ens expliquen, no és cap secret: 
esforç i dedicació continuada al llarg dels anys, i sa-
ber adaptar-se als canvis que la societat et demana.

El 1916, Joan Oliver va obrir una petita Joieria, 

Òptica 

 Dijous 7 de Juliol l’empresa Oliver Òptics va ce-
lebrar els 100 anys de la seva botiga de Barcelona. 
Avui en dia arribar a 4 generacions en qualsevol ne-
goci és una efemèride del tot singular, la recepta per 

100 anys d'Oliver Òptics
Publireportatge
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rellotgeria i Òptica a la carretera que comunicava 
la ciutat de Barcelona amb, l’aleshores, poble de Sants. 

Fa 50 anys en Francesc Oliver, la tercera generació, 
va especialitzar-se fabricant ulleres de submarinisme 
graduades, i avui són referència a l’estat Espanyol  en 
aquest tipus d’ulleres, enviant-ne arreu del món…

Des del 2001, amb l’obertura del seu centre de Mataró, 
va arribar de la mà de Xavier Oliver, la quarta gene-
ració, l’especialització en graduar ulleres per a tot 
tipus d’esports, i avui són una de les òptiques més 
especialitzades en visió esportiva, presents en les 
fi res de les proves esportives més exigents del nostre 
territori, i donant solució a tot tipus d’esportistes.

També fa molts anys que han afegit de manera molt 
professionalitzada, l’adaptació d’audiòfons als seus 
centres, essent distribuïdor exclusiu d’una de les 
millors marques d’audiòfons, Widex. Apostant per 
l’excel·lència en el servei i instal·lacions, el centre de 
Mataró disposa d’una de les primeres cabines pedi-
àtriques,  per a fer proves auditives, del Maresme.

A 100 anys només s’hi arriba amb 
passió per allò que es fa, i en 
aquesta empresa es nota la passió 
per superar els reptes i per la feina 
ben feta.
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 La marxadora mataronina s'exhibeix a casa 
 en un Míting d'atletisme amb bones marques 
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Opinió

Staff

Cugat Comas
Periodista El Tot Mataró

Si aquest cap de setmana van a baix 
a mar a sufocar-se de la calor tan 
característica d'aquesta canícula 
nostra, és probable que hi trobin 
muntades tot tipus de competicions 
i tornejos. Ja fa temps que el cap de 
setmana anterior a la Festa Major és 
territori de Les Santes esportives i 
que un llarg etcètera de clubs i asso-
ciacions escull la platja, en modalitat 
adaptada, per a uns tornejos que 
acostumen a recollir bones xifres de 
participants i un notable interès i 
ambient propi. Tot i que és obvi que 
a nivell general –i al programa que 
ens arriba a casa, de forma mani-
festa– l'esport és –amb tots els res-
pectes– el germà pobre d'una Festa 
Major consagrada a la cultura, cal 
no menysprear el pes de la trentena 
d'actes organitzats i de la molta gent 
que hi ha al darrere.

Es dóna la paradoxa, fins i tot, que 
mentre de Les Santes se n'omple 
tothom la cara però a l'hora de la 
veritat són poques les entitats que 
organitzen actes propis. En canvi el 
percentatge de modalitats esportives 
que treuen el cap a la programació 

esportiva és alt i en pràcticament 
tots els casos s'ha ajustat, en me-
sures ben trobades, l'equilibri 
entre formats populars i una certa 
competitivitat.

Si van a baix a mar, els deia, apro-
fitin i facin el badoc. Poden veure-hi 
futbol, handbol, volei o rugbi. A l'ai-
gua de mar, vela i la travessa. I a tants 
altres racons, altres cites, com el 24 
hores de pàdel, el torneig de golf 
o el de billar. Sense oblidar-se del 
llarguíssim torneig de futbol Sala al 
Teresa Maria Roca. La mitja marató 
per relleus l'hauran d'anar a trobar 
al Parc Nou, igual que la sortida i 
l'arribada de la Cursa de Les Santes, 
l'element més antic d'aquesta secció 
de la nostra Festa Major.

L'esport local fa Festa just abans 
que sigui tota la ciutat la que em-
bogeixi i aquest cap de setmana 
allargat no deixa de ser definitori de 
l'empenta que hi ha als clubs de casa 
nostra per fer coses i fer-se veure. 
Tantes vegades silenciada, la tasca 
de les entitats i clubs queda ara su-
bratllada. Per tots ells, també, Glòria 
a Les Santes!

Glòria a Les Santes esportives
La programació de 32 actes i competicions mostra la poliesportivitat

Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva
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"L'esport a la nostra 
ciutat es troba en un 
gran estat de salut"

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

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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Raquel Gonzàlez, vencedora a casa. | DANIEL FERRER

Va ser la protagonista del mí-
ting "Ciutat de Mataró" amb la 
millor marca del festival feta 
en els 3 km marxa

La marxadora mataronina Raquel 
Gonzàlez va ser la gran protago-
nista de la 21a edició del Míting 
Ciutat de Mataró, que es recordarà 
pel rècord d'Espanya de la prova 
dels 3 km marxa que va establir 
l'atleta blaugrana amb un temps 
de 12:06,05, que millora en cinc 
segons la plusmarca anterior, que 
tenia Júlia Takacs, fent així un bon 
test de cara als jocs olímpics, encara 
que ho hagi fet en una prova poc 
habitual i molt més curta que els 
20 km que disputarà a Rio.

La marxadora mataronina va fer 
una autèntica cavalcada, durant 
bona part de la cursa en solitari, 
ja que només Maria José Poves, 
una de les millors atletes estatals, 
va poder resistir a les dues pri-
meres voltes. Després la Raquel 
amb un estil perfecte i un ritme 
espectacular, proper als 4 minuts 
per quilòmetre, va acabar fent un 
rècord d'Espanya aquí a casa seva, 
fent-se a més amb la millor marca 
de tot el míting.

Finalment, tot i que alguns dels 
atletes d'alt nivell que estaven ins-
crits no van acudir al míting orga-
nitzat pel Centre Atlètic Laietània, 
amb la col·laboració de l'Institut 
d'Esport de l'Ajuntament de Mataró, 

es van veure marques de gran cate-
goria com la realitzada pel britànic 
Sebastian Rodgers en 400m tan-
ques amb 49,47 (millor marca en 
categoria masculina) fent miques 
el rècord del míting i quedant-se 
a només 7 centèsimes de la míni-
ma olímpica.

Gran cursa també en 800 m fe-
menins amb victòria de l'atleta de 
Benin Noelie Yarigo, per davant de 
destacades especialistes mundials 
i quedant-se molt a prop del rècord 
del míting que té ella mateixa.

Sí que hi va haver rècord del 
míting en la cursa masculina on 
l'australià Joshua Ralph ha millo-
rat l'antiga marca que ostentava 
Reyes Estévez des del 1995.

I un altre rècord del míting el 
va fer l'atleta blaugrana Clàudia 
Garcia en salt d'altura, la prova 
que disputava Teresa Maria Roca a 
qui, junt amb José Antonio Estivill, 
el club laietanenc dedica aquesta 
reunió atlètica.

En canvi una de les decepcions 
va ser el perxista cubà Lázaro 
Borges, acreditat amb 5,90 m i 
que va fer 3 nuls sobre 5,33 m. En 
categoria femenina la islandesa 
Thorsteinsdottir es va veure su-
perada per Ana Pinero.

En els altres concursos mas-
culins hi va haver triomfs france-
sos en pes i disc i italià en triple 
salt, i en categoria femenina la 

victòria en llargada va ser per a 
una estatunidenca.

Resultats
CATEGORIA MASCULINA
200 m.- William Barnes (USA) 21,22 (1035 
punts)… 17è MARTÍ GRAU (GALL) 24,37
800 m.- Joshua Ralph (AUS) 1:46,69 (1122 
punts)… 16è CARLOS REY (GALL) 1:55,58; 17è 
ARNAU MONSECH (GALL) 1:55,65; 18è ORIOL 
CIURANS (CAL) 1:55,91; 21è MAMADOU BAH 
(CAL) 1:57,55; 24è ALEIX AZNAR (CAL) 1:59,73
1500 m.- Chakib Lachgar (Real Sociedad) 
3:43,52 (1060 punts),… 45è ALBERT LÓPEZ 
(GALL) 4:18,07
5 km marxa.- Nil Rodes (AAC) 21:08,51 (995 
punts)
400 m tanques.- Sebastian Rodgers (GBR) 
49,47 (1150 punts); Cameron French (NZL) 
50,21 1115 punts); Ian Dewhurst (AUS) 50,39 
(1106 punts); Leigh Bennet (AUS) 50,70 (1087 
punts).
Perxa.- Aleix Pi (AA Catalunya) 5,03 (985 
punts)… 5è ADRIÀ PUIG (CAL) 4,63 m; 8è 
BERNAT TARRAGÓ (CAL) 4,03 M; 9è JAUME 
MARTÍ (Castelló) 4,03 m; 10è SALVADOR VILÀ 
(CAL) 3,83 m.
Triple.- Tobia Bochi (ITA) 15,94 m (1041 punts)
Pes.- Frédéric Dagee (FRA) 19,13m (1069 pts)
Disc.- Djouhan Lolasson (FRA) 57,25 m (1005 
punts),… 3r Ivan Tirado (CAL) 46,76; 9è 
Sebastian Berengui (CAL) 33,35
CATEGORIA FEMENINA
200 m.- Estefania Estrella Fortes (AA 
Catalunya) 25,40 (944 punts)… 3a MARTINA 
BALLESTEROS (CAL) 25,96.
800 m.- Noelie Yarigo (BENIN) 2:03,76 (1087 
punts); Brittany McCowan (AUS) 2:04.81 
(1069 punts); Zahra Bouras (ALG) 2:05,05 
(1065 punts)
1500 m.- Elena Garcia (València) 4:16,86 
(1074 punts).. 18a LAURA PELEGRÍ (GALL) 
4:50,32; 22a ANNA COSTA (CAL) 5:02,23
5000 m.- Sònia Labrado (Atletismo Bikila) 
17:30,46 (890 punts)
3 km marxa.- RAQUEL GONZÀLEZ (FCB) 
12:06,05 (1171 punts); Maria José Poves 
12:29,00 (1136 punts); Mar Juàrez (Manresa) 
13:05,84 (1081 punts)
Alçada.- Claudia Garcia (FC Barcelona) 1,83 
m (1030 punts)… 5a AINA RABADAN (CAL) 
1,57 m
Perxa.- Anna Maria Pinero (València) 4,06 
m (962 punts); Hulda Thorrteinsdottir (ISL) 
4,06 … 10a MARTA COT (Elx) 3,46 m; 11a 
ALBA RODRÍGUEZ (CAL) 3,26 m; 11a MARIONA 
GASPAR (CAL) 3,26 m; 14a AINA RABADAN 
(CAL) 3,26 m; 15a CÈLIA GASPAR (CAL) 3,06 
m; 17a HELENA TORRES (CAL) 2,86 m
Longitud.- Magdalena Wikar (USA) 5,91 
m (968 punts)… 3a ROSA M. BUSCÀ (CAL) 
5,15 m

Raquel Gonzàlez fa rècord 
d'Espanya a casa seva
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Més imatges del XXI Míting Ciutat de Mataró

Galeria completa a www.totmataro.cat

Imatge del V torneig de rugbi platja de Les Santes Esportives 2015. | ARXIU

Arriben Les Santes Esportives 2016

Les Sincrosantes donen el 
tret de sortida a l'edició de 
Les Santes Esportives 2016

Aquest passat dissabte 9 de juliol 
es va disputar una nova edició del 
Sincrosantes de natació sincronit-
zada, i amb ell, comencen un reguit-
zell d'activitats esportives per tota 

la ciutat, englobades sota el parai-
gua de Les Santes Esportives 2016.

Des d'aquest passat dimarts, i 
fins al proper 25 de juliol, es dispu-
ta en el pavelló Teresa Maria Roca, 
el X Torneig Gestoria Luis Futsal 
Les Santes. Però aquesta setma-
na també veurem el 17è torneig de 

petanca de casals, una exhibició 
d'Aikido, el 24h de pàdel, el tor-
neig 3x3 de bàsquet, el torneig de 
hockey Les Santes, la competició 
de billar, les mitges maratons de 
muntanya i per equips i la marxeta 
nocturna. També les activitats al 
front marítim, amb la X edició del 
torneig d'handbol platja i la pri-
mera del torneig de futbol platja 
Car-Gol. El diumenge, a més a més, 
s'hi sumen el Fes-te a la Mar, on es 
faran tastets gratuïts de vela lleu-
gera, organitzats per l'Escola de 
Vela Mataró. I en el mateix sentit 
també es disputarà la Regata Tot 
Maresme de vela.

Per a la setmana vinent encara 
faltaran un munt de proves, fins   
a arribar a les 32, que finalitzaran 
amb la Cursa Popular de Les Santes.

el Esporttot ATLETISME
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La delegació mataronina que serà a Rio posant amb la bandera de la ciutat i l'alcalde. | TOTMATARÓ

L'Ajuntament va fer una 
recepció a la Nau Gaudí per 
acomiadar els esportistes que 
van a Rio 2016

El passat dijous 7 de juliol a les 11 del 
matí, en un acte que va tenir lloc a 
la Nau Gaudí, la ciutat de Mataró, 
a través dels seus representants a 
l'Ajuntament encapçalats per l'al-
calde David Bote, va acomiadar i 
desitjar sort als esportistes de la 
nostra ciutat que prendran part 

en els Jocs Olímpics de Rio 2016.
En aquesta ocasió, en els segons 

jocs que se celebraran en un país 
de l'Amèrica Llatina, sembla que, 
si tot va bé, n'hi tindrem sis.

L'acte va començar amb unes pa-
raules del regidor d'esports Josep 
Maria Font que va destacar el valor 
que té que una ciutat com Mataró 
tingui sis representants als Jocs i a 
més en tres esports, i que són com 
la punta de l'iceberg de tot el teixit 

esportiu de la ciutat i tot un refe-
rent per als joves que comencen.

Després van parlar els espor-
tistes. Primer ho va fer la Raquel 
Gonzàlez, amb la veu de la il·lusió 
de la debutant i amb la satisfacció 
del rècord d'Espanya aconseguit el 
dia abans a l'Estadi, que demostra 
que està en un gran moment de 
forma, després va parlar Chuso 
Garcia Bragado, amb la veu de l'ex-
periència d'un marxador que porta 
sis jocs olímpics a l'esquena i i que 
va explicar com va arribar la seva 
vinculació amb la nostra ciutat.

Després va parlar la Roser 
Tarragó, en nom també de Marta 
Bach i Laura López, amb la veu de 
les que ja han estat al podi i volen 
repetir, i finalment va parlar Eduard 
de Miguel, president el CTM, en re-
presentació de l'Albert Ramos, que 
estava en competició a Alemanya.

Va tancar l'acte l'alcalde David 
Bote desitjant sort als esportistes 
i lliurant-los una bandera de la ciu-
tat perquè la puguin mostrar a tot 
el món des de Rio.

Mariona Gaspar, campiona en perxa. | CEDIDA

La representació mataronina 
va obtenir quatre medalles 
en els campionats disputats a 
Granollers.

El passat cap de setmana es van dis-
putar a Granollers els Campionats 
d'Espanya d'atletisme en catego-
ria cadet i allà l'atleta laietanenca 
Mariona Gaspar va aconseguir la 
medalla d'or, i tres atletes més de la 
representació de Laietània i Lluïsos 

van aconseguir medalla.
Mariona Gaspar, atleta de Sant 

Vicenç de Montalt, va aconseguir 
el títol en salt amb perxa amb una 
marca de 3,31 m, i junt amb Aina 
Rabadan, que va quedar segona 
amb 3,26 m, van fer doblet per 
al CA Laietània en una prova on 
continua veient-se el gran treball 
de l'entrenador Norbert de Haro. 
Helena Torres va fregar la plaça de 
finalista quedant 9a amb 3,06 m.

La tercera medalla del Laietània 
la va aconseguir Hannah Ruiz, que 
va quedar tercera en la prova dels 
1500 m obstacles amb un temps de 
5:06,60 que és nou rècord català.

