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JAZZ A LA ROMANA
El Clos Arqueològic de Torre Llauder es converteix en una
cava a l'aire lliure durant tres dies
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25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

VENDRE LA SEVA
PROPIETAT ÉS MOLT
FÀCIL...
NOSALTRES L’HI
COMPREM
(Entreguem 6.000€ a l’acte)

VENUT!

Ref. 12553
MATARÓ - CERDANYOLA SUD
T

43.000€
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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!
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Truqui’ns sense cap compromís.
L’informarem amb detall!

T. 93 757 12 82

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos
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CON PATIO DE 20M2
Ref. 12548 JUNTO AVDA. DEL PERÚ: En
pequeño edificio. Planta baja con patio a nivel
del salón de 20m2. Buen estado conservación,
sin pasillos. 3 dormit. Salón comedor cuadrado. Cocina óptimo estado. Baño con ducha.
Calefacción. Piso económico, con unas excelentes cualidades. Falta repaso pintura!!

60.000€

T

EXCELENTE INVERSION

Ref. 12540 CENTRO.RDA.ALFONSO X: Cualidades interesantes. Edificio reciente construcción. Vivienda acogedora, buenos acabados y
luz. Salón comedor, la cocina integrada. Balcón.
Especialmente apropiado jóvenes busquen independencia, singles o inversores que busquen
buena rentabilidad. Parking opcional.

T

99.500€

ATENCIÓN A ESTE INMUBLE

Ref. 12494 MOLINOS: En zona tranquila junto a gran zona verde. Bonito piso de 90m2
reformado de forma impecable. Destaca su
imagen actual y calidad reforma. Distribución
cuadrada. Salón comedor ampliado. Cocina
equipada, terracita a nivel. Galería. Habitaciones dobles. Parquet. Parking opcional.

T

99.950€

ESTUDIO CON TERRAZA

ÁTICO NUEVO CON TERRAZA 35M2

PORQUÉ PAGAR UN ALQUILER?

Ref. 12547 CENTRO. PZA. TERESAS: Ocasión especial de mercado. Encanto de finca
centenaria. Piso singular dúplex con terraza
bien orientada de 40 m2,reformado de forma
impecable.2 habitaciones(una parte superior). Suelos parquet. Excelente compra.

Ref. 12228 CERDANYOLA: Vivienda de 70
m2 de superficie tipo ático + terracita superior de 35m2. Pocos vecinos. 2 dormitorios.
Amplio salón de 26m2 . Cocina independiente.
Baño. Acabados de calidad. Parking opcional.
Muy buena compra.

Ref. 12560 ZONA AVDA. PERÚ: Vivienda
realmente especial por características. Alto
con ascensor ,sin edificaciones cercanas y reformado en su totalidad. Superficie 90m2. 4
dormitorios, Salón comedor muy amplio. Cocina en haya. Calefacción. A/AC.

106.000€

T

T

130.000€

T

157.000€

D
BUENA COMPRA

Ref. 12554 VIA EUROPA: Estupenda oportunidad de mercado!! Perfectamente situado
en una de las mejores zonas de la ciudad. Buen
piso luminoso, exterior y con vistas despejadas
en bonita edificación. 3 dormitorios. Salón comedor. Balcón/terracita ideal veranos. Cocina
equipada. 2 baños. Calefacción.

195.000€

T

OCASIÓN ESPECIAL

Ref. 12487 LLAVANERES: Unifamiliar adosada en pleno centro junto colegios/servicios, en
zona muy agradable. Distribución muy cómoda.
4 dormitorios. Salón 36m2 con chimenea, jardin
de 50m2. Cocina buenas medidas. 2 baños más
aseo. Garage vehículos y sala polivalente/cuarto
lavandería. Ocasión por precio/cualidades.

D

278.000€

ÁTICO CON TERRAZA
Ref. 12483 LLANTIA /JTO VIA EUROPA: En
pequeña edificación 3 vecinos. Estupendo ático
con terraza 90m2 superior acceso directo. La vivienda ocupa una superficie de 100m2,exterior
al 100 x100. 4 hab. Gran salón. Cocina impecable.2 baños. ATENCIÓN AL PRECIO!!

T

UNIFAMILIAR
Ref. 12563 CAMÍ SERRA: En la mejor zona
frente gran zona verde. Magnífica unifamiliar
de 260m2 + jardín soleado 100m2. Destacan
sus excelentes vistas sin edificaciones cercanas. 4 dormitorios (uno tipo buhardilla). Garaje
2 vehículos. La mejor de la zona!!

T

Pl. Cuba, 48, Mataró
Tel. 93 757 12 82
info@sucasa.es
2P SU CASA.indd 3

199.000€

355.000€

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

T

255.000€

Ref. 12565: Centro. Jto. Pza. Cuba.
Local industrial pl. baja. 365m2+ despachos. Fuerza. Muelle carga acceso camiones, aparc. clientes 4 vehículos. Altura
4mts., rectangular, diáfano. Vestuario. 2
baños. Inst. de compresor aire comprimido. Acumulador tarifa nocturna. La mejor
financiación. Muy interesante!

296.000€
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6 CASES

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

A partir de

445.000€
Distribució i acabats
personalitzats

Parcel·les de 450m2

20
2
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Davant de tot

Ja som més de 10.000 seguidors a Facebook
El Tot Mataró
En el decurs de la passada edició de la Festa Major
de Les Santes, la pàgina de Facebook del Tot Mataró i
Maresme va assolir la xifra de 10.000 seguidors. És una
xifra rodona, que confirma el lideratge del Tot també
a través de la xarxa social més popular entre els mataronins i mataronines. A aquests 10.000 lectors de
Facebook cal sumar els 7.900 que segueixen el perfil
del Tot a Twitter.

La pàgina de Facebook del Tot Mataró vol ser la porta oberta a la xarxa social més popular i un vincle que
acosti les notícies de la ciutat als lectors que estan connectats on-line. D'aquesta manera, es comparteixen les
notícies al dia, a més de ser una plataforma idònia per
a la màxima difusió de fotografies i vídeos o la millor
eina participativa per a concursos. La del Tot és, amb
diferència, la pàgina d'informació amb més seguidors
entre els mataronins.

L’ENQUESTA

J.A. GARCIA BRAGADO
APLAUDIT: L'atleta del Laietània
torna de Rio convertit en llegenda,
i amb un reconeixement només a
l'alçada dels medallistes.

CASAL DEL PARC
CASTIGAT: Finalment sí que hi haurà les eleccions a la Junta Directiva
que una part dels usuaris havien
reclamat.

Estàs d'acord amb la
cancel·lació de la
Festa al Cel?
55,2% No
44,8% Sí.

Daniel Ferrer

LA PREGUNTA

T'agrada com ha quedat la
zona de Mataró Oest?
VOTA L'ENQUESTA A:
El nou disseny del nus viari a Mataró Oest, amb les connexions amb
l'autopista, han estat una de les sensacions de l'estiu
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Les portades

Foto antiga
Foto: Fam. Roset

Ripoll recupera el seu estendard

De fa 25 anys

El Grup d'Història del Casal va
promoure, l'any 1997, una de les
seves accions més conegudes i
viscudes, com és la recuperació
de l'Estendard de Ripoll, obra de
Josep Puig i Cadafalch destruïda
l'any 1936 i que avui llueix de nou
amb les seves quatre barres penjant a la nau central del monestir
de Ripoll.
Centenars de persones van sortir

al carrer per recuperar aquest important i popular element de la
història de Catalunya.
L'arribada de l'estendard a la
capital del Ripollès es va fer enmig d'una gran festa en la que no
hi van faltar la família Robafaves
en una de les poques sortides que
aleshores realitzava, acompanyada
dels gegants amfitrions, Guifré el
Pilós i la Guinedell.