Rosa Maria Buscà també va estar 
ben a punt de pujar al podi, ja que 
en triple salt va quedar quarta amb 
una marca d'11,40 m, a només un 

cm de la tercera i a 2 cm de la 2a 
classificada.

Van completar l'actuació laieta-
nenca Marina Martínez, que va ser 
7a en els 1000 m amb 3:04,18, des-
prés d'haver guanyat la semifinal 
del dissabte, i Biel Tenias, que va 
acabar 12è en salt amb perxa amb 
3,51 m, la mateixa marca que el 6è.

L'equip laietanenc va sumar la 8a 
plaça en la classificació per punts.

En la representació del GA 
Lluïsos es va produir un fet his-
tòric en la prova dels 300 metres 
tanques masculins, ja que per pri-
mera vegada aquest club va tenir 
dos finalistes en una prova d'uns 
campionats estatals. Van ser Sergi 
Adalid que es va fer amb la medalla 
de bronze pel seu 3r lloc (39,70) i 
Marc Garí, 8è amb 41,72, tot i que a 
la semifinal havia fet 40,66. També 
va participar en Marc Fernàndez 
que va acabar 10è amb 4:38,96.

La ciutat de Mataró desitja 
sort als seus olímpics

Mariona Gaspar campiona 
d'Espanya cadet de perxa

www.eltotesport.com |  P. 5POLIESPORTIU
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Els entrenaments per l'Onveló no escatimen duresa. | CEDIDA

La competició que recorre 
els Alps Occidentals és 
una de les més exigents en 
Mountain Bike

Iron Bike és una de les curses de 
Mountain Bike més dures del món. 
Una competició que travessa els 
Alps Occidentals començant des 
de Limone Piamonte i que acaba 

recorrent més de 700 quilòme-
tres amb un desnivell acumulat 
de 27000 metres.

L'edició d'aquest 2016, que es dis-
putarà del 23 al 30 de juliol, comp-
tarà amb la presència del conjunt 
mataroní Onveló, que aprofita al 
màxim els pocs dies que queden per 
acabar de preparar-se per a la cursa.

El torneig, que es disputa a 
Bastad, té al mataroní Albert 
Ramos com a 3r cap de sèrie

Aquesta setmana el mataroní 
Albert Ramos Viñolas disputa el 
Skistar Swedish Open 250 ATP de 
Bastad. Després de la seva meri-
tòria actuació a Wimbledon i just 
abans d'anar als Jocs Olímpics de 
Rio, l'Albert ocupa la 35a posició 
en el rànquing de l'ATP, fet que l'ha 
convertit en el tercer cap de sèrie 
del torneig suec, només per sota 
del valencià David Ferrer i el por-
tuguès Joao Sousa. Aquest fet li 
ha valgut estar exempt de disputar 
la primera ronda del torneig, per 
entrar directament als vuitens de 
final i enfrontar-se al tennista de 
Tenerife Roberto Carballes Baena, 
que ocupa la posició 106 de l'ATP.

El conjunt mataroní Onveló es pre-
para per al repte de l'IronBike 2016

Ramos disputa el 
Swedish Open

Desi González amb la medalla. | CEDIDA

El conjunt mataroní suma 
diversos podis en el Campionat 
de Barcelona a Cardona i l'In-
tercomarcal de Llinars

Aquest passat cap de setmana es 
va disputar a Cardona el Campionat 
de Barcelona en categories Aleví 
i Infantil, on el Patinatge Artístic 
Mataró va aconseguir pujar 3 ve-
gades al podi.

En categoria Infantil Masculí 

Jordi Anfruns es va proclamar 
Subcampió de Barcelona i en ca-
tegoria Infantil Femení la patina-
dora Desirée González va quedar 
en 3a posició.

En la categoria Aleví Femení Sara 
Ortiz va quedar en 2a posició i per 
tant Subcampiona de Barcelona.

Tots tres patinadors es classifi-
quen automàticament per disputar 
el Campionat de Catalunya.

Quatre podis a l'intercomarcal 
de Llinars del Vallès
Per altra banda, a Llinars del Vallès 
també es va disputar el Campionat 
Intercomarcal on el PAM va sumar 
4 podis més que van ser per a la 
Laura Costa, Jana Moreno, Carolina 
Borrego i Bianca Gil.

L'alt cost econòmic de la 
Superdivisió femenina fan in-
viable mantenir-se

En un comunicat emès el passat 
dimarts 12 de juliol, la directiva del 
Centre Natació Mataró anunciava 
que el primer equip femení de la 
secció de tennis taula renunciava 
a la Superdivisió femenina de cara 
a la temporada 2016-2017.

El club justifica la seva decisió 
emparant-se en l'alt cost econòmic 
de la categoria i l'exigència de fit-
xatges per mantenir-se competitius 
dins la categoria, una circumstància 
que no s'adapta a la intenció del 
club mataroní de promoció de les 
seves esportistes de base.

A més a més, també es va acor-
dar la desvinculació de la Gàlia 
Dvorak durant el primer semestre 
de competició perquè pugui dis-
putar competició europea amb el 
conjunt francès amb qui ja ha par-
ticipat les 2 últimes temporades.

Bon cap de setmana per al 
Patinatge Artístic Mataró

El CNM renuncia 
a la categoria 

el Esporttot POLIESPORTIU
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Gastronomia

El meló

El meló és una de les fruites més 
populars que es consumeixen du-
rant l’estiu per les seves qualitats 
refrescants. És, a més a més, un 
producte amb baix poder calòric 
i uns 100 grams equivalen, apro-
ximadament, a unes cinquanta 
calories. Resulta, per tant, el com-
plement ideal per picar entre hores 
perquè, a més, la quantitat de fibra 
que conté provoca un efecte saci-
ant quan mengem aquesta fruita.

Pel que fa als minerals, en des-
taca el potassi, element que junta-
ment amb l’alta aportació d’aigua, 
contribueix al gran poder diürètic 
del meló i que, per tant, sigui una 
fruita que ajuda a evitar la retenció 

de líquids en el nostre organisme. 
La riquesa en potassi, combina-
da amb el baix contingut en sodi, 
també resulta adequat per a les 
persones amb problemes d’alta 
tensió arterial.

A més a més, durant l’època es-
tiuenca resulta una manera molt 
dolça de rehidratar-se, atès que 
el contingut en aigua se situa al 
voltant del 90%

En relació amb les vitamines, la C 
hi és especialment present. Es cal-
cula que 100 grams d’aquesta fruita 
aporta més de la meitat de vitamines 
d’aquest grup que recomana l'OMS. 
Obtenim, d’aquesta manera, un bon 
grapat d’antioxidants que ajuden a 
les nostres defenses.

Pel baix contingut en sucres, 
el meló pot ser una fruita que en 
certs casos persones amb diabetis 
moderada en puguin consumir, si 
així ho prescriu el metge.

D’altra banda, per a algunes per-
sones amb problemes estomacals, 
el meló pot resultar indigest, es-
pecialment a la nit.

El meló el podrem trobar en els 
nostres mercats des del mes de 
maig al mes de setembre, com a 
època natural.
TOT GRANOLLERS - AMIC
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
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

LA COCINA DE TUS SUEÑOS
YA ES POSIBLE!

NO CERRAMOS EN AGOSTO

Distribuidor Ofi cial
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:
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 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

LA COCINA DE TUS SUEÑOS
YA ES POSIBLE!

27 Y 28 DE JULIO ABIERTO!

Confía en los
profesionales

Confía en

Diseñamos tu
cocina a medida
Presupuesto sin 
compromiso
Asesoramiento 
técnico
Servicio de
montaje
Financiación
a medida Distribuidor Ofi cial
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Font, durant la passada nit de l'esport mataroní. | D.FERRER

Entrevistem Josep Maria Font, 
regidor d'esports de la ciutat, 
després de la primera tempo-
rada al consistori

Ara que, més o menys, fa un 
any de la constitució del nou 
consistori de la ciutat, com va-
lora aquesta primera tempora-
da viscuda en el càrrec?
Ha estat un any molt complet, 
amb molta activitat. Hem inten-
tat potenciar el front marítim amb 
moltes activitats. A part de totes 
les competicions de primer nivell, 
com la Copa Len de Waterpolo, el 
Campionat d'Espanya Futsal Cadet, 
la Volta, el Campionat d'Espanya 
juvenil d'atletisme, etc. La idea és 
conjugar difusió de la ciutat amb 
l'esport. Tots aquests esdeveni-
ments donen rellevància a la ciu-
tat, però sense oblidar un treball 
de base important dels clubs de la 
ciutat (més de 100 clubs) i de les 
escoles, transmetent que l'esport 
són moltes coses, no només la com-
petició, com ara hàbits, companyo-
nia. Per això, aquesta legislatura 
volem potenciar la relació entre 
l'escola i l'esport, en la seva tasca 
educativa. En definitiva, ha estat 
un any molt bo, fantàstic.

Aquest 2016, a més a més, es 
tracta d'un any olímpic i la ciu-
tat aportarà sis participants 

als Jocs de Rio. Quina lectura 
en fa? 
No deixa de ser la pedra angular de 
tot el que és l'esport de la ciutat. 
Aquestes sis persones provenen 
del teixit esportiu de la ciutat. I el 
que es demostra és una feina ben 
feta, des de fa temps, des de la 
base i que a la llarga està donant 
uns resultats objectivament molt 
bons. És un fet que ens fa encarar 
el futur amb optimisme, mentre re-
afirmem la salut fantàstica i enve-
jable de l'esport a la nostra ciutat.

Com ja ha anomenat abans, la 
ciutat ha acollit fases finals de 
campionats estals i internacio-
nals, sigui d'equips o seleccions, 
o amistosos de primer nivell com 
el Qatar d'handbol o la final de 
la Copa LEN al Sorrall. Quina im-
portància tenen per a la ciutat?
Hi ha una sèrie de factors molt im-
portants. Evidentment, el de pro-
moció és importantíssim. Mataró és 
una de les ciutats més importants 
de Catalunya i ha de ser capaç d'or-
ganitzar esdeveniments d'aquest 
nivell. També volem gaudir dels 
millors esportistes possibles a la 
ciutat, com a la Volta, que serveix 
a les noves generacions per veu-
re els seus ídols, aquells amb qui 
volen emmirallar-se. A més a més, 
en l'organització de molts d'aquests 

esdeveniments, s'ha pogut obtenir 
el suport de les federacions respec-
tives, que és una conseqüència de 
la bona activitat que s'està fent a la 
ciutat. Una feina molt ben feta dels 
clubs que fa que les federacions 
confiïn en la ciutat. És un indicador 
més que a Mataró es treballa bé 
en el món de l'esport. Un exemple 
d'això és el programa "Junts per 
l'esport", buscant sinergies i ob-
jectius comuns. 

En aquest sentit, conside-
rant que l'ocupació habitual de 
les infraestructures esporti-
ves de la ciutat és propera al 
100% amb activitats pròpies, 
hi ha una falta d'infraestruc-
tures esportives per a poder 
acollir-los?
De mica en mica intentem anar 
renovant les instal·lacions de la 
ciutat. En tenim unes quantes en 
obres, com el Camp del Centenari, 
la coberta al Casal, l'Eusebi Millan, 
etc. És un èxit tenir tanta implica-
ció esportiva a la ciutat i intenta-
rem garantir tenir les instal·lacions 
per poder acollir aquests esdeve-
niments. FERRAN ÀNGEL

LLEGEIX L'ENTREVISTA COMPLETA A: 
www.totmataró.cat

Josep Maria Font: "Tenim una gran ciutat i 
ha de poder acollir grans esdeveniments"

www.eltotesport.com |  P. 7ENTREVISTA
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Fins ara, i durant quasi un 
segle, han estat una quinze-
na els esportistes vinculats 
a la ciutat que hi han estat 
presents

Ja es va acostant la gran cita es-
portiva de l'any: els Jocs Olímpics 
de Rio 2016. Uns dies després de 
la nostra festa major de Les Santes, 
des del dia 5 d'agost i fins al dia 
21, tindrà lloc aquest esdeveniment 
que farà que tot el món estigui 
pendent del que passa a la ciutat 
brasilera. I entre els participants 
n'hi haurà sis de la nostra ciutat, 
allargant una mica més la relació 
idíl·lica, de vegades amb tocs dra-
màtics, de Mataró amb aquesta 
competició i que ens serveix per 
escriure una història que ara els 
passarem a explicar.

S'ha de dir que quan diem "es-
portistes de la nostra ciutat" hi 
comptem tant els mataronins que 
durant l'any competeixen pels clubs 
de casa nostra, com els mataronins 
que, pel que sigui, han emigrat a 
altres llocs, com també aquells es-
portistes que no han nascut aquí 
però que estan defensant els colors 
de clubs de la nostra ciutat, cosa 
que els converteix, almenys tem-
poralment, en mataronins.

I la història va començar ja fa 

quasi un segle, poc després de la 
Primera Guerra Mundial…

El primer mataroní en uns 
Jocs Olímpics
Els Jocs Olímpics de l'Era Moderna 
van començar l'any 1896 a Atenes 
sota l'impuls del baró francès Pierre 
de Coubertin que va tenir la idea 
de recuperar els jocs que els grecs 
havien celebrat durant dotze segles 
en honor a Zeus, des del segle VIII 
aC fins al segle IV dC, cada quatre 
anys, un període que des d'aquells 
temps es denomina una olimpíada.
La 6a edició d'aquests jocs es va 
disputar l'any 1920 a la ciutat 
belga d'Anvers, que eren els cor-
responents a la 7a Olimpíada, ja que 
els de 1916 no s'havien celebrat a 
causa de la Primera Guerra Mundial. 
I en aquests jocs va haver-hi per 
primera vegada la presència d'un 
esportista mataroní.

En Joaquim Cuadrada i 
Esquerra era un mataroní resident 
a Barcelona que competia al Club 
Natació Barcelona, on l'entrenava 
el suec Albert Berglund, i a l'inici de 
la dècada dels anys vint era consi-
derat el millor fondista d'Espanya. 
Però continuava molt vinculat a 
la seva ciutat natal i amb els jo-
ves que començaven a practicar 

natació i waterpolo aquí a Mataró, 
i que a finals d'aquell mateix any 
fundarien el Club Natació Mataró. 
Un club que no s'ha de confondre 
amb el Centre Natació Mataró que 
naixeria 12 anys més tard.

A finals d'agost va anar a la ciu-
tat belga d'Anvers per participar 
en uns Jocs Olímpics que, per part 
espanyola, passarien a la història 
perquè allà va néixer l'anomenada 
"fúria espanyola" pel que fa al fut-
bol. Així rememoraven els mateixos 
belgues flamencs el que s'havia 
anomenat amb el mateix nom l'any 
1576, en l'època de domini espa-
nyol sobre aquelles terres, quan 
els Terços de Flandes, els soldats 
de Felip II, havien fet el "saqueig 
d'Anvers" massacrant la ciutat i a 
molts dels seus habitants. Espanya 
va guanyar la medalla de plata, amb 
un equip format bàsicament per 
jugadors bascos i catalans… sense 
jugar la final. En aquesta, Bèlgica 
es va proclamar campiona, ja que 
Txecoslovàquia va abandonar el 
partit quedant-se, a més, sense la 
medalla de plata. Això va provocar 
una repesca i Espanya, que havia 
caigut a quarts de final, va acabar 
aconseguint la medalla d'argent.

En Cuadrada, en la seva prepa-
ració, pocs dies abans dels jocs, 
havia guanyat aquí a Mataró el 

RECULL HISTÒRIC (I): L'esport 
mataroní en els Jocs Olímpics

Antonio Rubio i Pepita Sànchez van ser olímpics a Munic | s. CARRERAS (ILUROSPORT)

Cuadrada. |  LA NATACIÓ ESPORTIVA A MATARÓ

el Esporttot ESPECIAL JJOO
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Campionat Costa de Llevant sobre 
1000 metres, però a la ciutat belga 
no va tenir massa sort, i tot i que 
era el millor fondista espanyol, no 
va passar de la primera eliminatò-
ria dels 1500 metres, en part per 
culpa de la inexperiència i també 
pel fet de trobar-se nedadors que 
practicaven un estil, el "crawl", que 
aquí encara no es practicava. Però 
ell va obrir el camí a molts altres 
mataronins olímpics, tot i que els 
següents haurien d'esperar més 
de mig segle.