PER EMMARCAR
Gran Festa Major de Les Santes, coronada per la
torre de 9 feta a casa pels Capgrossos
Càrrecs aprovats
NÚMERO 1493
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35.000 exemplars
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FOTO: ANNA ALUART

De fa 15 anys
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De fa 5 anys
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PAGUEM EL MILLOR
PREU PEL SEU OR

MATARÓ · Barcelona, 3 · Tel. 93 796 40 11
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Santa Susanna organitzarà la
Festa al Cel l'any que ve

L’Espai Gatassa tanca
el curs amb més de
700 usuaris

El sector hoteler i l'Ajuntament intentaran canviar-la de
dates, fora de la temporada turística

Un 53 per cent d'aquests
són del propi barri

La Festa al Cel es mantindrà al mesos de maig o octubre es poMaresme tot i que aquest 2016 saran sobre la taula per part d'una
no es farà. Serà l'any que ve, el localitat que vol situar aquesta
2017, que Santa Susanna prendrà aposta per ampliar les dates de màel relleu de la capital i organitza- xima ocupació hotelera i turística.
rà aquest festival aeri, considerat
com un dels més importants que Col·laboració dels hotelers
es fan al sud d'Europa. Després Segons va avançar 'La Vanguardia',
de la polèmica decisió de l'Ajun- l'Ajuntament del municipi comptament de Mataró de renunciar a ta amb la col·laboració econòl'organització de
mica del sector
l'acte a dos mesos
turístic, que està
de la seva celebradisposat a assució, l'organització
mir part de la desva negociar amb Els hotelers
pesa. No obstant
diferents ajun- podrien aportar 5,5
això, es retallarà el
taments de l'Alt euros per persona i dia
pressupost inicial,
Maresme arri- dels visitants
xifrat en 500.000
bant a un prineuros. S’haurien
cipi d'acord amb
suprimit partides
Santa Susanna però per a l'any com el lloguer del senyal de te2017. L'edició d'aquest 2016, levisió o el cost de tancar la via
doncs, es perd, però ja s'està tre- del tren.
ballant en bona entesa per a la
Es calcula que el pressupost
pròxima Festa al Cel.
rondarà els 200.000 euros i que
Els plans de Santa Susanna im- els hotelers aportaran 5,5 euros
pliquen canviar de dates la Festa al per persona i dia dels visitants que
Cel, situant-la fora de la temporada acudeixin als seus establiments
turística. D'aquesta manera, els atrets pel festival aeri. | Redacció

5,5

Una imatge de l'edició passada de la Festa al Cel, a Mataró.

Tot ciutat festa cel + espai gatassa.indd 1

Aluart

L'Espai Gatassa

Aluart

El Centre Cívic Espai Gatassa
va tancar el curs 2015-2016 amb
un balanç de 737 usuaris que han
participat en un dels 32 tallers trimestrals programats, en un dels 4
monogràfics o en la desena d’activitats del programa “Dissabtes
en família”. Durant el curs, també
s’han portat a terme 14 xerrades
de diferent temàtica i 15 exposicions on han assistit 541 persones.
A banda d’aquesta programació estable, també s’han portat
a terme activitats puntuals com
la celebració de la diada de Sant
Jordi i programació extraordinària
pels períodes de Nadal, Setmana
Santa i estiu. També hi ha tallers
anuals organitzats per entitats,
que s’engloben en les àrees de
gastronomia, creativitat, expressió
corporal i música, nous llenguatges i idiomes.
Pel que fa als usuaris, el 91,74%
són de Mataró, el 3,22% són d’Argentona, l’1,32% de Sant Andreu
de Llavaneres i la resta del Vallès
Oriental. Pel que fa als mataronins
que fan ús d’aquest equipament,
més de la meitat són del districte
del 08303, seguit d'un 21,33 per
cent del 08302. | Red

23/8/16 17:27
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Un concert d'una edició passada del cicle de jazz a Torre Llauder

Anna Aluart

Jazz selecte en un entorn privilegiat
Els 'Tast de Jazz' a la Vil·la Romana de Torre Llauder enceten, d'avui a diumenge, la
temporada cultural de Mataró
Música: Redacció

Que la fórmula és d'èxit ho prova que la d'aquest cap de setmana és la cinquena edició de Tast
de Jazz. La vil·la romana de Torre
Llauder tornarà a ser l'espai amb

Obertura 1-2 ciutat 1734.indd 2

encanteri que escolti, en companyia de qui s'hi vulgui sumar, les
sempre acurades propostes d'un
cicle que ha trobat en les darreries
del mes d'agost el seu espai en el
calendari local. Nascut quasi per
casualitat, aquest mini-festival

serveix per ser al costat d'un dels
jaciments arqueològics més importants del país, maridant amb
bon menjar i beure un concert de
nivell contrastat, sigui de talent
més proper o fins i tot d'artistes
internacionals. Un nom sobresurt

24/8/16 18:46
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de la resta i és el de Jesper Thilo.
Serà diumenge quan Tast de Jazz
vestirà les millors gales. Si es volen entrades, caldrà moure's de
forma anticipada.

El format consisteix en
oferir grans concerts de
jazz en un entorn
agradable ple d’història.
Durant els concerts al Clos
Arqueològic de Torre Llauder, el
públic podrà gaudir de tast de
vins, de cerveses artesanes i de
formatges del Maresme. El Celler
Talcomraja i l’Associació Pensa en
vi ofereix un bon acompanyament
gastronòmic i de proximitat per
maridar amb el millor jazz, en un
espai històric excepcional.
El cicle va començar l’any 2012
coincidint amb la celebració del
50è aniversari del descobriment
de la vil·la romana per part de
Marià Ribas i el seu equip de collaboradors l’any 1961 i que assenyala una fita transcendent en la
història de l’arqueologia mataronina i catalana del segle XX.
La Direcció de Cultura va iniciar aquest projecte conjuntament
amb Pere Pons, especialista jazzístic i actual col·laborador amb l’Associació Jazz Maresme del format
actual del Tast de Jazz.

Obertura 1-2 ciutat 1734.indd 3

L'abonament,
a 30 euros

Restes i música, units a Torre Llauder

El preu de les entrades és de 12 euros. Hi haurà un abonament
per a les tres cites a un preu de 30 euros. Les entrades es poden
adquirir a la Direcció de Cultura (C. de Sant Josep, 9) de dl a
dv de 9 a 14 h, però també al web www.entradesculturamataro.
cat i des d’una hora abans a la taquilla. Els abonaments només
es podran adquirir a les oficines de Cultura. Els tasts de vins es
poden reservar al 620.174.812. El cicle està organitzat conjuntament per la Direcció de Cultura i compta amb la col·laboració
de la Big Band Jazz Maresme en la direcció artística. És el cicle
hereu de les antigues "Nits de jazz".

24/8/16 18:46

Ciutat

Promeses de casa i estrelles de fora
L'accent mataroní, amb músics i protagonistes com Gerard Chumilla comparteixen
cartell amb Jesper Thilo, una eminència del jazz europeu
Música: Redacció

Passa amb el jazz de la mateixa
manera que amb altres gèneres
musicals que, sovint, pel públic
neòfit li és difícil de saber a priori qui són els protagonistes d'un
cicle com aquest 'Tast de Jazz' i si
aquell nom o aquell altre –que els
són desconeguts– valen o no valen la pena. El cicle jazzístic local
d'aquest final d'agost ha disposat,
per a la cinquena edició del mateix, un programa bicèfal, en què
una autèntica patum com Jesper
Thilo, saxòfon danès de gran reputació a tot el continent, es pot
combinar, fins i tot, amb un jove
com Gerard Chumilla, mataroní
de soca-rel.
Les quatre propostes per a
aquests tres dies d'efervescència
jazzística permeten, a més, tocar
vores estilístiques. Des d'un regust llatí per a la cita de divendres
amb Ashé Quintet a una sonoritat
mediterrània de Vicens Martin
o l'ortodòxia estàndard del grup
teloner de diumenge. Una mica
de tot. I tot bo.

Obertura 3-4 ciutat.indd 4

Jesper Thilo & Lluc Casares
Tenor generations
Jesper Thilo és una de les llegendes vives del jazz europeu
i ha compartit escenari amb icones del jazz com Coleman,
Hawkins, Ben Webster, Benny Carter, Harry Edison o Roy Eldrige.
S’acompanyarà al piano del mataroní Gerard Nieto i també
de Lluc Casares, un dels joves tenors amb més projecció de
casa nostra per a una proposta que té en la fusió entre jazz i
potencialitat sonora de la veu solista, el punt exacte de cocció.
El danès estrena a Catalunya aquest espectacle que segur que
farà les delícies dels no pocs inconcidionals que té, que han
forçat que Barcelona sempre sigui parada de les seves gires.

Diumenge 28, a les 20:15h

24/8/16 10:43
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Ashé Quintet

Vicens Martin
Group

Gerard Chumilla
Quartet

Ashé Quintet” és una formació
que neix sota la necessitat de
tenir un format reduït adaptable a esdeveniments amb
característiques específiques.
En formació de veu, piano,
baix, percussió i violí tenen
com a línia fonamental la música tradicional cubana, dedicant
també un apartat especial pel
bolero i els diferents gèneres
instrumentals, inclòs el Llatí
Jazz.

Una de les propostes més novedoses del programa és la
de Vicenç Martin Grup “Els
fruits saborosos”. Guardonat
amb els premis Enderrock a
la millor proposta i directe de
Jazz, la seva cançó-jazz desprèn aromes mediterrànies i
s’obre a sons aflamencats, però
també dels Balcans. Amb una
formació de quintet, també
hi destaca la veu de Gemma
Abrié.

El mataroní Gerard Chumilla,
és un dels nous joves talents
del jazz del país. És format a
l’Escola Municipal de Música de
Mataró, lidera un quartet que
interpretaran un repertori amb
temes jazzístics actuals a partir
d'un bon domini instrumental.
Serà la proposta ideal per obrir
boca de la darrera jornada del
festival, just abans de Jesper
Thilo, de qui sempre podran
dir que van telonejar.

Divendres 26 a les 21h.

Dissabte 27, a les 21h

Diumenge 28, a les 19h

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

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

670 €

Instal·lació inclosa*
3.000 Frig.

1.365€

MARCA A ESCOLLIR:

Instal·lació inclosa
25KW

MARCA A ESCOLLIR:
· Per 150€ més instal·li:

o

Som especialistes en clima, realitzem manteniment
i reparacions d'aire condicionat
*4 m d'instal·lació màxima

Obertura 3-4 ciutat.indd 5

Inclou el tram de sortida de fums
subministrats amb la caldera

24/8/16 10:43
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Els treballadors de l'Hospital estan "al límit"
Denuncien que no s'estan cobrint les baixes laborals ni les vacances i que això posa en
risc la qualitat assistencial
Sanitat: Redacció - ACN

Els treballadors de l'Hospital de
Mataró denuncien, des de principis d'agost, que la sobrecàrrega laboral que pateixen i l'estat precari
que viu el centre, intervingut per
la Generalitat des de l'any passat
per haver registrat dèficit el 2014,
els està abocant a una situació "inacceptable i insostenible".
En una carta enviada a la direcció de l'hospital, que pertany
al Consorci Sanitari del Maresme,
els treballadors alerten que amb
l'arribada de l'estiu la situació "ha
empitjorat encara més" perquè no
s'estan cobrint les baixes inesperades ni les vacances del personal
com caldria i els traspassa tota la
responsabilitat pel que "pugui succeir per la seva passivitat".
Xosé López de Vega, metge traumatòleg i membre de Catac, el
sindicat majoritari al centre sanitari, assegura que el centre té
una ocupació en hospitalització
que frega el 100% i que això els
està acostant al col·lapse si no es
prenen mesures. "Com sempre,

Tot ciutat hospital.indd 1

els professionals del centre treballarem al màxim per garantir la
qualitat de l'assistència, però ho

12
Catac denuncia que les
infermeres de guàrdia
arriben a encarregar-se
de 12 pacients enlloc dels
quatre preceptius
volíem denunciar públicament
perquè només nosaltres estem
posant de la nostra part", va reblar.

Plantilles "més ajustades"
Els sindicats lamenten que el Pla
de reequilibri que ha imposat el
Consorci Sanitari del Maresme
(CSdM) per eixugar el dèficit de
l'hospital està afectant principalment a la partida de personal, que
suposa el 70% del pressupost, i que
això s'està traduint en plantilles
cada cop més ajustades i en el fet
que en períodes com l'estiu no es

cobreixin com caldria les baixes laborals ni les vacances del personal.
Segons recull la carta, per exemple,
les infermeres d’urgències arriben a tenir 12 pacients assignats
"quan els estudis afirmen que una
infermera d’urgències ha de ser
responsable de quatre pacients".
Per descriure la situació que s'està vivint, López de Vega, explica
que la nova àrea d'observació al
servei d'urgències inaugurada a
"bombo i platerets" el passat mes
de gener per evitar hospitalitzacions innecessàries i "esponjar" el
servei, està funcionant a mig gas,
unes vuit hores al dia, perquè la
direcció s'ha volgut estalviar el
sou de la gent que hi treballa durant l'any en tres torns, malgrat
que la demanda no ha baixat durant l'estiu.
Pel que fa al servei d'urgències,
els treballadors denuncien que
"ja no poden drenar amb la suficient eficàcia" els ingressos que
necessita i que per aquest motiu
pateix col·lapses i sobrecàrregues
importants.
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FESTA POPULAR DE CIRERA,
LA "REENTRÉ" FESTIVA

A

A partir

27

agost

Barri de Cirera (Mataró) //
Del 27 d'agost al 4 de
setembre //

Mataró l'estiu ja s'acaba quan
a Cirera comencen una de
les festes populars de barri més
importants de la ciutat. Arranca
aquest divendres i encara arribarà
fins el proper diumenge 3. Els plats
forts d'aquest primer cap de setmana són els recitals musicals, la
trobada de gegants i l'espectacle
de varietés una mica pujat de
to que tindrà lloc el diumenge
al vespre. Quasi tots els actes
es fan a l'Escola Cirera.

* Programació completa d'actes a
la pàgina següent

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
MÚSICA //
V Tast de Jazz
Clos Arqueològic Torre Llauder
(Avda. Lluís Companys, s/n. Mataró)
/ Entrada 12€. Abonament 30€.
Concerts en un espai excepcional:
copes, tastets i bona música.
Divendres 26, 21h: Ashé Quintet.
Dissabte 27, 21h: Vicens Martín
Grup "Els Fruits saborosos".
Diumenge 28: 19h, Gerard Chumilla
Quartet. 20:15h, Jesper Thilo &
Lluc Casares "Tenor Generations".