Doble participació en els Jocs 
de Munic, amb la primera olím-
pica femenina
Als anys 1964 i 1968 un mataroní, 
Jordi Roca, havia estat als Jocs 
Olímpics de Tòquio i de Mèxic com 
a cuidador i massatgista de l'equip 
ciclista, però els primers esportis-
tes, pròpiament dits, residents a 
Mataró que van participar en uns 
Jocs Olímpics van ser la gimnas-
ta Pepita Sànchez i el boxejador 
Antonio Rubio, a Munic 1972.

La Pepita Sànchez, la gimnas-
ta descoberta a Sant Andreu de 
Llavaneres per Conchita Frediani, 
que era professora a l'escola 
d'aquella vila, va anar progres-
sant sota la direcció del professor 
Francisco Frediani, i va estar con-
centrada durant l'estiu del 1968 a 
Font-Romeu per preparar la cita 
olímpica adaptant-se a l'altitud de 
Mèxic amb la búlgara Stancheva 
com a entrenadora, però finalment 
quedà fora de la selecció definitiva.

Després va continuar a l'elit es-
tatal i va guanyar la medalla d'or 
en terra l'any 1971 en els Jocs del 
Mediterrani i, tot i haver patit poc 
abans una operació, va ser selecci-
onada per anar als Jocs de Munic, 
sent l'única gimnasta espanyola 
present.

En la participació a la ciutat ale-
manya se la va poder veure per te-
levisió, sola, enmig d'aquelles grans 
figures, com Olga Korbut o Ludmila 

Turischeva, i actuà molt nerviosa i 
fins i tot en el seu exercici preferit, 
el terra, es va quedar en un inusual 
8,55 quedant molt endarrere a la 
classificació. Però havia complert 
el seu somni d'estar en uns jocs i 
poc després ja es va retirar.

L'Antonio Rubio també havia es-
tat a punt d'anar a Mèxic 68, però 
va quedar fora pocs dies abans de 
marxar. Però sí que va ser present 
a Munic 72 i allà va fer una gran ac-
tuació fregant la medalla de bronze.

Era possiblement el millor pes 
ploma de la boxa occidental, i abans 
dels jocs portava 115 combats amb 
només 8 derrotes, però això tampoc 
era una garantia perquè en aquest 
esport destaquen competidors de 
qualsevol racó del món.

A la ciutat alemanya va guanyar 
a Tanganta (Malawi) i Kinyogoli 
(Tanzània) i a quarts de final es va 
enfrontar amb el colombià Rojas. 
Anava dominant clarament, però 
va ser desqualificat per un cop baix, 
per a molts inexistent, i això li va 
privar d'una medalla, de les quals 
en aquells temps la delegació es-
panyola anava força escassa.

L'Antonio Rubio no es va desa-
nimar i va continuar treballant i va 
ser present a Montreal 1976 i tenia 
esperances d'obtenir una medalla 
que l'any anterior havia aconseguit 

en els Europeus de Katowice. Ja en 
pes lleuger i amb 27 anys va topar 
amb el cubà Reinaldo Valiente a la 
primera ronda. El mataroní va cau-
re al primer assalt i quan s'havia 
aixecat, i l'àrbitre havia decretat 
el "break", el cubà va continuar 
colpejant-lo sota la permissivitat 
arbitral i Rubio va tornar a caure. 
Després es va refer i va dominar 
clarament la resta del combat, però 
les dues caigudes van pesar en la 
decisió final.  

A finals d'any l'Antonio ja es va 
passar al professionalisme.

La setmana vinent 
arribarà el torn de l'aigua a 
Moscou 1980...

Pepita Sànchez actuant amb Frediani al fons. |  SANTI CARRERAS

Antonio Rubio. |  SANTI CARRERAS

www.eltotesport.com |  P. 9ESPECIAL JJOO
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En una competició amb 4 
equips clarament superiors a 
la resta, el CH Mataró, amb un 
equip molt jove, ha mantin-
gut opcions d’arribar a la cin-
quena plaça fins al final

En la segona temporada d’aquest 
grup de joves jugadores a la mà-
xima categoria de l’hoquei estatal, 
sota la direcció de l’Oriol Feliu, han 
tornat a quallar una bona tempora-
da en una OK Lliga femenina domi-
nada pels quatre grans equips que 
també dominen la Lliga Europea: 
el Voltregà, el Manlleu, el Gijón i 
el Palau de Plegamans. Tot i no 
assolir la cinquena plaça final, el 
CH Mataró ha disputat, també per 
segona vegada, la Copa de la Reina 
a Lloret.

La temporada va començar amb 
una ensopegada a casa contra 
l’Igualada i, analitzant els resul-
tats, aquest és un dels problemes 
que l’equip ha arrossegat aquesta 
temporada: la quantitat de punts 
que s’han deixat escapar en els par-
tits de casa. Observem que mentre 
han aconseguit 15 punts a casa, 
n’han obtingut 22 fora.

De cara a la classificació final, 
però, el que va resultar més de-
cisiu va ser la ratxa de 5 derrotes 
consecutives entre les jornades 
16 i 20. Clar que aquests 5 partits 
incloïen els enfrontaments amb el 

Voltregà, el Manlleu i el Palau, però 
5 derrotes seguides fan mal. I tam-
bé es va perdre amb Las Rozas i 
Vilanova, que són els que finalment 
van quedar per davant del Mataró 
en la classificació final. L’equip es 
va refer amb una victòria contra 
el cuer, i també va acumular 3 vic-
tòries més.

Així, afrontava les dues últimes 
jornades en cinquena posició. Va 
viatjar a Gijón, on va caure plantant 
cara i, en l’última jornada, necessi-
taven la victòria contra l’Sfèric de 
Terrassa que no van poder aconse-
guir. Finalment, doncs, una setena 
plaça i una bona temporada que els 
hi permet acumular més experièn-
cia i seguir creixent com a equip.

Estadístiques de la temporada:
Classifi cació fi nal: Voltregà, 68; Man-
lleu, 61; Gijón, 58; Palau de Plegamans, 
58; Vilanova, 39; Las Rozas, 38; Medicare 
System CH Mataró, 37; Terrassa, 36; 
Alcorcón, 33; Cerdanyola, 27; Bigues i 
Riells, 27; Igualada, 26; Girona, 13 i Santa 
Maria del Pilar, 1.

Classifi cació 1a volta: Voltregà, 34; 
Manlleu, 29; Gijón i Palau de Plegamans, 
28; Terrassa, 21; Las Rozas, Bigues i 
Riells i Medicare System CH Mataró, 
19; Vilanova, 15; Alcorcón i Igualada, 14; 
Cerdanyola, 13; Girona, 8 i Santa Maria 
del Pilar, 0.

La plantilla 15/16 del Medicare System Mataró. | ARXIU

Classifi cació 2a volta: Voltregà, 34; 
Manlleu, 32; Gijón i Palau de Plegamans, 
30; Vilanova, 24; Las Rozas i Alcorcón, 19; 
Medicare System CH Mataró, 18; Terrassa, 
15; Cerdanyola, 14; Igualada, 12; Bigues 
i Riells, 8; Girona, 5 i Santa Maria del 
Pilar, 1.
El Voltregà ja es va mostrar superior des 
de la primera volta, sense abaixar el pistó 
en la segona fase del campionat. Curiosa-
ment, tant el Manlleu com el Gijón també 
van repetir la puntuació obtinguda a la 
primera i segona volta de la lliga.

Camp propi: Voltregà, 35; Manlleu, 34; 
Palau de Plegamans, 32; Gijón, 31; Las 
Rozas, 21; Terrassa i Vilanova, 19; Cerdan-
yola, 17; Medicare System CH Mataró, 15; 
Igualada, 13; Alcorcón i Bigues i Riells, 12; 
Girona, 7 i Santa Maria del Pilar, 0.
Camp contrari: Voltregà, 33; Manlleu i 
Gijón, 27; Palau de Plegamans, 26; Medi-
care System CH Mataró, 22; Alcorcón, 21; 
Vilanova, 20; Las Rozas i Terrassa, 17; Bi-
gues i Riells, 15; Igualada, 13; Cerdanyola, 
10; Girona, 6 i Santa Maria del Pilar, 1.

Les protagonistes del Mis 
Ibèrica: 
A la porteria s'han alternat Érika 
Arellano i Ariadna Escalas. Les ju-
gadores de pista han estat Júlia 
Canal (3 gols), Ona Castellví (18 
gols), Carla Fontdeglòria (23 gols), 
Anna Fontdeglòria (2 gols), Laura 
Manzanares (1 gol), Xantal Piqué (5 
gols), Marta Soler (5 gols) i Adriana 
Chiva. L’entrenador ha estat l’Ori-
ol Feliu.
De cara a la temporada 2016-17 hi 
ha continuïtat total en la plantilla. 
Amb l’entrada, a més, d’algunes ju-
gadores de la base del club. El que 
es canvia, això sí, és l'entrenador.

El Medicare System acumula ex-
periència en una bona temporada

el Esporttot HOQUEI PATINS
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Sèniors

Autogestió

Molt a poc a poc hi ha qui s'ado-
na que quelcom està canviant, Ens 
trobem davant una transició his-
tòrica, com mai s'havia donat, que 
ens porta cap a una nova civilitza-
ció centrada en les persones i no 
en els diners. Alguns, encara que 
pocs, ja ens trobem en aquest nou 
camí. Són les noves organitzacions 
que han apostat per l'autogestió en 
xarxa. Un clar exemple és el de l'ho-
landesa "Buutzorg" (en holandès: 
"Consultori de barris"), que no té 
una estructura jeràrquica, ni líders 
assignats, funcionant de forma au-
togestionada com un col·lectiu de 

9.500 infermeres, organitzades en 
equips autònoms, formats per deu 
o dotze infermeres, que no tenen 
qui les mani.

Han aconseguit el que ningú es 
pensava, resultats espectaculars, 
amb una atenció més humana per-
sonalitzada, i una major rendibi-
litat econòmica. Per fer-ho possi-
ble, els seus membres s'han hagut 
de convertir en els directors de la 
gestió de les seves pròpies activi-
tats. Resulta irònic constatar, que 
aquestes infermeres aprofitin el seu 
temps per prendre cafè i xerrar amb 
els pacients, les seves famílies i els 
veïns, quan altres organitzacions 

que han arribat a cronometrar els 
seus serveis en minuts, són molt 
menys eficients.

Aquestes infermeres, estaven 
acostumades a treballar en grans 
organitzacions i a fer bromes sobre 
els idiotes de la seu central, que amb 
una pretesa organització científica 
del treball malmetien els seus ser-
veis. Ara ho han de fer elles mateixes 
i no es poden queixar dels altres, 
amb la paradoxa que tot funciona 
molt millor que abans.

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius

Ice Age: El gran cataclismo  [dc.] 18:40

 12:00  12:30  16:00  16:30  17:00  18:10  19:15  20:20  21:45  00:10 

 [En català] 12:15  16:10  18:20  20:30  22:40  00:50 

Election: la noche de las bestias  

 [dv.-dm. +dj.] 12:15  16:00  18:10  20:30  22:40  01:00

 [dc.] 16:10  18:10  20:30  22:50

Infierno azul  12:20  16:00  18:40  20:40  22:30  00:50

Mi amigo el gigante 

 12:15  16:20  18:00  20:25               [En català]   12:00

Un espía y medio 12:15  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

Money Monster 

 [dv.-dm. +dj.] 12:10  16:00  18:20  20:30  22:50  00:30

 [dc.] 16:00  20:45  22:55

Independence day 12:10  16:30  19:00  21:35

Antes de ti 19:00  22:40  01:00

Buscando a Dory  

 12:20  16:00  17:00  18:15  19:15  20:30  21:30  22:45  23:45  01:00                       

Dioses de Egipto 00:00

Malditos vecinos 2   22:50  01:00

Ninja, Turtles: fuera de las sombras 12:15      

Expediente Warren 2 21:30  00:15

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

Si Dios quiere 21:30 (16  juliol)                    19:30 (17  juliol)  

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

Si Dios quiere  18:00  20:00 (15 i 16 juliol)

 22:00 (16 juliol)         18:00 (17 i 18 jul.)        20:00 (17 i 18 jul.) (v.o.s.)

Cinema Lliure
Platja del Callao

The Lobster  21:00 (16 juliol)

 22:00 (16 juliol)         18:00 (17 i 18 jul.)        20:00 (17 i 18 jul.) (v.o.s.)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                          

Ice Age: El gran cataclismo  

 16:30  17:15  18:30  19:30  20:30  22:30

Election: la noche de las bestias  16:00  18:10  20:20  22:30

Infierno azul  16:15  18:15  20:15  22:15

Mi amigo el gigante 18:00  20:15  22:30

Un espía y medio 18:15  20:20  22:30

Money Monster 16:00  20:15  22:15

Independence day 2 16:00  22:00        

Antes de ti 16:00  22:00

Buscando a Dory 17:00  18:15  19:30

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

 Lee Gates presenta un programa 
televisiu associat al periodisme 
espectacle centrat a parlar d’eco-
nomia  amb la voluntat d’orientar 
a petits estalviadors. Però un dia 
l’emissió en directe es veu sotra-
gada per la irrupció d’un jove en el 
plató que segresta al presentador 
davant les càmeres. El noi sent que 
ha estat estafat pel programa i no 
té diners. 

Gates i la seva productora s’invo-
lucraran en el desemmascarament 
de les operacions fraudulentes 

La brutícia dels diners i l’ètica periodística

'Money Monster', de Jodie Foster

d’un magnat de Wall Street, Walt 
Camby. Camby representaria l’em-
blema del capitalisme sense àni-
ma, voraç  i depredador.
    No cal dir que el cinema popu-
lar de Hollywood s’ha caracterit-
zat sovint per adreçar missatges 
positius i tranquil·litzadors de les 
bones consciències, tot jugant amb 
les lleis de l'entreteniment, però 
en aquesta ocasió, Jodie Foster i 
els guionistes s’han passat de ros-
ca. En l’esforç d’intentar oferir un 
producte que abordés o s’inspirés 
en els estralls de la crisi fi nancera, 
fa que tot resulti massa recargolat.

Una imatge del film 

Pregunta de la setmana
Quina és la primera pel·lícula 
que va dirigir Jaume Collet-
Serra?

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

Resposta del núm. 1730
‘No hi havia cap pregunta’

Guanyadors:
Eugènia Missé Borrell.

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. 1732 del 15 al 21 de juliol de 2016
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Cinemes Les estrenes núm. 1732 del 15 al 21 de juliol de 2016

ICE AGE: EL GRAN...

Cinquè lliurament de la saga. La obses-
siva recerca de glans per part de Scrat 
acaba provocant un accident: que un as-
teroide es dirigeixi a la Terra, amenaçant  
acabar amb l'Edat de Gel. Tots els mem-
bres del grup intentaran impedir-ho per 
tots els mitjans.
Direcció: Mike Thurmeier, Galen T. Chu 
Animació 94minw

ELECTION: LA NOCHE...