9è Festival de Música a la gruta
Dissabte 27 agost / 22h / Gruta
de Lurdes (Arenys de Mar)
Concert " Quinze d'abril" a càrrec
del grup Sommeliers.
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TEATRE I DANSA //

Cicle de concerts d'estiu

Monòleg: Luis Piedrahita

Dissabte 27 agost / 23h / Terrassa
restaurant Sorli Emocions (Vilassar
de Dalt) / Gratuït.
Concert de concert de rumba catalana amb el grup "La Casita del
Huerto". Dins la Shopping Night.

Divendres 26 agost / 22h / Espai
Sant Jordi (C. Jaume Balmes, 34.
Pineda de Mar) / 15-30€.
L'humorista tanca la VI edició de
l'ARTS d'Estiu (www.artsestiu.com).

Cinema a la fresca
Nòmada Trio
Diumenge 28 agost / 20h / Platja
de la Picòrdia (Arenys de Mar)
Concert amb repertori de versions
de jazz, funk, soul, i temes propis.

Dissabte 27 agost / 22h / Parc
Central (Mataró) / Gratuït.
Projecció de la pel·lícula "Anacleto:
agente secreto".

WANH

Arenys de Contes: 13è Festival
Contes per a adults

Dissabte 3 setembre / 20h / L'Arc
Cafè Cultural (C. d'en Pujol, 26.
Mataró) / Taquilla Inversa.
Banda jove de Mataró, en directe
i format acústic.

Dimecres 31 agost / 22h /
Biblioplatja (Platja de la Picòrdia,
Arenys de Mar)
"Cantos y cuentos de mis últimos
cien años" a càrrec d'Alekos.
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MÚSICA /

MÚSICA /

Sara Pi

Cicle 25è Festival de Jazz
d'Arenys de Mar

Divendres 26 agost / 22h / Jardins
de Can Caralt (Sant Andreu de
Llavaneres) / Entrada gratuïta.
Cicle "Can Caralt, obert per vacances". Concert de la versàtil cantant
de rhythm & blues i soul, amb el
músic brasilè Érico Moreira.

Divendres 26 agost / 22:30h / Pati
del Xifré (C. Auterive, s/n. Arenys de
Mar) / Anticipada: 8€. Taquilla: 10€.

Concert de La Vella Dixieland &
Myriam Swanson & Josep M. Farras.

XERRADES I LLIBRES /

Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.

'Esport i salut, dóna-li corda
al teu cos'

Occitània, s/n. Mataró)
Dimarts 30 agost / 18h: Empedrat
de contes: "El perquè de les coses",
a càrrec d’Engruna Teatre.

Biblioplatja (Platja de la Picòrdia,
Arenys de Mar)
Dilluns 29 agost / 9h: "Mil passos. Aprendre a caminar per evitar
males postures", a càrrec d'Eric
Medina, llicenciat en INEFC.
Dimecres 31 agost / 9h: "Desperta
el cos. Tonificació muscular", a
càrrec d'Eric Medina.

Dijous 1 setembre / 18h: Cinema a
la Biblioteca! Projecció en català de
la pel·lícula infantil "El rei i l’ocell".

INFANTIL //
Biblioteca Popular Fundació Iluro
Biblioteca Antoni Comas (C.
Prat de la Riba, 110. Mataró)
Dissabte 27 agost / 11h: L'Hora del
Conte Especial: "El follet pastisser".
Dimecres 31 agost / 18h: "Contes
a escena!", el públic protagonitza
la sessió de contes populars.
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(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Dijous 1 setembre / 17:30h: Els
dijous a la biblio... en anglès. "The
Shy Fly’s House", d'Eva Mejuto.
Divendres 2 setembre / 17:30h:
El conte de la rotllana: "El príncep
no dorm" de Joanne Oppenheim.

FESTES I FIRES //
Serenata del carrer Sant Ramon
del 25 al 28 d'agost / Mataró
Una de les festes tradicionals més
antigues de la ciutat.
Divendres 26 agost: 18h, mini cercavila de gegantada. 22h, pregó
de Festes a càrrec de David Bote
(alcalde de Mataró). A continuació,
havaneres amb "Vol de Gavina",
del Casal de Gent Gran del Parc.
Dissabte 27 agost: 8:30h, despertar sorollós. 10h a la Capella de
l'antic Hospital, missa en honor al
patró Sant Ramon. 12h, 18è concurs
de dibuix infantil. 17h, Festa infantil. 17h, 5è torneig de Tennis Taula.
17:30h, Karaoke Party. 18h, ball per
a petits i grans i xocolatada. 19h,
teatre de titelles. 19h, ballada de
sardanes. 22h, sopar de germanor.
24h, ball de Festa Major.
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VISITA GUIADA /

FESTIVAL D'ESTIU /
'La Dormida'
Dissabte 27 agost / 18h / Platja
dels Tres Micos (Caldes d'Estrac)
Espectacles i activitats infantils,
parades d'artesania, sopar popular i concerts amb Pardos Cat's, Dr.
Calypso, Pachawa Sound i Dj Sendo.
Organitza: Colla de Diables d'Estrac.

Festes del barri de Les Santes
- Escorxador
Del 26 al 28 d'agost / Mataró
Divendres 26: 19:30h, Cercavila
'Anunciem la Festa' amb el gegant
Pasqual. 21:30h, Pregó. 21:45h,
Sopar de Germanor (porta el teu
sopar). A continuació, Discomòbil.
Dissabte 27: 11h Biblioteca Antoni
Comas, Contacontes. 12h, inflables
d'aigua. 12:30h, Xeringueta. 17h,
Jocs Infantils. 21h, correfoc infantil. 22:30h, sopar de Festa Major (a
càrrec de Bar Alsus 2. Preu: 6-8€).
A continuació, Disco Mòbil.
Diumenge 28: 10:30h, plantada
de gegants. 11h, Cercavila de gegants. 13h, Vermut a la fresca. 18h,
actuació mag Adan Xou. 19:30h,
Xocolatada. 20h, havaneres i rom.
22h, Fi de festa.

Festa Major dels Sants Genís
Vilassar de Dalt
Divendres 26 agost: De 10 a 13h des
de la Pl. del Teatre, Rebombaigua.
18h Pl. de la Vila, Sardanes. 21h,
Tastet d'Estiu. 22h, Correfoc infantil. 23:15h, Ball de Nit.
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Un tast d'art a Ca l'Arenas
Diumenge 28 agost / 18h / Ca l’Arenas (C. Argentona, 64. Mataró)

Recorregut per conèixer l’arquitectura de la Casa Arenas, la figura de
l’artista i la la col·lecció d'art que
s’hi conserva i exhibeix.

Dissabte 27: 10h Pl. de la Vila, esmorzar de colors. 10:30h, Pinta
el Carrer. 12h, animació infantil.
18:30h Carrer del Casal, Sindriada.
22:15h, correfoc de Festa Major.
22:30h, Nit de Música per a tothom.
Diumenge 28: 10h, Teatre Mòbil.
12h, concurs d'arrossos. 21h a la
Piscina, cinema juvenil "Ciudades
de Papel". 20:30h Pl. de la Vila,
Sardinada Popular. 21:30h,
Havaneres i rom cremat.

Festa Popular de Cirera
Barri de Cirera (Mataró)
Dissabte 27: 9h des de l'Associació Veïnal de Cirera, III Ral·li
Fotogràfic. 10h Escola Cirera, concurs de dibuix infantil. 11:30h Avda.
Corregiment, caravana, preparació i decoració de vehicles. 12h,
Desfilada cotxes decorats. 18h
Pl. Antonio Machado, Plantada
de Gegants. 18:30h, Cercavila de
Gegants. 20h Escola de Cirera,
inauguració de la festa. 20:30h,
Ball de Gitanes. 21:30h, Correfoc.
22:30h, Macrofesta i nit de ball.
Diumenge 28: 8:30h, Matinades

amb Boetukada. 10h Escola Cirera,
Xocolatada infantil i concurs de
pastissos. 11h, Circuit d'inflables i
atraccions. 16h, Espectacle infantil.
21h, Gran espectacle de Variettes.
Dijous 1: 21h Escola Cirera, Nit d'Humor i poesia. 21:45h, cinema a la
fresca "Ocho apellidos catalanes".
Divendres 2: 18h Escola Cirera,
Taller de fang i pulseres. 21:30h
Escola Cirera, XXV Cirera Rock concurs de música jove. 21:30h
Pl. Antonio Machado, Havaneres
amb el grup Rocagrossa, cremat
i botifarrada. 0:30h, concert del
grup El Último Tributo.
Dissabte 3: 9h Pl. Antonio
Machado, X Trobada de plaques
de cava. 11:30h, gimcana infantil.
17h Escola Cirera, Curs-Gimcana infantil de bicicletes. 18:30h, concurs
de disfresses. 19h, Jocs de taula.
19:30h, espectacle Infantil. 19:30h,
Sardinada popular. 21h, exhibició
de Balls de Saló. 22:30h, gran nit
d'espectacle amb Cocodrilo Club.
Diumenge 4: 7:30h, sortida XXII
Marxa a la Font del Mal Pas. 11h
Torrent de la Pòlvora, Jocs d'aigua
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i xeringada de colors i escuma.
11:30h, missa rociera. 14h Escola de
Cirera, Potaje Rociero. 17h Escola
Cirera, "Demostra que vals" infantil. 20h, Balls regionals amb els
quadres de ball andalus. 21:30h,
Aires del sud amb l'actuació de
Manu Tenorio. 23h, Focs artificials.
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29a Festa Carrers de Cristina i
Sant Bru i Baixada d'en Massot
Del 2 al 4 de setembre / Mataró
Contes per a infants, cinema a la
fresca, xeringada, cercavila de gegants, espectacle de màgia i dinar
de germanor.

El modernisme a Mataró
Diumenge 28 agost / 11h /
Ajuntament de Mataró
Ruta urbana pels edificis més significatius del modernisme mataroní.

Revetlla a la Ciutat Jardí
Dissabte 3 setembre / 21h / Plaça
del Palau (Mataró)
Revetlla a la Ciutat Jardí amb sopar
popular, degustació de rom cremat
i concert d'havaneres.

RUTES I VISITES //
Festa Major de Caldes d'Estrac
Del 2 a l'11 de setembre.
Divendres 2: 18h, Cerca-Brindis,
cercavila popular 50 anys dels
Capgrossos de Caldes d'Estrac. 20h
pl. de la Vila, pregó, traka i brindis de Festa Major. 21h a La Riera,
sopar popular. 24h Can Muntanyà,
Ball i Festa amb Afrochiguawa + Dj.
Dissabte 3: 11h a La Riera, escumada - xeringada. D'11 a 14h, tobogan d'aigua infinit. 17h Pl. del
Molí, Plantada de Gegants. 18h,
Cercavila. Tot seguit, Ballada de
Gegants. 20h Can Muntanyà, concert de Festa Major. 22h Parc Joan
Muntanyà, Barrakaldes Festa jove
alternativa. 24h Can Muntanyà, Ball
de Gala de Festa Major.
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Visions del mar: Verdaguer i
Maragall a Caldes
Dissabte 27 agost / 11h / Punt
de trobada: Parc Joan Maragall
(Caldes d'Estrac).
Itinerari que ressegueix textos sobre el mar, escrits a Caldes o inspirats per la vila.

Conjunt barroc de la Capella
dels Dolors
Dissabte 27 agost / 18 h / Basílica
de Santa Maria (Mataró)
Visita guiada que permet descobrir
la capella i la sagristia del conjunt
barroc mataroní, obra d’Antoni
Viladomat, el pintor català més
important del segle XVIII.

ALTRES //
43è Aplec de sardanes
Dissabte 27 agost / 18:30h / Plaça
de l’Ajuntament (Premià de Mar)
Amb les cobles Sant Jordi Ciutat
de Barcelona, Premià, Jovenívola
de Sabadell i Marinada.

Fira Fora Stocks
Dissabte 27 agost / A 18h /
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31.
Arenys de Mar)
Jornada de productes en stock de
les botigues i comerços de la vila.

Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda
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'Passem a publicitat'

INAUGURACIÓ //

Museu Monjo (Camí Ral, 30.
Vilassar de Mar) / Fins al 28 de
setembre.
Exposició de pintures de PereMàrtir Brasó.

30 anys de la Passió Infantil
Sala d'Exposicions Parròquia
Sant Josep (C. Sant Josep, 18.
Mataró) / Inauguració i conferència: dissabte 27 d'agost a les 18h.
Fins a l'11 de setembre.
Exposició amb motiu dels 30 anys
de la Passió Infantil de Mataró.

10 anys de Voluntariat per la
llengua: Un tast!
Biblioteca Can Milans (C. Església,
6. Caldes d'Estrac) / De l'1 al 29
de setembre.
Del Centre de Normalització
Lingüística del Maresme.

Mario Ghislandi, antologia
Museu Arxiu Can Caralt (Ctra.
Sant Vicenç, 14. Sant Andreu
de Llavaneres) / Inauguració:
Divendres 2 a les 19:30h. Fins al
25 de setembre.
"Una vida de color, 60 anys després", pintures de l'artista italià.

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.

Can Marfà Gènere de Punt
Museu de Mataró (Passatge
de Can Marfà, 1. Mataró)
Fins al 18 de desembre:
• 'Vestir i desvestir cossos.
Fenomenologies d'aparició'.
Exposició permanent. Visita: cada
dissabte a les 18:30h:
• 'Mataró, capital gènere de punt'.

'Protopeces’
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 4. Argentona) / Fins al 18 de
setembre.
Exposició de Joan Serras.

'Seny i rauxa a Les Santes'
La Destil·leria Espai Cultural (Camí
Ral, 282. Mataró) / Fins al 15 de
setembre.
Exposició col·lectiva.

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'actituds i possibilitats: Tram 2006-2016.
• ‘La col·lecció imaginada III (TRAM
2006-2016' - Sala 1 i galeria.
• ‘Amb fitxa d’inventari’ - Sala 2.
• ‘Revisions, 75 anys d’art i cultura
a Mataró. Arxiu’. l Menjador.

Nau Gaudí (C. de la Cooperativa,
47. Mataró)
Fins al 2 d'octubre:
• 'El Palau dels Artesans' :
Arquitectura, espai, arts aplicades
i els oficis artístics del Palau Güell.
Fins al 23 d'octubre:
•
'Col·lecció
Bassat.
Art
Contemporani de Catalunya 19801989 (I)'. Art català dels anys 80.

'Retrats'
Museu del Càntir (Pl. de l’Església, 9. Argentona) / Fins al 18 de
setembre.
Exposició de Mia Llauder.

'Transports, establiments, arts
i oficis a Vilassar de Mar fa
uns anys'
Biblioteca Municipal Ernest Lluch
i Martín (C. Sta.Eulàlia, 66-80.
Vilassar de Mar) / Fins al 20/9
Exposició de fotografies.