Han passat dos anys des que l'ex ser-
gent de la policia Leo Barnes va decidir 
no venjar-se de l'home que va matar el 
seu fill. Ara Barnes dirigeix l'equip de 
seguretat de la senadora Charlie Roan, 
partidària d'una nit on tot és permès. 
Direcció:  James DeMonaco
Intèrprets:  Elizabeth Mitchell, Frank 
Grillo, Mykelti Williamson 105min

INFIERNO AZUL

Nancy és una jove que tracta de superar 
la pèrdua de la seva mare. Un dia està 
fent surf en una platja solitària quan es 
queda atrapada en un illot a penes uns 
metres de la costa. Però un enorme tau-
ró blanc s'interposa entre ella i la costa.
Direcció: Jaume Collet-Serra
Intèrprets: Blake Lively, Oscar Jaenada, 
Brett Cullen 87min

PREMONICIÓN

Un solitari metge especialista decideix, 
un bon dia, aliar-se amb l'FBI amb un 
objectiu molt clar: l'home té intenció 
d'ajudar-los a perseguir i capturar un 
perillós assassí en sèrie que ha assassi-
nat diverses persones de forma brutal.
Direcció: Afonso Poyart
Intèrprets: Anthony Hopkins, Colin Fa-
rrell, Jeffrey Dean Morgan 102min

 THEO Y HUGO, PARIS 5:59

En un club de sexe, els cossos de Theo 
i Hugo es troben i es barregen en una 
abraçada. Més enllà de la fúria del desig 
i l'emoció d'aquest primer moment, els 
dos joves, sobris en els carrers del París 
nocturn, s'enfronten al seu amor.
Direcció: O. Ducastel, J. Martineau 
Intèrprets: Geoffrey Couët, François 
Nambot, Georges Daaboul, 97min

THE DUKE OF BURGUNDY

Cynthia i Evelyn interpreten un ritual 
que acaba amb Evelyn castigada amb 
una sessió de plaer i sadomasoquisme. 
Però quan una vol una relació més con-
vencional, l'obsessió eròtica de l'altra es 
convertirà en una addicció.
Direcció: Peter Strickland
Intèrprets: Sidse Babett Knudsen, 
Chiara D'Anna, Monica Swinn 104min

Tot Cinemes 1732.indd   4 13/7/16   17:15
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El Domàs de Les Santes

Imatges del calendari 'De Santes a Santes'

Cedida 

Cedida 

Els primers exemplars del calendari es podran comprar diumenge 
vinent, dia 17 al cicle Camí de Santes que organitza l’Associació 
Ralet. Art i Cultura a la Plaça de Can Xammar (de 20 a 22:30h). 
A partir del dilluns 18 estaran a la venda als establiments Artijoc 
(Carrer Sant Cristòfor, 5 - Plaça Xica), Batlle Fotografia (La Riera, 
33) i a Can Margarida (Plaça de Cuba, parada 24). De Santes a 
Santes també és present a les xarxes socials amb perfil propi 
tant a Facebook com a Twitter.

Punts de venda

dies que falten per a Les Santes 
de 2017. També hi consten les fa-
ses lunars, els canvis horaris, els 
festius de designació local i les 
dates assenyalades del calendari 
festiu de la ciutat, així com els seus 
acompanyaments gastronòmics.

Fotografies d’Albert Canalejo
En aquesta quarta edició, tretze 
dels elements més representatius 
de la Festa Major en són els prota-
gonistes. Cada mes està dedicat a 
un d’ells i les fotos que il·lustren 
el calendari són obra del fotògraf 
mataroní Albert Canalejo, que du-
rant més de deu anys ha seguit i 
immortalitzat Les Santes.|  Redacció

  Per a la gent de Mataró, Les 
Santes són alhora el fi nal i l’inici 
d’una llarga espera de 360 dies. 
Durant l’any, comptem quant fal-
ta per a la Festa Major i ordenem 
el curs i les vacances tenint ben 
present quina distància ens se-
para dels cinc dies de festa més 
esperats de l’any. Partint d'aquesta 
premissa ja fa quatre anys que el 
col·lectiu Juliana tot l’any! edita 
el calendari de Santes a Santes, el 
calendari festiu de Mataró que et 
diu quan falta per a la Festa Major.

El calendari s’inicia amb Les 
Santes d’enguany i, a partir del dia 
30 de juliol incorpora un comp-
te enrere que cada dia indica els 

Les fotografies d'Albert Canalejo il·lustren el compte 
enrere fins a la següent Festa Major

A la venda el quart calendari 
'De Santes a Santes' 

 Dos emprenedors santeros han 
creat El “Domàs de Les Santes” i el 
posen a la venda  com a element 
vinculat pròpiament amb la festa 
major de Mataró. "Pretén donar 
un toc de color i festivitat per tal 
de guarnir la ciutat durant els dies 
de les festes i oferir als visitants, i 
a la pròpia ciutadania, una imatge 
dels carrers decorats especialment 
per a l’ocasió".

El disseny està basat en lletres 
blanques en un fons de color bor-
deus sota el lema “Mataró de Festa 
Major. Les Santes”. Les seves di-
mensions són d’1 metre d’ampla-
da per 80 centímetres d’alçada i 
inclou quatre llaços als extrems 
per poder ser penjats.

Aquest primer any les unitats 
de domassos són limitades i ja 
es poden reservar via mail (do-
masdesantes@gmail.com) o a la 
pàgina de Facebook “Domàs de 
Les Santes” Les unitats restants 
estaran disponibles a diversos es-
tabliments de la ciutat a partir del 
22 de juliol. El preu de cada do-
màs serà de 6 € la unitat.|  Redacció

L'edició és limitada i s'han 
de demanar on line

Creem "el Domàs 
de Les Santes" per 
adornar els balcons

CulturaCultura núm. 1732 del 15 al 21 de juliol de 2016
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Instant del documental Santes Retro.

 Cedida 

Amb l'objectiu de mostrar la Festa Major de Mataró 
dels anys 70 i 80, neix el projecte d'Andreu Roig: 
Santes Retro. El documental, que vol mostrar la Festa 
des del punt de vista de l'evolució dels comerços, 
les persones i la ciutat, es crea gràcies a la recopi-
lació d'informació, en part també, de la ciutadania. 
Un retorn al passat pels més grans, una petita lliçó 
d'història per a les noves generacions. Amb tot però, 
el director i productor de Santes Retro, Andreu Roig, 
aclareix al Tot Mataró que "no pretén ser la història 
de Les Santes, sinó un recull d'imatges classifi cades". 

De fet, al llarg de tot el documental, que té una 
durada de 80 minuts, s'explica quin és el moment 
que està presenciant l'espectador, diferents anècdo-
tes o fi ns i tot fets històrics d'aquells anys. Imatges, 
moltes d'elles desconegudes per la majoria de ma-
taronins, que ara surten a la llum gràcies a la ces-
sió de fi lmacions d'aquells anys per part de dife-
rents persones que han permès elaborar aquest 
document fílmic que es projectarà al Teatre del 
Foment el dijous dia 21 de juliol i que consta tam-
bé en la programació de Les Santes d'aquest 2016.

Imatges antigues, imatges de Santes, imat-
ges de Mataró. Santes Retro, el projecte 
audiovisual que està a punt d'estrenar-se 
pretén precisament això: mostrar imatges 

de les Santes entre els anys 70 i 80. La majoria 
d'aquestes imatges són cedides per part dels 
mateixos mataronins i, també gràcies a la col-
laboració de diferents persones, s'ha pogut iden-
tifi car, classifi car i catalogar aquests moments.

Santes Retro és una producció d'Andreu Roig 
que s'estrenarà de forma inèdita dijous vinent 
dia 21 de juliol al Teatre del Foment. En el repor-
tatge d'aquesta setmana volem parlar amb ell 
i descobrir com ha estat el procés d'elaboració 
d'aquest documental i com és de difícil tractar 
amb imatges antigues. 

Santes Retro;
imatges d'històriaREPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Cedides

El documental, que es presentarà el dia 21, recull 
imatges de Les Santes d'entre els anys 70 i 80
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Busques plaça de pàrquing a bon preu? 
La tens molt a prop 

Venda de places als pàrquings  
Saba Can Xammar i La Riera

Places limitades. Reserva ja la teva!

Saba La Riera
La Riera, 69-77

Propietat: 19.900 €

Saba Can Xammar
Camí Ral, 254-260

  Concessió: 12.000 € 
Propietat: 13.500 €

Informa-te’n als pàrquings
     902 28 30 80

www.saba.es
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Mataró Retro

El món audiovisual és el que forma part de la 
vida d'Andreu Roig, el director i productor de 
l'audiovisual Santes Retro. De fet, és ell mateix el 
creador de Mataró Retro, aquesta marca que ha 

creat a través d'Internet i les xarxes socials per 
a la difusió d'imatges històriques de la ciutat de 
Mataró. D'alguna manera, Santes Retro neix i es 
crea gràcies també a la difusió d'aquest altre pro-
jecte i a la implicació, professionalització i vocació 
documental i cineasta del seu director.

No pretén ser la 
història de Les 
Santes, sinó un 
recull d'imatges 
classificades”

Documentació

Com amb tot, per elaborar un material com aquest, 
cal una intensa documentació: tant de les imatges 
com del moment històric. Roig, en aconseguir imatges 
que el seu tiet havia fi lmat en súper 8 i penjar-les a 
Internet, va adonar-se que les que tenien més visu-
alitzacions eren les de Santes, fet que el va portar 
a investigar qui en podria tenir més. A partir d'aquí 
hi ha diferents persones que es posen en contac-
te amb l'Andreu Roig, com és el cas de l'Enriqueta 
Alum, que cedeix unes imatges en cintes VHS de les 
majorettes de Santes del 1974. Aquelles imatges, gra-
vades per Antoni Rives, van ser la llavor de "Volum 
1 Mataró Retro". A partir d'aquí Roig va creure en el 

documental Santes Retro.

Un altre contacte va ser el d'en Manel Borràs. "Vaig 
descobrir a l'Andreu per la seva pàgina de "Mataró 
Retro" i vaig enviar-li un correu explicant-li que tenia 
imatges de Les Santes de l'any 1984", explica Borràs 
en declaracions al Tot. "Aquell any m'havia comprat 
una gravadora, una super 8, i la vaig voler estrenar 
per Santes, així que vaig començar a gravar tots els 
actes als que anava: l'anada a ofi ci, l'enlairada de 
coloms, la Passada... en total uns deu o dotze ac-
tes!", relata Borràs. Al documental s'hi podran dis-
tingir "els actes més coneguts i els més clàssics, és 
a partir dels anys 80 quan apareixen les primeres 
xeringades o les sardanes", explica Roig que avança 
alguns dels moments del documental.

Reportatge
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 Anna Aluart 

Cedida 

o en Joel Valverde, Roig pot tirar endavant aquest 
documental, catalogant els fets i les imatges.

Digitalització

Un documental que, gràcies també a les noves tecno-
logies, es podrà veure en alta defi nició. "S'ha fet tot un 
treball de digitalització de les imatges de forma profes-
sional, amb una tècnica d'escàner fotograma per foto-
grama i, sobretot, en HD", explica Roig, que recorda que 
tot plegat li ha suposat més d'un any d'intensa feina. 

Santes Retro al Foment

El resultat, a càrrec del professional dels audiovisu-
als, ha estat el que Roig tenia al cap. És cert que el 
projecte arrencava fa cinc anys amb la creació del 
portal Mataró Retro i també amb un altre intent de 
fer un altre documental de Santes més complex que 
fi nalment no va tirar endavant. Santes Retro però, 
és ara una realitat. Roig confessa: "La meva il·lusió 
sempre ha estat fer cinema, dirigir, fer produccions... 
per això, sempre que puc i tinc l'oportunitat, com la 
de Santes Retro, ho aprofi to". La cita, amb entrada 
prèvia, serà dijous vinent, dia 21, al Teatre del Foment 
amb dues oportunitats: a les sis de la tarda i a dos 
quarts de nou del vespre. El documental però, avi-
sats estem, s'ha de veure fi ns al fi nal, ja que compta 
amb imatges especials i sorpresa.

Com les imatges de Rivas o Borràs, també hi ha 
les de Maties Paloma o Joan Roig. Amb tot, Andreu 
Roig ha fet un intens i acurat treball de classifi cació, 
documentació,... "He posat noms i cognoms a les 
persones que apareixen a les imatges i això ho he 
fet amb diferents trobades i entrevistes que he rea-
litzat, com per exemple amb la Família Robafaves", 
explica Roig. Així és com gràcies a col·laboracions 
com la de Miquel Aliberas i les seves experiències, 
els mateixos components de la Família Robafaves, en 
Ramon Salicrú i els seus coneixements de professor 

Any: 2016
Durada: 80 minuts
Format: HD 1920 x 1080
Producció: Arprod Audiovisual
Direcció i producció: Andreu Roig
Guió: Marta Gómez i Andreu Roig
Assessor històric: Miquel Aliberas, Família 
Robafaves i Ramon Salicrú
Locució: Joel Valverde
Intervencions: Maties Paloma, Carme Capagons, 
Carme Roig i Manel Borràs
Operadors de càmera: Maties Paloma, Antoni 
Rivas, Joan Roig i Manel Borràs
Música: Àlex Rojas, Víctor García Riox, Barret 
de Palla, Grallers Escola Anxaneta
Disseny del cartell: Laura Llobet

Fitxa tècnica

núm. 1732 del 15 al 21 de juliol de 2016
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Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo
Oferta dentro de nuestro horario laboral
Obsequiamos con la grabación de la inspección

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

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

+ IVA
mòb: 717.71.30.88 · www.esmarpsicologia.com

Camí de la Geganta 1, 5è 5a, Mataró

AIRE CONDICIONAT
SERVEI TÈCNIC I INSTALACIONS 

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

SOM
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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Un 6,5 per cent més d'estudiants assignats
En el procés de preinscripció universitària de juny destaquen les notes de tall en nou 
graus i dobles titulacions per l’alta demanda en primera opció

TecnoCampus: Redacció

 Els centres universitaris del 
TecnoCampus tenen com a re-
sultat del procés de preinscripció 

de juny un total de 893 estudiants 
assignats per al curs 2016/2017. 
Aquesta xifra representa un aug-
ment del 6,5% respecte del curs 
anterior, en què la xifra va ser 

de 838. Cal destacar que ja són 
nou (per set de l’any passat) les 
titulacions o dobles titulacions 
que tenen nota de tall per l’al-
ta demanda d’estudiants que 

www.totmataro.cat/empenta

AMB EMPENTA
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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

Un 6,5 per cent més d'estudiants assignats

sol·liciten estudiar-hi en primera 
opció: Administració d’Empreses 
i Gestió de la Innovació (5,332), 
Administració d’Empreses i Gestió 
de la Innovació i Màrqueting 
i Comunitats Digitals (8,034), 
Ciències de l’Activitat Física i de 
l’Esport (8,119), Ciències de l’Acti-
vitat Física i l’Esport i Fisioteràpia 
(7,072), Disseny i Producció de 
Videojocs (6,006), Fisioteràpia 
(8,5), Infermeria (7,735), 
Màrqueting i Comunitats Digitals 
(6,364) i Mitjans Audiovisuals 
(5,378).

Preferència alta
En la preinscripció de juny, les 
dades referents als estudiants 
que trien el TecnoCampus com a 
primera opció són especialment 
rellevants, ja que indiquen el ni-
vell de preferència pel centre. Un 
total de 536 estudiants del total 
de 893 assignats als estudis del 
TecnoCampus han triat aquest 
centre com a primera opció en 
la preinscripció. Les notes de tall 

deixen fora provisionalment, a 
l’espera del procés de reassigna-
ció, 239 estudiants que han triat 
el TecnoCampus en primera opció 
però no han entrat als estudis que 
volien per la nota de tall. Aquesta 
xifra és molt superior a la del juny 
del 2015 (164 estudiants) i eviden-
cia l’alta acceptació i tria en pri-
mera preferència dels graus que 
s’imparteixen en els tres centres 
universitaris del TecnoCampus, 
tots ells adscrits a la Universitat 
Pompeu Fabra (Escola Superior 
Politècnica, Escola Superior de 
Ciències Socials i de l’Empresa 

i Escola Superior de Ciències de 
la Salut).

La xifra global de 893 alumnes 
assignats en alguna de les titu-
lacions o dobles titulacions que 
s’ofereixen al TecnoCampus es 
modifi carà a l’alça els pròxims me-
sos, en el procés de reassignacions 
i en la convocatòria de places de 
setembre. D’aquesta manera, es 
preveu superar la xifra dels 3.100 
estudiants el curs vinent (en aquest 
són 2.915) tant per la matrícula de 
nou accés com pel desplegament 
de tots els cursos dels estudis de 
graus i màsters.
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El campus Xnergic es consolida i s'expandeix
En el procés de preinscripció universitària de juny destaquen les notes de tall en nou 
graus i dobles titulacions per l’alta demanda en primera opció

TecnoCampus: Redacció

 Robots, drons i videojocs atrauen 
aquest any 190 joves al campus 
tecnològic d’estiu d’Xnergic, el 

moviment de foment de les vo-
cacions tecnològiques impulsat 
pel TecnoCampus. Aquesta és la 
quarta edició d’una proposta pen-
sada per a nois i noies d’entre 12 

i 18 anys que es duu a terme en 
dos torns, del 27 juny al 8 de juliol 
i de l’11 al 22 de juliol. Des de la 
primera edició, la xifra d’inscrits 
s’ha multiplicat per tres, i aquest 

REF. 01241 - EXCELENTE ZONA DE TORDERA TRANQUILA Y MUY BIEN COMUNICADA.  Casa pareada de 100m2 con 
180m2 de jardín privado + garaje. 2 plantas. 1ª planta:  recibidor, cocina independiente,  salón comedor con chimenea y salida al jardín, aseo y  
puerta al garaje. 2ª planta: 3 habitaciones (1 tipo suite), 2 baños completos, calefacción. ¡No dude en verla!

TORDERA- EXCELENTE OCASIÓN

tota l’actualitat  
de Mataró  
a Facebook!

facebook.com/totmatarofacebook.com/totmataro

www.totmataro.cat/empenta

AMB EMPENTA
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El campus Xnergic es consolida i s'expandeix

any s’han esgotat les places en 
alguns dels tallers.

A part del TecnoCampus, al-
tres escenaris del campus són 
els Maristes Champagnat de 
Badalona, el Centre Tecnològic 
i Universitari Roca Umbert de 
Granollers i al Parc de Recerca 
Creativa del Canòdrom de 
Barcelona. Aquests dos últims 
espais són una novetat d’aquest 
estiu, i representen l’expansió ter-
ritorial del projecte més enllà de 
Mataró.

La regidora de Promoció 
Econòmica i Innovació i presiden-
ta de la Fundació TecnoCampus, 
Dolors Guillén, va visitar el campus 
i va destacar que hi ha una neces-
sitat social d’aquest tipus d’inici-
atives a les quals el TecnoCampus 
dóna resposta. “Hi ha un vessant 
lúdic i un altre de formatiu, que 
és tradueix en aquesta transmis-
sió de coneixement: estudiants 
universitaris que fan de monitors 
de nois i noies d’ESO”, assegura. 

La responsable d’Xnergic, Aina 
Fernandez, ha destacat per la seva 
banda la col·laboració d’Incu-
bio i del Parc Creatiu Canòdrom 
Meridiana, en el cas de Barcelona, 
i la ubicació de Granollers, a la fà-
brica Roca Umbert: “Aquest darrer 
és un espai que combina el seu 
passat industrial amb una nova 
manera de fer coses, una idea del 
món maker que volem difondre 
des d’Xnergic”. 

Activitats i tallers variats
Pel que fa als continguts dels 

tallers, les propostes d’Xnergic 
inclouen animar i programar vi-
deojocs fent servir Unity3D; crear 
un dron a través de la tecnologia 
Arduino o construir i programar 
un robot autònom estil Rover lu-
nar, que incorpora un braç robò-
tic. Una de les principals novetats 
d’enguany és la construcció d’una 
màquina arcade de sobretaula 
que, juntament amb el taller de 
drons, són dues propostes adre-
çades també a adults, i que han 
permès per exemple que s’hagin 
apuntat al taller pares i fi lls plegats.
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COMPRA VENDA 

VENDO BICICLETA. Llanta 26 pul-
gadas. Buen estado. 50€. Fotos por 
whatsapp. 696.774.709

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

VENDO PARKING. C/Velázquez 
627.059.280 
MATARÓ-HOSPITAL VELL. Plaça de 
parquing (cotxe gran + 2 motos). 
18.000€ 93.790.96.09 P1841 
SE VENDE PLANTA BAJA indepen-
diente de 185m2. en Cerdanyola. 
664.487.964 
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 
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 par-
tir de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82 

TRASPASSOS-LLOGUERS

LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232
NECESSITEM VIVENDES DE llo-
guer i venda pels nostres clients: 
Mataró zones Centre i Havana. 
93.790.96.09
MATARÓ-CENTRE. Local de 69m2 
a peu de carrer. 550€/mes 
93.790.96.09 ref. P1781
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
SE TRASPASA BAR en Cirera. A ple-
no rendimiento. 679.247.824 

TRASPASSOS-LLOGUERS

MATARÓ-CENTRE. Pis de 3 habita-
cions, 2 banys, traster, parquing i 
ascensor. 700€/mes + comunitat 
93.790.96.09 ref. P1711
PARKINGS DE LLOGUER de cotxes 
a Plaça de la Brisa i Rda Alfons X el 
Savi: preus de 40-50€. Telefons de 
contacte: 626.077.850 /619.521.415 
LOCAL 80M2 .  400€/mes. 
93.798.81.06 /635.969.910 

TREBALL

P R EC I SA M O S   O F I C I A L A 
CONFECCIÓN. Especialista en 
Mauserlock i Rimlock. 625.173.946 
SE PRECISA PELUQUERA, ofi cial 
de 1 ª con experiéncia mínima de 6 
años, centro de mataró. 675.511.999 
SE PRECISA PROFESOR/A Formación 
Aeroportuaria. Imprescindible resi-
dir en El Maresme, Vallès Oriental 
o La Selva. Academia en Mataró. 
Altos conocimientos de Handling. 
Inicio Setiembre. Disponibilidad a 
tiempo parcial. Personas interesa-
das enviar currículum actualizado 
a: consultor@auribecf.cat 
PRECISEM DONES ENTRE 30-50 
anys. Amb funcions d’encarrega-
da i cambrera per a pis de relax. 
625.511.066  
CONDUCTOR CARRETILLA 
RETRÀCTIL elevadores, toros. 
M’ofereixo. Tinc anys d’experièn-
cia. 630.865.863
CHICA BUSCA TRABAJO interina, 
fi ja, canguro, limpieza por horas. 
Experiencia. 631.819.077 
BUSCO TRABAJO limpieza, cui-
dado mayores. Disponibilidad. 
631.085.043 
CUIDO PERSONAS MAYORES. 
Experiencia. Disponibilidad hora-
ria. 632.345.007 /698.255.785 
ME OFREZCO cuidado persona mayor, 
limpieza, cocina. 7€/h. 610.048.108 
CORTADOR TEXTIL con experiencia. 
Busca trabajo. 630.865.863 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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CLASSES

CLASES BATERIA TITO Torres 
690.108.398 

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
MASAJES EMMA. 662.257.120
MUDANZAS SUPERECONÓMICAS. Sr. 
Javi. 634.792.469
MASAJES EMMA 662.257.120 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, gas, pintura. Económico 
670.232.977 
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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

PALETA EXPERIENCIA. Económico. 
653.796.506 
PINTOR PROFESIONAL. Pintura en 
general y decorativa económico 
635.106.282 
PINTOR ECONÓMICO EXPERIENCIA 
responsabilidad limpieza. Excelentes 
acabados 629.988.598 
L A M P I STA ,  FO N TA N E R Í A , 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141 
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. 
Repara tu ordenador desde casa. 
607.665.679. Sergi

VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE . 
674.471.893 José 

CONTACTES

DOS AMIGAS. Japonesa y china. 
Nuevas. Zona Havana. 615.719.971 
KATY, PARTICULAR. 631.287.774 
JAZMINE MORENAZA 30. Recién 
llegada de Colombia. Ven a cono-
cerme. 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 
MATARÓ CATALANA 100 de pechos. 
todos los servicios. 604.262.808 
NUEVA SEXO MASAJES 698.247.545 
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
MASAJISTA GUAPÍSIMA. Mataró. 
667.955.000 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964 
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Si tens un familiar, d'edat avança-

da, voldràs apropar-t'hi per fer més 

agradables els seus darrers temps en 

vida. La parella et pot ajudar econò-

micament en un objectiu professional.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Si estàs enamorat, voldràs fer-ho sa-

ber. Necessites expressar-te encara 

que no siguis correspost. Activitats 

lúdiques amb els fills que t'esgotaran 

però que et faran feliç.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Sents que has de practicar certa con-

tenció verbal. Tens por de xerrar més 

del compte i el cap et va a mil per 

hora. Si escrius el que sents posaràs 

les idees en ordre.

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

Sensacions ambivalents. Per una 

banda et sents pressionat per les 

circumstàncies però per l'altra et 

sents molt bé amb tu mateix. Notícies 

favorables per a la teva economia.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Gaudeixes del temps de lleure en un 

ambient familiar i tranquil. Activació 

d'assumptes de parella. Pots pre-

sentar la teva parella als amics o 

emprendre una relació.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Gaudeixes de l'estiu i no vols sentir 

parlar de problemes. Has decidit rela-

xar-te i divertir-te. Reformes o reno-

vacions domèstiques. Esdeveniments 

festius amb familiars.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Els assumptes professionals marxen 

prou bé i això et tranquil·litza de cara 

al futur. Millora de la relació amb els 

fills. Si són adolescents, tingues més 

paciència.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

És un bon moment per conèixer mi-

llor a una persona que t'atrau, sense 

pressa però sense pausa. Tendència a 

ser una mica impacient, especialment 

en el sector laboral.

Bessons (21/5 al 21/6)

La situació actual t'obliga a remuntar 

l'economia i sembla que no et manca 

creativitat per intentar-ho. Estàs ex-

perimentant canvis en la teva manera 

de viure la sexualitat.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Necessites una mica d'evasió. Potser 

una tarda de compres o un bon cap de 

setmana al balneari... Si pots portar la 

veu cantant en un grup o associació, 

t'ho passaràs bé.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Tendeixes a posar pes i penses se-

riosament a fer esport. No és mala 

idea. Comença per quelcom suau, el 

teu cos hi agrairà. No facis cas als 

cunyats malintencionats.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Si tenies problemes amb un company 

de feina, podeu entrar en una etapa 

més tranquil·la o dialogant. Possible 

activitat de visites als metges i millora 

en qüestions de salut.

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

Rda Països Catalans 25 ·  Mataró ·  T 93 741 49 49 ·  P  Gratuït “Can Soleret”
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La Serra del Cadí

Palacios dirigint-se a l'assemblea de MES

D.Ferrer 

Arxiu 

partir d'un referèndum fi nal que 
pugui ratifi car la voluntat dels ca-
talans d'esdevenir una República 
independent".

Des de la creació de MES, 
Palacios ha format part del 

Consell Polític i 
recentment es va 
incorporar a la 
Junta Directiva. 
Des de MES 
Mataró, Palacios 
forma part de la 
comissió d'enllaç 
amb ERC, amb 
qui conforma el 

grup municipal a l'Ajuntament, 
per tal de fer el seguiment del dia a 
dia de la política local mataronina.

Professor del TCM
Alfons Palacios és enginyer infor-
màtic i actualment treballa com a 
professor del Grau en Informàtica 
de Gestió i Sistemes d'Informa-
ció a l'Escola Superior Politècnica 
del Tecnocampus de Mataró de 
la Universitat Pompeu Fabra. | 

Red-ACN

  MES, Moviment d'Esquerres, va 
escollir dissabte al mataroní Alfons 
Palacios com a nou president del 
partit, en substitució de la dipu-
tada Magda Casamitjana. Aquesta 
decisió es va prendre durant l'As-
semblea General 
que s'ha celebrat 
a les Cotxeres de 
Sants, on la for-
mació també va 
escollir nova di-
recció i nou con-
sell polític.

A través d'un 
c o m u n i c a t , 
Palacios ha explicat que pretén 
ocupar una presidència "el màxim 
de plural, on hi hagi representades 
i coordinades totes les veus que 
representa MES". L'Assemblea va 
aprovar, sense cap vot en contra, 
la ponència política del partit, que 
conté el marc ideològic i les pro-
postes programàtiques de la nova 
formació. En concret, estableix 
que "MES és el referent del soci-
alisme sobiranista català i aposta 
pel dret a l'autodeterminació a 

La formació s'erigeix com a referent del socialisme 
sobiranista català i aposta pel dret a l'autodeterminació

El mataroní Alfons Palacios, 
nou president de MES 

 Un grup de quatre persones, 
entre les quals hi havia mataro-
nins, es va perdre dissabte a la 
nit al Torrent de Cortils, prop de 
Josa i Tuixén, a l’Alt Urgell, mentre 
baixaven del pic Costa Cabirolera. 
Passats dos quarts d’onze de la nit, 
els serveis d’emergències van re-
bre l’avís del grup, que no va ser 
localitzat fi ns més enllà de les dues 
de la matinada. Tots els membres 
es troben en bon estat de salut i 
el Grup d'Actuacions Especials 
(GRAE) dels bombers només van 
haver-los d’acompanyar fi ns als 
seus cotxes.

Un altre rescat
La mateixa nit, dues unitats del 
GRAE van rescatar una parella que 
també s’havia perdut a la Serra 
del Cadí. Es tracta de dos veïns de 
Sabadell i Badalona que s'havien 
desorientat quan baixaven del cim 
del Cadinell, a Josa i Tuixén.

Aquest tipus d'operacions s'es-
tan multiplicant darrerament, a 
causa del bon temps i de l'aug-
ment en el nombre de practicants 
de senderisme i muntanyisme. És 
per això que els Bombers demanen 
extremar les precaucions.  | Red

Es van desorientar i els van 
auxiliar els Bombers 

Rescaten un grup 
amb mataronins a la 
Serra del Cadí 

20

Palacios va ser durant 
vint anys militant del 
PSC abans de marxar a 
MES, l'escissió 
sobiranista del partit

CiutatCiutat núm. 1732 del 15 al 21 de juliol de 2016
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Iludo, durant tot el cap de setmana, a l'Espai Gatassa, 
l'associació Banshee Errante va organitzar partides 
de jocs de rol i de taula. Entre altres activitats cal 
destacar també l'exhibició de soft combat.

L'orgue surt al carrer, amb l'organista Raúl Prieto, 
dins del cicle del Festival Internacional d'Orgue 
Barcelona-Mataró. Va tenir una gran expectació de 
públic davant de l'Ajuntament.

Guixar amb solidaritat, a la plaça de la Peixateria 
els més petits van pintar els dibuixos del llibre Fem 
Santes. El projecte està destinat a crear activitats 
educatives als nens refugiats a Idomeni.

El tenor mataroní Josep Fadó, va omplir l'esglé-
sia de Sant Josep, juntament amb diversos artistes, 
en una Gala Lírica per recaptar fons destinats a la 
residència d'avis Torre Llauder de Càritas.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Daniel
Ferrer 

Tot imatges 1732a.indd   1 12/7/16   10:41



Volen una exposició permanent de Viladomat 
La Direcció de Cultura de Mataró es reunirà amb el MNAC per acordar la cessió de 
quadres del pintor de la Capella dels Dolors després de no tenir les de Sant Francesc

Art: Cugat Comas

 Mataró tindrà un espai museís-
tic amb una exposició permanent 
de pintures d'Antoni Viladomat. 
Aquest és el propòsit que dilluns 
va fer públic el regidor Quim 
Fernàndez, després de la polè-
mica per la "pèrdua" de la col-
lecció de l'antic convent de Sant 
Francesc, que fi nalment s'expo-
saran a Manresa. Com aquesta 
col·lecció, l'obra que Mataró vol 
exposar en aquest nou espai és 
propietat del MNAC, amb qui els 
responsables de Cultura de l'Ajun-
tament es reuniran aquesta setma-
na. Fernàndez no va voler donar 
detalls ni d'on se situarà aquesta 
exposició permanent ni de quins 
seran els quadres de l'autor de la 
Capella dels Dolors però va dei-
xar clar que "hi ha voluntat po-
lítica perquè a Mataró exposem 
Viladomat de qualitat" obrint la 
porta a que el discurs museístic 
de la ciutat incorpori un eix de-
dicat al barroc i aquest pintor a 
més dels de la ciutat romana i el 
gènere de punt.