'Simenon sospitós'
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània. Mataró). Fins al 7 de
setembre.
Exposició dedicada al novel·lista belga Georges Simenon.

'La nostra canalla'
Local Colla Castellera Capgrossos
(c. Herrera, 59. Mataró).
Fotografies finalistes del concurs.

'Inspirats en Arenys'
C.C.Calisay (Riera del Pare Fita,
31. Arenys de Mar) / Inauguració:
dissabte 3 setembre 19:30h.
D'Adriana Landzaad i Rudolph van
Rosmalen.

Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda

L’actualitat de Mataró al Facebook!
facebook.com/totmataro
Exposicions 1734.indd 2
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Gent gran
CASALS //
Associació de gent gran La
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Dijous 15 setembre a
les 8h, sortida a Sant Marti d'Empúries. Preu 39,50€. • 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.

www.totmataro.cat/gentgran

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

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

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 de gent gran de
Rocafonda/Palau. C. Colombia,

Casal gent gran de l’Havana.

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.

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.
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Country. Ping-Pong. Pintura i
Dibuix. Pintura sobre Roba.

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, country, balls de saló, pintura, dibuix,
taller memòria, havaneres, tai-txi,
relaxació, ioga, anglès. Informàtica:
photoshop, imatge digital i powerpoint. • Petanca i jocs de taula.

Casal de gent gran de Cirera.
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró.
Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a
20h. • Activitats i tallers: Català
(divendres). Ball en línia (dilluns).
Gimnàstica (dilluns i dimecres).
Informàtica (de dill a dij). Patchwork
(divendres). Petanca (grup femení
dimecres de 17 a 19h i grup masculí
cada dia de 10 a 12h). Manualitats
(Dilluns tarda). Ple i ratlla (dimarts
tarda). Pilates i Ioga (dilluns i dimecres). Jocs de taula.
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Platges mataronines amb "Q de qualitat"
Tant el Varador com el Callao obtenen un 9,27 de l'Instituto para la Calidad Turística
Española i renoven el distintiu
Societat: Redacció

Les platges del Varador i del
Callao mantenen un any més
la certificació de la marca ‘Q’
de Qualitat Turística que atorga l’Instituto para la Calidad
Turística Española (ICTE), i que

Tot c15 ciutat platgesi.indd 1

han obtingut cada temporada des
de l’any 2010.
La Q de Qualitat és un reconeixement d’àmbit internacional a
través de la nova norma UNE-ISO
13009:2016. Aquesta norma, corresponent a la gestió de platges,
està associada a la Marca “Q” de

la mateixa manera que la resta de
normes UNE del sector turístic.
Per a obtenir aquest certificat,
les platges han de reunir una sèrie de requisits, que són avaluats
per una empresa auditora externa.
Ambdues platges han obtingut una
puntuació de 9’27.
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Els delictes baixen un 4,4 per cent
Els robatoris a l’interior de domicili i interior de vehicle també registren un descens si
bé pugen els robatoris amb força a establiments
Mobilitat: Redacció

Les dades sobre seguretat ciutadana presentades a la Junta Local
de Seguretat mostren un descens
del 4,4 per cent en el nombre global de delictes, que han passat de
8.478 fets coneguts a 8.108. Per
tipologies, destaquen un descens
de l’1,5% dels delictes contra el
patrimoni (de 6.990 a 6.884) i un
descens del 20% dels delictes contra les persones (de 1.007 a 806).
Els furts són la primera tipologia
delictiva a la ciutat pels que fa
les infraccions penals contra el
patrimoni (2.965), i les estafes –
amb el cas Funnydent i 577 fets
coneguts– ocupen també una posició destacada en l’estadística.
En canvi, malgrat la tendència a
l’alça en general a tot Catalunya, a
Mataró s’ha registrat durant aquest
període un descens del 23,5% dels
robatoris amb força al domicili
(de 405 a 310).
També han experimentat un
descens de l’11,9% els robatoris
amb força a l’interior de vehicle (de
908 a 800), una tipologia delictiva

Tot ciutat delictes.indd 1

que té un comportament fluctuant
i en els darrers anys ha tingut un
pes rellevant a l’hora de marcar

23
Mataró registra un
descens del 23,5% dels
robatoris amb força al
domicili
l’augment o descens del total de
delictes a la ciutat.

Més robatoris
Per contra, hi ha hagut un repunt
del 9,4% dels robatoris amb força
a establiment (de 139 a 152) i del

37,3% dels robatoris amb força en
empresa (de 51 a 70).
Pel que fa als delictes contra les
persones cal destacar que en el període analitzat no s’ha produït cap
homicidi ni assassinat a la ciutat.
Així mateix, les agressions sexuals
han baixat de 20 a 11. El nombre
global de detencions s’ha reduït
en un 6,3% (de 845 a 792), principalment pel descens de les detencions per ordre judicial. En un
altre ordre de coses, les denúncies
relacionades amb l’Ordenança de
Civisme han augmentat un 16,6%
(de 771 a 899), principalment per
l’increment d’actuacions destinades a lluitar contra el consum d’alcohol a la via pública (de 392 a 715
denúncies durant aquest període).

3 motoristes morts
Pel que fa a la seguretat viària, el nombre d’accidents de trànsit
s’ha incrementat un 10,5% (de 354 a 391) i s’han hagut de lamentar
3 víctimes mortals en 3 accidents de motocicleta.
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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. Diss. 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
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El “nus” de Mataró Oest ja funciona de ple
Des de principis de mes funcionen els nous enllaços de l'autopista C-32 que inclouen
la passarel·la per a vianants i una segregació d'itineraris rodats
Mobilitat: Redacció

Des de principis del mes d’agost
ha entrat en funcionament el nou
“nus” de Mataró Oest, amb els
accessos de l’autopista C-32 definitius després d’una inversió de
7,2 milions d’euros i força mesos
d’obres. El que ha entrat en servei és la millora de la connexió
dels enllaços 99 i 100, cap al centre de Mataró, la C-60, l’Hospital i el centre comercial Mataró
Parc. Aquesta actuació forma part
del pla d’inversions acordat entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat i la concessionària
Invicat, propietat d’Abertis.
La remodelació a l’enllaç de
Mataró Oest vol afavorir la fluïdesa del trànsit, en especial en
hores punta, en els moviments
en aquest entorn i les connexions
amb el tronc de l’autopista. A la
calçada sentit Blanes s’ha construït un nou vial distribuïdor, com a
bifurcació de la sortida de l’autopista, que passa a diferent nivell
per sota de la rotonda de la plaça de França. Dóna accés primer

Tot ciutat autopista.indd 1

al viari local de Mataró per mitjà
d’una sortida a l’altura de la carretera de Cirera i condueix el gruix

99
Les obres també han
inclòs la millora de
l’enllaç 99, a Argentona,
per afavorir la circulació
cap al centre de Mataró
de vehicles que es dirigeixen cap
al centre comercial Mataró Parc o
l’Hospital a través del Torrent de
les Piques. Així mateix, l’accés a
l’autopista en sentit Blanes també
s’ha millorat, ja que ha implantat

un nou ramal d’entrada des de
la rotonda de la plaça de França.

Evitar la congestió a l’autopista
A la calçada sentit Barcelona s’ha
desdoblat el ramal de sortida de
l’autopista en sentit Barcelona,
per incrementar-ne la capacitat i
reduir la congestió de vehicles al
tronc de l’autopista en hores punta.
A més a més, s'ha incorporat un
nou ramal d’accés a l’autopista,
que s’afegeix al ja existent, que
s’ha convertit en un carril directe
d’incorporació.
Aquesta solució segrega els moviments que fins ara coincidien i
proporciona un accés més àgil a
l’autopista i una major seguretat
pels usuaris.

La passarel·la
També s’ha construït una nova passarel·la per a vianants que
comença entre el final del pont i la rotonda de Gran Bretanya i
finalitza al vial perimetral del centre comercial, tot creuant per
sobre l’accés existent a la calçada sentit Montgat de l’autopista.
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medicina interna . medicina làser

www.drpereperez.es

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

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis
Mesoteràpia infiltracions per a la cel·lulitis
Peelings salicílic i despigmentant
Rejoveniment facial
Cicatrius queloides

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

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

Hores convingudes

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
drpereperez@hotmail.com
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Quatre escoles aprofiten
l’estiu per a fer reformes

Bankia dóna 5.000
euros a la Fundació
Sant Joaquim

S’han fet treballs d’adequació a les aules, d’enllumenat
exterior i de substitució de cobertes

L'entitat comprarà una
furgoneta isotèrmica

Fins a quatre centres educatius d’aigua que tenien incidència en
han fet reformes aquestes vacan- dues aules i l’escala. Les obres han
ces escolars, que estaran enllesti- consistit a reparar aquests probledes per a l'inici del curs escolar i mes i impermeabilitzar la coberta.
que són de diferent tipologia. Les
Les dues reformes són les més
obres fetes a les escoles Àngela destacades que s’han fet durant les
Bransuela, Rocafonda, Torre vacances escolars, durant les quals
Llauder-Angeleta Ferrer i l'escola també s’ha actuat a l’escola bressol
bressol Cerdanyola
de Cerdanyola
i a l’escola
tenen un cost de
Torre Llauder192.204,92 euros.
Les
escoles
Angeleta Ferrer.
Àngela Bransuela Les reformes a les quaA la primei Rocafonda han tre escoles han tingut
ra s’hi ha dut a
substituït les cober- un cost total de 192.204
terme la tercetes de part dels seus euros
ra fase de remoedificis. L’Àngela
delació d’aquest
Bransuela ha canequipament
viat les cobertes de fibrociment educatiu que es va construir als
dels porxos i el gimnàs per unes anys 70, les actuacions que es porde noves, realitzades amb panells ten a terme modificaran la distritipus sandvitx sobre subestruc- bució interior per tal d'adequar-la
tura metàl·lica de suport, doten a les necessitats del centre.
de més aïllament a les zones que
A Torre Llauder, en canvi, s’hi
cobreixen.
han instal·lat nous sistemes d’enD’altra banda, l’escola Roca- llumenat a la pista poliesportiva,
fonda ha adequat la coberta de per tal de garantir que es pugui
la part d’educació infantil, en la seguir practicant esport en hores
qual s’havien detectat filtracions en què no hi ha llum.| Redacció

192.000

Una imatge de l'escola Rocafonda.
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D. Ferrer

El menjador Sant Joaquim

Arxiu

Bankia ha fet una donació de
5.000 euros a la Fundació Sant
Joaquim per a donar suport a la
tasca social que l’entitat realitza
a través del menjador social que
cada dia ofereix un àpat a centenars de persones.
La donació de l’entitat bancària
servirà, segons va explicar el president de la fundació Sant Joaquim,
Joan Bellavista, a Mataró Ràdio,
per a comprar una furgoneta isotèrmica que permeti la correcta
recollida i transport d’aliments
que es reben de particulars i empreses col·laboradores.
En aquest sentit, Bankia justifica
la donació perquè “respon al seu
compromís amb entitats benèfiques que fan una feina important,
d’ajuda a qui més ho necessita”.
Es calcula que durant l’any 2015,
el menjador de Sant Joaquim va
servir 82.000 àpats, 9.000 esmorzars i més de 17.000 entrepans,
mitjançant l’àpat de migdia que
se serveix cada dia de l’any i que
es complementa amb entrepans
i fruita pels sopars. Els ajuts es
distribueixen entre els usuaris que
els arriben derivats dels Serveis
Socials de l’Ajuntament. | Red

23/8/16 17:24

núm. 1734 del 26 d'agost a l'1 de setembre de 2016

Apunts
psicològics

Sèniors
La pela és la pela

Saviesa humana i
salut mental
Si la Saviesa és coneixement de l'Ésser Humà, de forma integral, també
la Saviesa té en compte els desequilibris humans: físics o emocionals
o mentals o interiors. La Saviesa ho
considera dificultats o problemes
humans a resoldre amb l'esforç i les
relacions humanes. Així i tot, avui en
dia hi ha una tendència molt forta
que afirma que els problemes o les
dificultats personals són alteracions
o trastorns de la personalitat o en un
altre llenguatge: malalties mentals.
Una visió així biologista-materialista
on el subjecte o la persona no es
té en consideració, i no s'escolta
massa, es contempla en el DMS V
(Manual d'estadística i diagnòstic),
llibre "oficial" de la psiquiatria occidental, entre altres. Un dels probables efectes negatius és etiquetar les
persones: És un esquizofrènic. I les
altres qualitats, capacitats actuals i
potencials?
Angoixa, ansietat, fòbia, depressió, melangia, esquizofrènia, paranoia, bipolar, caracterials, discapacitats i d'altres, etc. abans hi
eren, però amb altres noms i recursos. Certament hem avançat,
però moltes vegades a costa de què?
On queda EL PATIMENT PSÍQUIC
del subjecte? Qui l'escolta? Només
pastilles?
Hi ha un principi vàlid per sempre: CONEIX-TE A TU MATEIX, que
és més que una simple introspecció;
és prendre consciència-reflexiva
d'un/a mateix/a.
I Hipòcrites (460-370 aC) va dir:
"És més important saber quin tipus de persona té una malaltia que
saber quin tipus de malaltia té una
persona".
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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Busques??

...trobes!

Intentar saber el perquè de les coses
és imprescindible per tenir consciència del que passa. Cal saber que
vivim en una societat socialment
drogada per l'opi del poble, en la
que s'ha convertit la falsa religió dels
diners, personificada amb l'ídol de
la cobdícia humana, al que cal oferir
tot tipus de sacrificis i esforços per
aconseguir els seus favors. La màxima de què l'afany de tenir més
diners, és proporcional als diners
que ja es tenen, s'ha convertit en
una realitat indiscutible. La pela és
la pela i aquest principi és el principal motor de la societat decadent
actual, mancada de valors humans.
La teoria de l'evolució formulada
per Darwin, ha estat interpretada
com una legitimació científica de
la llei depredadora de la selva, que
fomenta la competitivitat i agressivitat dels més forts explotant als més
dèbils. Llei de la qual ningú escapa,
en una societat alienada, que estima
necessari combatre la pretesa ganduleria innata humana, competint
els uns amb els altres, per poder
fer ostentació, els combatents més
agressius, del seu poder econòmic.
Aquesta interpretació, actualment comença a ser qüestionada,
defensant-se un nou plantejament
científic, basat en l'altruisme i l'ajuda mútua. L'acceptació d'aquesta
nova interpretació, suposa una llum
alliberadora, per a les poques persones que encara creuen que un món
millor és possible, adonant-se del
fet de trobar-nos davant d'un procés de transició, encara poc percebut, d'una civilització depredadora
competitiva a una altra solidaria
compartida.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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Imatges