Fernàndez demana, això sí, que 
"no hi hagi polèmiques a les xar-
xes socials, ni webs ni blocs" i que 

"es deixi treballar" al MNAC i a 
la Direcció de Cultura. El regidor 
no dóna detalls d'on s'emplaçarà 
aquesta nova secció del Museu de 
Mataró però refreda l'opció estudi-
ada dels soterranis de l'Ateneu de 

la Fundació Iluro perquè l'adequa-
ció de l'espai pujaria a uns 300.000 
euros. La intenció de l'Ajuntament 
és complementar la Capella dels 
Dolors amb aquesta exposició de 

quadres de Viladomat del fons del 
MNAC, en la línia d'aquest Museu 
de cedir en exposició obres que 
no han estat exposades fi ns ara.

"Tindrem les obres"
Amb aquest cop de timó, la 
Direcció de Cultura surt al pas 
dels que han acusat l'Ajuntament 
de no fer prou amb la col·lecció 
de Sant Francesc, que Fernàndez 
assegura que "vam treballar per 
poder-hi optar, però per les se-
ves dimensions ens era impossi-
ble d'exposar en un espai idoni". 
Encara no es coneix quina obra de 
Viladomat és sobre la taula com-
partida entre MNAC i Ajuntament 
però Fernàndez es mostra conven-
çut que "tindrem les obres, que és 
el que volíem".

3

Amb el nou Viladomat, el 
Museu tindria un tercer 
eix museístic, a més de la 
ciutat romana i el gènere 
de punt

Daniel Ferrer 

El nou espai museístic dedicat a Viladomat ha de complementar 
la Capella dels Dolors, la gran obra del pintor que precisament i 
després de mesos de retard inaugurarà la seva restauració integral 
el pròxim 20 de juliol. El Conseller de Cultura Santi Vila tornarà a 
la Capella mataronina, que lluirà les seves millors gales de cara a 
la temporada d'estiu en la que es convertirà –després de mesos 
de treballs– en un dels grans al·licients pels visitants mataronins.

Els Dolors, el 20 de juliol

CulturaCultura núm. 1732 del 15 al 21 de juliol de 2016
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MATARÓ SECTOR RESIDENCIAL CHALET EN VENTA

iluro
AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

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

núm. 1732 del 15 al 21 de juliol de 2016

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

127.000€

PRECIO EXCEPCIONAL
Ref. 12215 ARENYS DE MUNT: Excelente oportunidad!. En 
edifi cio semi-nuevo. Vivienda de 100m2 en el centrO. Prácti-
camente nuevo. Salón comedor 36m2. Gran cocina offi ce. 4 
dormitorios. 2 baños completos. Suelos gres. Calefacción!

T

77.500€

ECONÓMICO
Ref. 12454 JUNTO CTRA. MATA: 2º piso asequible y re-
formado. Sea propietario y pague menos que un alquiler.  Dis-
tribución muy acertada sobre 70m2. 3 dorm. ( act 2). Salón 
comedor ampliado. Cocina totalmente actualizada. Bañocon 
ducha. Suelos de parquet.

T

OCASIÓN ESPECIAL

278.000€

Ref. 12487 LLAVANERES: Unifamiliar adosada en 
pleno centro junto colegios/servicios en zona muy agra-
dable. Distribución muy cómoda. 4 dormitorios. Salón 
36m2 con chimenea. Jardín 50m2. Cocina buenas me-
didas. 2 baños+ aseo. Garaje vehículos con sala poliva-
lente/cuarto lavandería. Ocasión por precio/cualidades.
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Una imatge d'arxiu de la festa de Sant Domingo

Anna Aluart 

Adreça web del banner invertit:

mercatdelmoble.es/es/

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

BOUTIQUE

• 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:
ELISABET ÁLVAREZ ANILLO

concursos

La proposta fa mig any que es treballa en una comissió amb entitats culturals i festi-
ves que vol mantenir en secret el contingut de l'activitat

La festa de Sant Domingo recupera 
'La Nit del Tapapous' 

 Queda menys d’un mes per a la 
celebració de Sant Domingo 2016 
però aquesta setmana ja s’han fet 
públics els principals canvis i no-
vetats de la nostra Festa Major. 

La recuperació de l'episodi his-
tòric de 'La Nit del Tapapous', la vi-
gília de Sant Domingo, serà un dels 
principals atractius del programa. 

Arnau Aymerich, regidor de 

Festes, va explicar al ple de juliol 
que aquesta proposta fa mig any 
que es treballa en una comissió en 
la qual hi participen diverses enti-
tats culturals i festives. De moment 
l'organització manté en secret el 
contingut d'aquesta activitat per 
tal de sorprendre els argentonins.

També són novetat del programa 
la celebració d'una petita fi ra de 

cervesa artesana que s'espera que 
contribueixi a dinamitzar l'oferta 
comercial de les tradicionals fi res 
d'alimentació i artesania, i la trans-
formació del castell de focs artifi -
cials del dia 4 en un piromusical. 

A més a més, enguany tothom 
qui ho vulgui podrà comprar el 
barret i la samarreta de la Festa 
Major. 

núm. 1732 del 15 al 21 de juliol de 2016Argentona
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FINANCIACIÓN HIPOTECARIA A SU MEDIDA

  

Ref: 2383-CERDANYOLA SUR: Encantador 
piso con ascensor, reformado, 3 hab (2 
dobles) cocina indep., salón con vistas 
despejadas, 1 baño, suelos de gres. Todo 
exterior y soleado. 85.000€

Ref. 2385-CERDANYOLA SUR: Ascensor, ex-
terior y sol, 3 hab., salón, balcón/terracita, 
cocina, buena distribución,  comunidad 
reducida, todos los servicios 96.000€

Ref. 2349-MOLINOS: 2º piso de origen con-
servado, 3 hab (2 dobl), cocina indep., salón 
comedor , vistas despejadas, comunidad 
reducida y con patio a nivel . 106.000€

REF. 2384 -CERDAÑOLA SUR: 3er piso 
completamente refor., 4 hab (2 dobl), 
amplio salón comedor balcón/terracita, 
cocina indep. Comunidad reducida al 
lado de zona verde. 117.000€

Ref. 2358: PL. CATALUÑA: Para actualizar 
a su gusto piso 90m2 con ascensor, coci-
na indep., galería, 3 hab, salón comedor 
con balcón/terracita, exterior, soleado 
y zona muy tranquila. 114.000€

Ref 2351-EIXAMPLE: Con ascensor de ori-
gen conservado, 3hab, 1 baño, cocina 
ofi cce indep, salón comedor con salida 
a balcón,soleado, exterior y buena orien-
tación, excelente compra. 109.000€

Ref. 2386 - CENTRO: Piso con ascensor 
para actualizar a su gusto,  3 hab., co-
cina offi ce indep con patio de 40m2, 
baño + aseo de cortesia. No dudes en vi-
sitarlo, situación inmejorable!! 156.000€

Ref. 2253 - CERDAÑOLA SUR: Piso de 
grandes dimensiones  ascensor, 4 hab. 
(2dobles) salón comedor con patio, 1 
cubierto, cocina indep. galería anexa 
Zona con todos los servicios. 154.000€

Ref. 2345 - VIA EUROPA: Planta baja a pie 
de calle con patio a nivel, totalmente re-
formada, instal. nuevas 3 hab,(2dobles), 
comedor de 34m2 Sin pagar comunidad 
y con plz de parking. 169.000€

NO TE PIERDAS ESTA OPORTUNIDAD OCASIÓN DE MERCADO

VISTAS PANORÁMICAS JUNTO AL PARQUE VISTAS DESPEJADAS

CON PATIO A NIVEL DE 100M2 PLAZA SANTA ANNA EN AVDA. PRINCIPAL

OCASIÓN POR ZONA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

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

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

1P IMMO NOVA.indd   1 13/7/16   16:42



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

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

Avda. Jaume Recoder, 62, Mataró

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

Molt Bones 

Santes a tots!

Especialistes immobiliarisEspecialistes immobiliaris

Molt Bones 

Santes a tots!
Molt Bones 

Santes a tots!

Pep Cruanyes, advocat i membre del Memorial Democràtic i el monument d'Argentona  Cedida 

 El Memorial Democràtic re-
colza la decisió del govern d'Ar-
gentona de retirar el monument 
franquista de les escales de l'Es-
glésia. L'informatiu de Ràdio 
Argentona va poder parlar amb 
Josep Cruanyes, advocat i histo-
riador maresmenc que, entre al-
tres càrrecs, ostenta la presidència 
de la Societat Catalana d'Estudis 
Jurídics, és membre de la Comissió 
de la Dignitat i representant de 
l'Institut d'Estudis Catalans al 
Consell Assessor del Memorial 

Entrevista a Pep Cruanyes, advocat i historiador i representant de l'Institut d'Estudis 
Catalans al Consell Assessor del Memorial Democràtic

Democràtic. "Tots hauríem d'es-
tar convençuts que els símbols 
franquistes han de ser retirats de 
la via pública". 

Cruanyes considera que els can-
vis efectuats en el monòlit argen-
toní a fi nals dels 70 no esborren 
l'origen del monument i dubta 
que els monuments franquistes 
siguin reinterpretables. "El procés 
que ha seguit aquest monument 
demostra la situació anòmala de 
la transició quan, el que s'hauria 
esperat amb el restabliment d'un 

"Hauríem d'estar convençuts que els símbols 
franquistes han de ser retirats de la via pública"

núm. 1732 del 15 al 21 de juliol de 2016

règim democràtic hauria estat la 
retirada de forma directa i clara 
de tota la simbologia franquista". 

Considera que el procés que 
es va seguir va ser "ambigu". Per 
això, entén que a Argentona "les 
forces democràtiques van intentar 
buscar vies per superar-ho", però 
al mateix temps conclou que "si 
mirem fredament la inscripció, 
veiem l'ambigüitat per la difi cultat 
d'arribar a un consens i per l'ab-
sència d'una normativa clara que 
obligués a retirar aquells símbols".  

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

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

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

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

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

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

CINC SENIES (Ref. habitaclia 
9931002058463). 2 Terrenys agrícoles de 
5327m2 al camí de les cinc sénies. Bona 

oportunitat per preu. 
81.600€

PLÇ. FIVALLER (Ref. 205337). Pis semi 
nou del 2006 amb ascensor, 56m2 distri-
buïts en 2 hab., cuina, bany i ampli salo. 

Pàrquing i traster op. 

119.000€

CIRERA (Ref.209449 ) Casa cantonera de 
grans dimensions. Saló-menjador, llar de 

foc, 4 hab, cuina ind, 2 banys complets, 
pati, terrassa, i soterrani. Molta llum i 

bones vistes. Garatge privat.
285.000€

CERDANYOLA NORD (Ref. : 200042).
Pis de 55m2, 3 dormitoris,

bany, cuina i vistes.
Per a reformar.

39.000€

*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 habitacions, 1 bany reformat, 

terrat privat, carrer peatonal al costat del 
centre. 

95.000€

MIQUEL BIADA (Ref.209025) Setè amb 
ascensor de 100m2, consta de 4 hab., 

bany, cuina saló de 25m2 y balcó exterior 
a calle. Molt lluminós i grans vistes. 

152.000€

CIRERA (Ref. 198650). Pis de 90m2 amb 
vistes a mar, 4 habitacions, gran men-

jador, balcó al carrer, cuina independent 
amb galeria-safareig i bany complet. Per 

entrar a viure.
96.000€

CERDANYOLA NORD (Ref.: 202397).

Pis de 65m2, 2 dormitoris, cuina i bany. 

Per entrar a viure! Ideal inversió!

72.000€

ET
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T

T T
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Llavaneres s'engalana per celebrar la Minerva 
Concentra d'avui dia 15 fins al dilluns 18 la major part d'actes de la Festa Major d'estiu, 
amb la nova Crida a la festa pels carrers abans del pregó com a novetat

Cultura: Redacció

  Del 15 al 18 de juliol, Llavaneres 
viu els dies centrals de la seva festa 
major d'estiu, la més participativa 
de tot l'any, que aquest 2016 arri-
ba amb novetats. La Minerva 2016 
arrencarà avui divendres amb una 
crida i un pregó de Festa Major i 
continuarà amb les Barraques, 
que presenta un cartell amb tres 
propostes musicals molt atracti-
ves. Dissabte serà el dia de la festa 
de l'escuma i dels gegants, i ja a la 
nit, del correfoc, la batucada i el 
ball amb la Girasol. L'endemà hi 
haurà la missa i propostes esporti-
ves com la pedalada popular, i a la 
tarda, castells i molt més. Dilluns 
és el dia de la festa local, i els lla-
vanerencs acomiadaran la festa 
amb el tradicional castell de focs.

L'actriu llavanerenca Mayte 
Carreras serà l'encarregada de 
fer el pregó, avui a dos quarts de 
nou des de l'Ajuntament. Com a 
prèvia, el Casal ha preparat la no-
vetat de la Crida pels carrers, per 
tal que no quedi ningú al poble 

que no sàpiga que comencen els 
dies més esperats de la celebració 
d'estiu del municipi.

El Parc de Ca l'Alfaro repeteix 
com a reducte nocturn i acollirà 

aquest divendres les barraques 
amb triple programació per no 
parar de moure el cos: Miquel 
Del Roig, Animal i els Ebri Knight. 
L'endemà dissabte serà la cane-
tenca Orquestra Girasol la que no 
es perdrà la cita amb la festa de 
la Minerva, agafant així el relleu 
de la tarda més tradicional, amb 
gegants i correfoc. L'orquestra 
Mongrins seran els encarregats 
del vespre i la nit de diumenge 
abans que dilluns les Havaneres 
de Cavall Bernat i el castell de focs 
de la Pirotècnia Tomás apaguin la 
fl ama de la Minerva fi ns al 2017.

Els maresmencs Ebri Knight, avui a Llavaneres Cedida 

3

Tres nits de música i 
festa a Ca l'Alfaro amb 
Barraques divendres, 
la Girasol dissabte i la 
Mongrins diumenge

 Cedida 
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tota l’actualitat  
de Mataró  
a Facebook!

facebook.com/totmatarofacebook.com/totmataro

Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
13:30 LA BARCA DE L’ANDREU
14:00 L’ENTREVISTA
14:30 TOCATS PEL TALENT
15:00 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 DE TEE A GRENN
16:00 LA FÀBRICA
17:30 LA BARCA DE L’ANDREU
18:00 PAÍS  Km0 resum setmana
20:00 AL DIA CAP DE SETMANA
20:30 TOCATS PEL TALENT
21:00 FESTIVAL INT,D’ORGUE  
 Montserrat
22:30 FÒRUM GASTRONÒMIC
23:30 L’ENTREVISTA
0:00 VIA EUROPA
1:00 PINTANT EL GRIS
1:30 RESUM SETMANAL

Dilluns
7:00 RESUM SETMANAL
8:00 PANTALLA OBERTA
9:00 L’ENTREVISTA
9:30 RESUM SETMANAL
10:30 FESTIVAL INTERN. D’ORGUE, 
Des de la Basílica Mataró
12:00 RESUM SETMANAL
13:00 CREURE AVUI
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:00 GAUDEIX LA FESTA
14:30 RESUM SETMANAL
15:30 FESTIVAL INTERNACIONAL 
D’ORGUE DE RAÚL PRIETO.
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 DE TEE A GRENN
18:00 PAÍS Km0
20:00 DOSOS AMUNT 
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
21:30 DOSOS AMUNT 
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 DOSOS AMUNT Versió llarga
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 DOSOS AMUNT 
1:00 ENDERROCK dilluns

Dissabte
7:00 GAUDEIX LA FESTA
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:00 DOSOS AMUNT
8:30 L’ENTREVISTA
9:00 RESUM SETMANAL
10:00 LA FÀBRICA
11:30 RESUM SETMANAL
12:30 CREURE AVUI
13:00 TOCATS PEL TALENT
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 TOCATS PEL TALENT
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 DOCUMENTAL. “De les 
Laietanes a les Pioneres. El fe-
minisme a la transició a Mataró”
17:00 PANTALLA OBERTA
18:00 PAÍS Km0 resum setmana
20:00 AL DIA CAP DE SETMANA
20:30 L’ENTREVISTA
21:00 FESTIVAL INTERN. D’ORGUE, 
Des de la Basílica Mataró
22:30 DE TEE A GRENN
23:00 ENDERROCK TV tots els dies
0:00 GAUDEIX LA FESTA
0:30 CAMINANT x CATALUNYA
1:00 AVENTURA’T
1:30 GAUDEIX LA FESTA

Diumenge
7:00 DE TEE A GRENN
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 CARRETERES
9:00 TOCATS PEL TALENT
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 TORNA-LA A TOCAR SAM

11:30 L’ENRREVISTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 GAUDEIX LA FESTA
13:00 TOCATS PEL TALENT
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 RESERVA BIOSFERA
15:00 GAUDEIX LA FESTA
15:30 PROCLAMA FESTA MAJOR 
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 PICALLETRES
18:00 PAÍS Km0
20:00 LA BARCA DE L’ANDREU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TOCATS PEL TALENT
21:30 LA BARCA DE L’ANDREU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
TERTÚLIA DE POLÍTICA MUNICIPAL
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 LA BARCA DE L’ANDREU
1:00 ENDERROCK dimecres
1:30 PINTANT EL GRIS

Dijous
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 DOSOS AMUNT
8:00 VIA EUROPÀ
8:30 CARRETERES
9:00 PAÍS Km0
11:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
11:30 DE TEE A GRENN
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 LA BARCA DE L’ANDREU
13:00 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 LA BARCA DE L’ANDREU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PANTALLA OBERTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ADOLESCENTS.CAT
18:00 PAÍS Km0
20:00 L’ENTREVISTA

20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 GAUDEIX LA FESTA
21:30 CAMINANT x CATALUNYA
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 LA FÀBRICA
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 L’ENTREVISTA
1:00 ENDERROCK dijous
1:30 DE TEE A GRENN

Divendres
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 DE TEE A GRENN
8:00 RELIGIONS
8:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
9:00 PAÍS Km0
11:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
11:30 CAP ROIG FESTIVAL
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 ENDERROCK
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 DE TEE A GRENN
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 AVENTURA’T
16:30 CARRETERES
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CREURE AVUI
18:00 PAÍS Km0
20:00 CAMINANT x CATALUNYA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
21:30 PICALLETRES
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 TOCATS PEL TALENT
23:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
23:30 PINTANT EL GRIS
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 LA BARCA DE L’ANDREU
1:00 ENDERROCK divendres
1:30 CAMINANT x CATALUNYA

1:30 GAUDEIX LA FESTA
 

Dimarts
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 DOSOS AMUNT Versió llarga
8:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
9:00 PAÍS Km0
11:00 AL DIA BCN NORD–Maresme
11:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 DOSOS AMUNT Versió llarga
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 DOSOS AMUNT 
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 ADOLESCENTS.CAT
16:30 RESERVA BIOSFERA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CAMINANT x CATALUNYA
18:00 PROCLAMA FESTA MAJOR 
EN DIRECTE. INCLOU CONFERÈN-
CIA DE BIENVE MOYA I PROCLA-
MA PELS CARRERS I PLACES
19:30 L’ENTREVISTA
20:00 GAUDEIX LA FESTA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 GAUDEIX LA FESTA
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PICALLETRES
23:00 TOCATS PEL TALENT
23:30 PROCLAMA FESTA MAJOR)
1:00 ENDERROCK dimarts
1:30 HIPSTERLAND

Dimecres
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 CAP ROIG FESTIVAL
8:00 L’ENTREVISTA
8:30 CAMINANT x CATALUNYA
9:00 PAÍS Km0
11:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
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SI VOL VENDRE O COMPRAR... TRUQUI'NS! T. 93 790 96 09
      www.gorrizassociats.com ·

Ref. P1798 - Ideal Inversors!! Ca-
seta per reformar, pl. baixa d'o-ri-
gen amb 3 espais a baix i un bany, 
pl. superior amb habitació 15m2 i 
terrassa de 20m2.  45.000€ 

info@gorrizassociats.com

T. 93 790 96 09

OFICINES:
• Mataró: C/Deu de Gener, 2. 1r. 1a
• Barcelona: Traves. de les Corts, 122, local
• Arenys de Mar: Horta Matanzas 6, local 5

MATARÓ - CIRERA

MATARÓ - ROCABLANCA
Ref. P1847 - Casa de 96m2, 3 ha-
bit., bany, saló menjador a nivell 
de pati, cuina indep., terrat supe-
rior de 70m2 amb dret a vol per 
edifi car 2 plantes!!  156.000€ 

Ref. P1830 - Àtic 55m2 prop Tec-
nocampus, habit. doble, bany, sa-
ló-menjador, cuina americana, te-
rrassa  10m2, a.a., molt assolellat. 
Finca amb ascensor.  85.000€

MATARÓ - PLA D'EN BOET

Ref. P1877 - Pis 85m2, quadrat 
sense passadissos, 3 habit (possibi-
litat 4), bany, saló menj. 20m2, bal-
có 7m2, cuina indep., galeria, tras-
ter, 2º sense ascensor.  85.000€ 

MATARÓ - ROCAFONDA

Ref. P1883 - Bonic pis, any 2008, 2 
habit., bany, saló menj. 25m2, cuina 
americ., balcó, galeria, parquet, ca-
lefacció, a.a., ascensor, parquing. 
Pocs veïns.  106.000€ 

MATARÓ - CERDANYOLA

Ref. P1596 - Pis alt amb ascensor, 
tot reformat, saló-menjador amb 
balcó, 2 habit. (abans 3), bany, 
cuina independent, terres de par-
quet, calefacció i a.a .  116.000€ 

MATARÓ - PERAMÀS
Ref. P1424 - Pis cantoner de 2 
habitacions, molt lluminós, saló 
menjador de 20m2, cuina ameri-
cana, galeria, balcó exterior, a.a, 
ascensor.  137.000€ 

MATARÓ - HAVANA

EXCLUSIVA

MATARÓ - VIA EUROPA
Ref. P1878 - Pis de 70m2, piscina 
comunitaria, 2 habit. dobles, bany, 
saló-menjador 25m2, cuina in-
dep., balcó 10m2, calefacció, a.a., 
traster i ascensor!!    175.000€ 

MATARÓ - CENTRE
Ref. P1812 - Habit. 200m2, 1 minut 
estació. P. baixa: sala, cuina americ., 
pati 20m2 i lavabo. 1a pl: 2 hab. bany 
i tssa 15m2. 2a pl: 2 hab. i bany. 
3a pl: hab. golfes, lavabo, cuina 
amer., tssa 20m2!    295.000€ 

www.facebook.com/GorrizAssociatsf

1P GORRIZ.indd   1 12/7/16   19:23



Una imatge d'arxiu de la Mostra de Vins Catalans de Sant Pol Food truck per l'Aloha Market  Pitu Estol  Cedida 

 Sant Pol es prepara per a un cap 
de setmana carregat d'activitats. 
La 3a Mostra de Vins Catalans cen-
trarà totes les propostes, pensades 
per a fomentar les tradicions ca-
talanes i els productes de la terra. 

La mostra, que es durà a ter-
me entre les sis de la tarda i les 
dotze de la nit d'aquest dissabte 
16 de juliol, acollirà establiments 
locals que oferiran tastos dels seus 
productes més emblemàtics. Uns 
comerços que acompanyaran la 
degustació de vins i caves de 10 
Denominacions d'Origen diferents 
amb formatges o postres. 

El municipi arrodoneix el cap de setmana amb un 
festival de country i una fira d'artesania a la vora del mar

Sant Pol celebra la 
3a Mostra de Vins Catalans 

  El dia 16 de juliol arrenca en el 
marc del Port Nàutic El Balís de 
Sant Andreu de Llavaneres l'Aloha 
Market. Es tracta d'un mercat que 
reunirà dissenyadors, food trucks 
i música en directe, entre el dis-
sabte 16 i el dilluns 18 de juliol.

El plat fort musical serà l’actu-
ació dels mexicans establerts a 
Barcelona, Deco Pilot (Dissabte 
a les 20:30).

Els dissenyadors
Alguns dels dissenyadors que se 
citaran a l'Aloha Market són White 
Cactus BCN, botiga dedicada a la 
decoració, amb vaixelles, catifes, 
coixins, mobles restaurats entre 
altres. També Love Sophie, crea-
dors de roba amb molt estil, cus-
tomitzades i cuidades fi ns a l’últim 
detall. Per altra banda, Sashelle 
ofereix una gran varietat de com-
plements realitzats artesanalment: 
Bosses de ma, polseres, collarets, 
sandàlies o barrets, entre altres. 

També hi haurà Gina Portera 
amb els seus quadres, pintures, 
escultures de llum, joieria naturals 
i la seva nova col·lecció Home i 
Kid’s Art. I Get Love, i els seus bi-
kinis i complements de bany de 
clara inspiració en la moda hip-
pie. |Redacció 

Cita de dissenyadors, 
música i food trucks 

Tres dies d'Aloha 
Market al Port Balís 
de Llavaneres

Música i artesania
Per a aquells que siguin amants 
de la música, la millor opció és 
apropar-se al Festival Internacional 
'Country Boots' que se celebrarà a 
la carpa de la platja de les Barques   
i que s'allargarà fi ns al diumenge. 

Tanmateix, les propostes a la 
vora del mar per aquest cap de 
setmana de juliol no s'acaben aquí 
i els visitants podran gaudir de la 
segona edició del Beach Market, 
que trobaran a la plaça Torrent 
Arrosser i al passeig de la Punta. 
Una fi ra on trobar tot tipus d'ar-
tesania, decoració i complements.
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GL13485 Z. PARQUE CAN TUÑI:  
Piso alto con ascensor listo para 
entrar a vivir. 3 habitaciones, salón 
comedor con salida a balcón, 
cocina, galería y baño completo. 
Procedente de entidad bancaria. 
(C.E. =T)  PRECIO: 63.800€

GL14184 Z. AV. GATASSA: Piso 
con ascensor en fi nca de excelente 
presencia, 3 habit (2 dobl), salón 
con balcón muy soleado, cocina re-
for.actualizada, baño y galería. Aire 
acond.frio-calor. OPORTUNIDAD!!  
(C.E. =D) PRECIO: 99.000€

GL14161 CERDANYOLA SUR: 
Último piso con ascensor. 80 m² 3 
hab., baño completo refor., cocina 
offi ce bien conservada y salón 22 
m². Muy exterior y luminoso. ATEN-
CIÓN!! Parking opcional. Oportuni-
dad! (C.E. =T) PRECIO: 86.000€

GL14572 Z. CERDANYOLA SUR: 
Excelente piso con ascensor, vistas 
al mar y a zona despej. 75 m², 
3 habit., cocina y baño refor. 
Suelos gres. Oportunidad de 
compra por características 
y precio. No dude en verlo. 
(C.E. =T) PRECIO: 96.000€

GL14539 CERDANYOLA NOR-
TE: Piso 1/2  altura reformado, 
muy exterior, orientado a mar, en 
esquina. 3 habit., cocina actual, 
galería. Auténtica oportunidad. 
Muy rentable para alquilar. 
(C.E. =T)  PRECIO: 57.600€

GL14304 Z.PLA D’EN BOET: Gran 
piso de 100 m² con ascensor, 4 ha-
bit., salón-comedor con chimenea, 
cocina con galería, baño compl. y 
aseo. Vent. aluminio y suelos gres. 
SITUACIÓN INMEJORABLE! 
(C.E. =T)  PRECIO: 110.000€

GL14578 Z. MOLINS: Piso alto 
con ascensor, 80 m², 3 habita-
ciones, salón comedor de 20 m², 
cocina offi ce y baño completo. 
Balcón amplio. Reformado, 
vistas espectaculares a mar. 
El mejor piso de la zona! 
(C.E. =T) PRECIO: 126.000€

GL14313 Z. CABANELLAS: Piso 
alto con ascensor y vistas al mar, 100 
m², 4 habit. salón com. 24 m² balcón, 
cocina offi ce y baño compl. Suelos 
parquet, calefacción y aire acondic. 
Oportunidad por metros y precio. 
(C.E. =T)  PRECIO: 128.000€

GL13188 AV. PERÚ: Piso alto 
con ascensor, reformado. 3 habit, 
salón con salida a balcón exterior, 
cocina y baño completo. Pocos 
vecinos. Procedente de entidad 
bancaria. Proponga su precio. 
(C.E. =T)  PRECIO: 74.700€

EXCLUSIVA

GL11616 CERDANYOLA NORTE: 
Planta baja reciente, 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)  PRECIO: 148.000€

GL14378 Z. VIA EUROPA: Piso 
de 85 m², 3 hab. (2 dobles), 2 
baños completos, salón 25 m² 
amplio balcón con vistas al mar, 
cocina offi ce de 10 m² , total-
mente reformado hace 2 años. 
NO DUDE EN VERLO!! (C.E. =T)   
PRECIO: 220.000€

EXCLUSIVA

GL14576 CAMÍ SERRA: Excelente 
vivienda luminosa y exterior, parking 
opc. 68 m², gran salón comedor en
2 ambientes, cocina con galería de 
servicio, 2 hab.+ vestidor y baño 
compl. Muy buena imagen. 
(C.E. =T)  PRECIO: 160.000€

EXCLUSIVA
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Agustí Piera, fundador del Drac de Mataró.  Cedida 

Agustí Piera,
25 espelmes de foc

 Mireia Biel

 El so dels tabals desperta l'ànima dels santeros. 
Dels que els agrada posar-se sota el foc i dels que 
gaudeixen amb l'espectacle. Enguany, el ball pau-
sat, discret i elegant del Drac de Mataró anuncia, 
a més a més, que a aquesta fi gura li toca bufar 25 
espelmes de foc.

Mataró havia anat recuperant les comparses festives 
de la ciutat, com la Família Robafaves, la Momerota, 
la Momeroteta, l’Àliga i les Diablesses. “Un grup de 
ciutadans inquiets”, tal com explica Piera, va voler 
crear “una fi gura de foc de lluïment i més tranquil-
la que les altres”, per donar cabuda a L’Escapada a 
un tipus de públic “no apassionat del foc”. “No te-
níem la certesa que funcionaria, però tot i així ens 
vam atrevir a tirar-ho endavant amb molta il·lusió”, 
recorda Piera. Va ser aleshores quan l’artista Manel 
Casserras va prendre com a model el drac del casc 
d’en Robafaves que avui Mataró ja s’ha fet seu. 

El 20 d’abril del 1991, “vam treure el Drac al carrer 
per primera vegada”, explica Piera: “Va ser un moment 
excepcional”. D’aleshores ençà, el Drac s’ha integrat 
en el seguici ofi cial de la ciutat i des del 1997 és el 
protagonista de La Fogonada, el dia de Sant Jordi. 
“Aquest és potser el moment més especial de l’any 
pel Drac”, afi rma Piera, que també posa èmfasi en 
el Ball de Dracs implantat el 2007 amb el naixement 
del Dragalió. L’any, però, culmina amb Les Santes 
i per a Piera, “viure-les des de dins és un veritable 

privilegi perquè es gaudeixen d’una forma única”. 
Malgrat que actualment ja no és portador del Drac, 

Piera encara hi està molt vinculat. 25 anys ballant 
i creixent al costat del Drac donen per molt i quan 
Piera mira enrere ho fa amb certa nostàlgia, però, 
sobretot, satisfacció: “Ha estat un privilegi fer créi-
xer aquesta fi gura, cuidar-la i veure-la evolucionar”. 

Els 25 anys, en una exposició

"Una exposició a Can Palauet repassarà la trajec-
tòria dels 25 anys del Drac", explica Agustí Piera

Per a commemorar aquest 25è aniversari del 
Drac de Mataró, la botiga de Les Santes ubicada 
a Can Palauet acollirà una exposició entre el 19 
i el 29 de juliol per a recordar aquest quart de 
segle i assaborir la trajectòria d’un drac que s’ha 
consolidat a la ciutat i que surt en reiterades 
ocasions durant l’any. 

APUNTS

Defineix el Drac: Entremaliat i senyorial

Un acte: La Fogonada

Un moment de Les Santes: La Crida

Una música: El ball del Drac de Michael Weiss

Un tipus de foc: Els fuets 'Patum'

Un repte: Veure'l ballar 25 anys més

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

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

80.000�

C.E. en trámite 101.000€

REF. 3134 ROCAFONDA. 
OCASIÓN. 1er piso con 
ascensor, entrar y vivir, 
4 hab. 2 dobles, baño 
completo, cocina lacada 
blanca, galería cerrada, 
suelos de gres, balcón 
exterior, 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. con 
entrada independiente y 
patio 12m2, cocina ame-
ricana integrada al salón,  
2 hab., baño completo du-
cha,  ext. aluminio y puer-
tas de haya. OCASIÓN.

REF. 4424 ZONA ROCA-
BLANCA. Piso grandes 
dimensiones con balcón 
tipo terracita con vistas 
a zona verde, 3 hab. + 
despacho, baño com-
pleto y aseo, cocina offi -
ce con galería anexa, 
calefacción y ascensor.

REF. 6194 MOLINOS. 
Piso reformado con as-
censor, con pk incluido, 
2 hab. + vestidor, un 
baño completo,  cocina 
offi ce y  galería, balcón 
exterior con vistas a 
zona verde. OPORTU-
NIDAD ZONA Y PRECIO.

REF. 2433 VIA EUROPA. 
EXCLUSIVA PISO CON 
PK Y TRASTERO, total-
mente exterior 2 balcones 
1 tipo terraza, 3 hab. 2 
dobles, cocina offi ce y ga-
lería, 2 baños completos 1 
en suite, calefacción y a.a 
ascensor.

80.000�

REF. 01242 - ARGENTONA - CASA
C.E. en trámite

80.000�

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

C.E. en trámite 163.000€

80.000�

C.E. en trámite

REF. 1398 ZONA HABA-
NA. Piso reformado  en 
comunidad reducida, 
zona tranquila y a 5min 
del centro, 3 hab. 2 do-
bles, baño completo con 
bañera,  cocina fórmica, 
galería.

109.000€

115.000€

165.000€

174.000€

80.000�

C.E. en trámite 120.000€

REF. 7013 LLANTIA. Pi-
so reformado actual y 
juvenil, 3 hab. 2 dobles, 
baño completo y aseo, 
cocina offi ce y galería, 
salón comedor con bal-
cón exterior, para entrar 
y vivir.

EXCELENTE CASA ADOSADA DE DISEÑO MO-
DERNO Y CON DOMÓTICA. Patio 45m2, salón 
de 42m2 con chimenea panorámica y puer-
ta de cristal, 3 hab. (1 suite con vestidor) + 
estudio, 2 baños y 2 aseos,  cocina offi ce, 
suelos porcelánicos y parquet, calefacción 
y a.a., garaje amplio y sin columnas.

389.000€

LLAME Y CONSÚLTENOS

T. 937 965 148

¡NO DUDE EN VERLA!
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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

Excellent casa 285m², actualment 2 vivendes independ., 1 de 3 hab + 
estudi, 2 banys, cuina offi ce, saló menjador amb balcó, la 2a: 2 habit., 1 
bany, cuina offi ce, saló menjador, balcó, tssa 15m², galeria, aa/cc, terres 
parquet, tancd’alumini, jardí, ideal dues famílies!!!                     T2.50195

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

Pis de 65 m² de superfície, de 2 hab., Bany complet, cuina offi ce total-
ment equipada, balco, tancaments d’ alumini, ascensor, terrassa de 
30 m² ¡¡Vistes a mar!!                                                               T1.50194

Mataró. Cirera 152.260€

Excel.lent pis en exclusiva tot reformat amb molt bona ubicació, 
90m², 4 habit.1 bany complet, cuina offi ce 10m², saló menj. llar de 
foc, 2 balcons, aa/cc, tanc. alumini, terrassa comunit.traster, opció 
pàrking amb lloguer, molt lluminós tot exterior!!                    T1.50753

Pis tot exterior en exclusiva 110m², 4 habit (2 dobles), 2 banys comp. 
Reformats, cuina off. 13M², saló menj. 27M² xemeneia elèctrica, ga-
leria, balcó, aa/cc, terres parquet, tanc. alumini, ascensor, traster, 
excel.lent terrassa de 150m²!!                                              T1.50983

Mataró. Eixample 219.000€Mataró. Cent�e 180.000€

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:

Mataró. Cent�e

Pis totalment reformat de 85m², 2 habitacions + 1 despatx, 1 bany com-
plet, cuina offi ce, ampli saló menjador de 25m², galeria, calefacció, tanca-
ments d’alumini, molt assolellat !!                                                T1.50986

232.150€ Mataró. Molins 309.750€

Gestió de llog�ers • Agents d’asseg�rances • Administ�ador de comunitats

Pis reformat de 60m², 2 habitacions, 1 bany complet amb dutxa, saló 
menjador amb cuina integrada, tancaments d’alumini,  terrassa a ni-
vell de 30m² i terrat comunitari de 50m² !!                             T1.50839

Mataró. Els Molins 97.500€

2P CASTELLÀ.indd   2 12/7/16   9:11



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
T1.09733 Mataró. Centre. Piso 55 m², 2 hab., Baño, 
cocina - salon balcon - Muy económico !!!    400€/Mes

T1.10375 Mataró. Palau. Piso todo refor. 65M², 3 ha-
bitaciones, 1 baño completo, cocina independiente, 
salón comedor, galería, entrar a vivir!!           450€/Mes

T1.50426 Mataró. Centre. Disponible en Agosto - piso 
de origen de 70 m², 3 habitaciones, baño completo, co-
cina offi ce, galeria, balcón, cerramientos de aluminio, 
ascensor, ¡¡Piso muy soleado!!!                      475€/Mes

T1.10382 Mataró. Cerdanyola. 1º de 70 m² dispone de 
3 habitaciones, comedor, cocina independiente, baño, 
pequeño balcón y gran terraza.Sin muebles, ni ascen-
sor! Bien conservado!!                                     550€/Mes

T1.00426 Mataró. Avda. Maresme. Apartamento nue-
vo de 50 m² con 1 habitación, cocina americana, cale-
facción y ascensor. Balcón con toldo y vistas al mar!! 
No disponible hasta julio!!!!                         550€/Mes

T1.10143 Mataró. Cerdanyola. Piso alto sin ascensor 
de 80m², 4 habit (1  doble), baño y aseo, salón comedor, 
balcón, galería, ext. aluminio. Piso otalmente amuebla-
do y muy soleado !!!                                     550€/Mes

T1.104103 Mataró. Semi Centro. Piso de 75 m², con 3 
habitaciones (2 dobles) 2 baños, cocina independiente, 
calefacción,galeria, balcón grande y ascensor!! Piso 
reformado con suelos de parquet!!!              600€/Mes

T1.10102 Caldetes. Centro. Piso 100m² sin amueblar, 4 
habit (2 dobl) 2 baños, cocina offi ce, calefacción, cierres 
madera, lavadero, parking opc!                         650€/Mes

T1.10244 Mataró. Peramàs. Disponible para Septiembre 
- piso muy acogedor de 70m², 3 habitaciones, 1 baño 
completo, cocina offi ce totalmente equipada, salón co-
medor con salida a balcón, aa / cc, ventanas de aluminio, 
ascensor, amueblado y muy soleado!!                650€/Mes

T1.10383 Mataró. Centro. Precioso piso de 60 m² con 2 
habitaciones, baño, cocina americana, cierres de alumi-
nio, calefacción, aa/cc, ascensor y balcón!!! En perfecto 
estado de conservacion! Como nuevo!!!            650€/Mes

T1.10273 Arenys de Munt. Gran piso de 112m² de su-
perfi cie, consta de 4 habitaciones, 1 baño, cocina in-
dependiente, tiene calefacción, galeria, ascensor y zona 
comunitaria con piscina!!                                    670€/Mes

T1.08292 Mataró. Can Xammar. Precioso piso seminue-
vo de 70 m² con cocina indep. comedor, 2 habit. y baño. 
con vitro, horno y campana. Pl. parking incluida! No dis-
ponible hasta fi nales de julio!!!!!                      700€/Mes

T1.10349 Mataró. Centro. Obra nueva - piso 55 m² 2 
habs.,1 Baño, cocina diseño horno, encimera y campana 
teka, calef. aa/cc, suelos porcelana, aluminio y ascensor. 
Internet en todas las estancias y trastero. Terraza de 
17m² !!! Placas solares!!!!                                 750€/Mes

T1.10322 Mataró. Centre. Piso obra nueva 65 m², 2 
habit, 1 baño con ducha, cocina americana equipada, 
aa/cc y calor por bomba de aire, placas solares y as-
censor. Preciosa terraza de 60 m²!!!             850€/Mes

T1.10373 Canyamars. Precioso dúplex de 135m² de 
superfi cie con 5 habitciones, 2 baños, cocina indepen-
diente, calefacción, chimenea, armarios empotrados, 
galeria, trastero y terraza de 20m²!!!             900€/Mes

T1.02764 Mataró. Zona Juzgados. Gran piso de 230m² 
con 6 habitaciones 2 baños, cocina independiente, 
calefacción, parquet y ascensor!! Ideal familia nume-
rosa!!! Muy luminoso!!!                                  1.100€/Mes

T3.02897 Mataró. Centro. Local de 100 m² de super-
fi cie, actualmente centro de estética, en muy buen 
estado!! Muy bien situado!!!                           500€/Mes

T3.02888 Mataró. Centro.  Local de 105 m² de su-
perfi cie, situado en segunda línea comercial, dispone 
de 1 baño y aa/cc. IMPORTANTE Primer año: 450€// 
Segundo año: 550€                                             595€/Mes

T3.02907 Mataró. Pla d’en Boet. Restaurante gran su-
perfi cie, 337 m². Amueblado con mucho gusto y licen-
cia vigente. Para empezar a trabajar!!!     2.900€/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

Gran piso de 100m² sin as-
censor, 4 habit., 1 baño, co-
cina independ., calefacción y 
aa/cc. Suelos de gres, cierres 
de aluminio, galeria y balcón. 
Impecable!! Completamente 
reformado!!          565€/Mes

T1.09917 Mataró. Cerdanyola

OBRA NUEVA - Piso 125 m² 
3 habs, 2 baño, cocina di-
seño con horno, encimera y 
campana Teka, calefacción 
aa/cc, suelos porcelana, 
cierres aluminio y ascensor. 
Internet.  Tza 25m² Placas 
solares!!               950€/Mes

T1.10348   Mataró-Cent�e

Preciosa casa amuebl. 250 m², 
4 habit. 1 Suite, 2 baños, 1 aseo, 
cocina office calefacción, aa/cc., 
Suelos mármol, armarios empot, 
chimenea, lavadero, terraza con 
solarium y vistas piscina, garaje 
para 4 coches!!! Como nue-
va!!                    1.950€/Mes

T2.02753     Premià de Mar
Magnifica nave 1.250m². 1a 
pl: 750 m²: con altillos, ves-
tuarios. Entrada trailers. altura 
4,50mts, anchura 3,60mts. 
2º pl: 500 m² oficinas: amplia 
recepción paredes madera, 
7 despachos, sala reuniones, 
3 baños, cocina, calefacción/
aacc, alarma!!   5.000€/Mes

T7.01443  Mataró.Vallveric

Gran piso de 90m², 4 habi-
taciones, 1 baño completo, 
cocina offi ce con galería 
anexa, amplio salón comedor, 
calefacción i balcón. Piso 
muy luminoso!!                   
                                650€/Mes

T1.09754        Mataró. Cent�o

Local en calle peatonal en 1ª 
línia comercial de 120m² de 
superfície, situat al costat de 
la Plaça Santa Anna, 1 bany, 
terrassa, ideal per a qualsevol 
negoci!!!!           1.700€/Mes

T3.02878     Mataró. Cent�e

2º piso sin ascensor reforma-
do de 50m², 2 habitaciones, 
1 baño completo, cocina 
offi ce, salón comedor lumi-
noso, 2 balcones, suelos de 
cerámica, cierres de alumi-
nio, trastero, muy soleado!!                              
550€/Mes

T1.10363    Mataró. Habana

Piso de 80m², 3 habitaciones 
(2 dobles) 1 baño, cocina 
independiente, tiene calefac-
ción, los cierres de aluminio, 
galeria, balcón y y ascensor. 
Parking incluido en el pre-
cio!!!                        675€/Mes

T1.10385    Mataró- C. Ser�a

97.500€
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MATARÓ - Peramàs R 17267

Pis alt amb ascensor entre avgdes. princi-
pals. Habitatge 70m2 amb 3 habitacions
110.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 17467

Atenció inversors: Gran Oportunitat!! 
Lot de 2 pisos: Z. P. Estrany a reformar 
en la seva totalitat.
69.000 €

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

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

O
N

Ò
M

IC
S

MATARÓ - Plaça Cuba R 40880

Casa 260m2, 5 habit (3 dobl), 3 banys, 
saló menj. 28m2, pati i terrassa.
285.000 €

MATARO - Molins R 17434

Pis alt amb ascensor. Habitatge 3 habi-
tac., saló-menjador 20m2 amb a balcó.
126.000 €

MATARÓ - Parc Central R 17446

Ideal parelles joves. Habitatge 75m2, 2 
hab, saló menj. 2 ambients de 25m2. 
175.000 €

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

ARGENTONA R 16530

Atenció ultim pis d’obra nova al centre. 
3 habitacions, 2 banys complets. 
107.260 €

MATARÓ - Camí Serra R 40721

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

ÚLTIMS 

PISOS

Per oferir al nostre grup inversor,  necessitem  
SOLARS, CASES per enderrocar, pisos de diferents 
tipologies. 
No importa l’estat interior ni  l’alçada. A qualsevol 
zona del Maresme.
Valorarem cada cas amb el nostre departament 
d’inversió, en un màxim de 72 hores.
Telèfon directe: 600 74 79 31

Des de

MATARÓ - Z. Rda. Prim R 17406

BloC seminou amb ascensor. Pis de 2 
habitacions dobles, orientat a carrer. 

146.000 €

290.000 €

MATARÓ- Z. Cirera R 17258

 1er pis entrada independent de 80m2, 3 
habitacions (2 dobles), saló de 22m2. 

130.000 €

MATARÓ - Llàntia R 16258

Primer pis d’altura semi nou, amb 2 habi-
tacions àmplies i terrassa de 30 m². 

145.700 €

MATARÓ - Via Europa R 16106

Pis de 3 habitacions, saló amb balcó, no 
el deixi escapar. Vine a veure’l!! 
159.000 €

ARGENTONA R 17375

Pis d’obra nova directe constructor. 
Acab. 1ª qualitat. Informi’s! 
280.000 €
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Mataró
C/Unió, 59 bis
Plaça Illa Cristina, 4 

Premià de Mar
C/De la Mercè, 74

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Barcelona

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

MATARÓ - Cerdanyola R 14689

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

MATARÓ - Cirera R 11023

50.000 €

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

MATARÓ - Cerdanyola R 15585

58.000 €

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

MATARÓ - Cirera R 12701

59.000 €

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

MATARÓ - Centre R 14756

69.000 €

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

MATARÓ - Rocafonda R 15256

70.000 €

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

E
C

O
N

Ò
M

IC
S Pis de 4 habitacions, cuina i banys 

reformat, saló amb balcó, lluminós. 

66.000 €

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

50.000 €

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

45.000 €

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

Ronda Prim, 82

R 17434

Avda. Borbó, 17

R 17099ARENYS DE MAR - La Sinera

93 798 01 11  ·  info@urbenia.es  · www.urbenia.esTenim els lloguers més econòmics de Mataró

Promoció de pisos, locals I places d’aparcament. Procedent d’entitat 
bancària.

DES DE: 134.900€

ÚLTIMS 

PISOS

Per oferir al nostre grup inversor,  necessitem  
SOLARS, CASES per enderrocar, pisos de diferents 
tipologies. 
No importa l’estat interior ni  l’alçada. A qualsevol 
zona del Maresme.
Valorarem cada cas amb el nostre departament 
d’inversió, en un màxim de 72 hores.
Telèfon directe: 600 74 79 31

El Masnou
c/Barcelona, 14

Premià de Mar
Gran Via, 218

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Mataró
Rda. Prim, 82
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