Les millors imatges de Les Santes 2016
Daniel
Ferrer
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La Fundació El Maresme farà
mel ecològica al Pont de la Vila

Mataró Bus renova
tres autobusos de la
seva flota

Els ruscos permetran elaborar mel ecològica

Els tres nous busos

Arxiu

Cedida

S’instal·laran fins a 20 ruscos d’abelles a l’espai situat al
costat del Torrent Lluscà

Els canvis han permès
retirar-ne cinc d'antics

L’Ajuntament de Mataró ha cedit una porció de 39,27 metres
quadrats de la finca municipal
coneguda com a Pont de la Vila
a la Fundació El Maresme que té
previst instal·lar 20 ruscos d’abelles
per produir mel ecològica. Aquesta
actuació s’emmarca en la confluència de la voluntat municipal per
incentivar l’activitat sostenible en
sòl agrícola amb la intenció de la
Fundació El Maresme d’ampliar i
complementar l’activitat apícola
que ja porten a terme a la finca
argentonina de Can Percala.
És per aquest motiu que es va

Mataró Bus va renovar, a finals
de juliol tres autobusos de la flota que té en servei. Els tres nous
vehicles van entrar en funcionament a principis del mes d’agost
i han servit per substituir els tres
autobusos amb més antiguitat
de l’empresa, igual que es va fer
amb els dos autobusos nous que
es van incorporar el passat mes
de novembre.
Els dos nous busos incorporen
millores tecnològiques i es caracteritzen per ser més ecològics, segurs, confortables, còmodes i accessibles per als usuaris. Tots dos
són de la marca Scania, i a més de
tenir carrosseria Castrosua New
City, compten amb motors Euro
6, de baix consum, més eficients i
que produeixen una emissió mínima, fet que fa que siguin més respectuosos amb el medi ambient.

tramitar un Projecte d’Actuació
Específica per poder desenvolupar
activitats apícoles en aquesta finca
municipal i un cop aquest projecte
va ser aprovat definitivament per
la Generalitat de Catalunya, es va
poder formalitzar, el passat 30 de
juny, la cessió del terreny per un
període de 4 anys a favor de la
Fundació El Maresme.
La finalitat de la cessió es concreta en la retirada d’eixams del
terme municipal de Mataró i la
seva reubicació en aquest terreny
per a produir-hi 'in situ' mel ecològica. | Redacció

Un incendi crema brossa a la
planta de residus de Mataró

Els Bombers treballant en l'extinció a la planta

Un incendi va cremar brossa la tarda del passat 29 de juliol a la planta de residus de
Mataró. Segons els Bombers de
la Generalitat, el foc va obligar a
evacuar quinze treballadors i no es
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Cedida

va haver de lamentar cap persona
ferida arran del foc a la incineradora, situada al carrer de la Teixidora.
Quinze dotacions dels Bombers
de la Generalitat van treballar en
les tasques d'extinció. | Redacció

Avenços tecnològics
Els nous autobusos també incorporen avanços tecnològics: wifi
gratuït i un dispositiu que permet
carregar mòbils o tauletes mitjançant sortides d’USB.
La renovació dels vehicles de la
flota municipal entra dins el programa del contracte de la concessió. | Redacció
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Twist your world
Dóna la volta al teu món i mira les coses d’una altra manera amb el Mitsubishi ASX, el SUV més esportiu, amb noves
versions altament equipades i cinc anys de garantia. Decideix-te per una tracció davantera o el sistema “All Wheel Control”. Escull
canvi manual o automàtic de 6 relacions. I tria entre 3 motors d’última generació, dièsel o gasolina, de fins a 150 CV, tots amb baix
consum i emissions reduïdes de CO2.
Gama ASX des de 15.700€.
BARCELONA - SANT BOI DE LLOBREGAT - GRANOLLERS - MANRESA - REUS - SANT QUIRZE DEL VALLÈS
NOVES INSTAL·LACIONS A MATARÓ
Carretera de Barcelona, 49. Mataró.
Tel. 902 450 475 / www.mitsubishi-cat.com

PIVE 8

con conducción eficiente, doble ahorro

CO2: 119 - 152 g/km ∙ Consumo: 4,6 - 5,9 l/100km

Garantia 5 anys. PIVE 8. Model fotografiat ASX 160 DI-D Kaiteki. Oferta vàlida fins al 30 de juny de 2016. Preu de l’ASX 160 MPI Challenge, vàlid per a Península i Balears per a clients particulars que financien a través de Santander
Consumer EFC SA per un import mínim de 12.500€ a un termini mínim de 48 mesos. Aquesta oferta inclou: promoció, garantia de 5 anys o 100.000 km, IVA, IM, transport i Pla PIVE 8 (subjecte a disponibilitat i condicions del Pla al moment
de la compra). Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat financera. Mitsubishi recomana lubricants
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“O comencem a acabar el procés
o acabarà amb nosaltres"
L'ANC reclama al Maresme convocar un referèndum per la independència
en la prèvia de la Diada Nacional
Política: Redacció - ACN

El president de l'ANC, Jordi
Sànchez, considera que aquesta
tardor el Parlament estarà "probablement en condicions" d'anunciar que convocarà un referèndum
vinculant sobre la independència.
"És la demanda de l'ANC a les institucions", ha insistit el dirigent
de l'entitat sobiranista. Creu que
si és així, el procés entrarà en un
punt de no retorn. En aquest sentit, Sànchez ha defensat el procés
polític però ha seguit: "Hem de
dir que o comencem a acabar-lo
o acabarà amb nosaltres, ho hem
fet tot" al carrer i a les urnes, va
afegir aquest diumenge en un acte
festiu de l'ANC a Arenys de Mar
en què s'ha gravat un vídeo per
animar la participació a la Diada.
Sànchez, que va instar els càrrecs públics a mantenir-se als
escons i als despatxos si arriben
inhabilitacions, ha fet una crida
també als comuns a "no tenir por
a la democràcia" i a defensar el
dret a l'autodeterminació "desobeint prohibicions" tal com han fet
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"en altres àmbits". El president de
l'ANC, Jordi Sànchez, va admetre
que l'independentisme té "el virus de patir encara que estigui tot
guanyat". Amb aquesta metàfora
ha reclamat prendre consciència
que el procés depèn "únicament
i exclusiva" de la gent. "Nosaltres
mateixos podríem perdre la partida si no juguem bé les cartes, hem
de confiar en nosaltres mateixos",
va arengar Jordi Sànchez en cloure
l'acte festiu de l'ANC al Maresme.
"Amb aquesta confiança i amb
unitat guanyarem l'objectiu de
la república".
En aquest context, el president
de l'entitat sobiranista recorda que
els propers dies seran "moments
de gran intensitat" i que s'encara
una tardor "on probablement per
primera vegada el Parlament estarà en condicions d'anunciar que
convocarà un referèndum d'independència", va dir sense citar
la qüestió de confiança.

Punt de no retorn
"Si efectivament el Parlament

aquesta tardor assumeix el compromís amb la ciutadania, el procés
entrarà en un punt de no retorn".
El referèndum, objectiu i demanda
de l'ANC a les institucions, ha de
servir doncs i a parer de Sànchez
per reblar el procés polític català.
"Defenso el procés però també
hem de dir que o comencem a
acabar-lo o acabarà amb nosaltres, perquè no és que faci molt
de temps, [...] és que ho hem fet
tot". De fet, el dirigent sobiranista
va recordar que s'ha "guanyat" al
carrer i les urnes, que s'ha "obert la
mà" a les institucions espanyoles
i que s'ha intentat un referèndum
acordat. "Ho hem fet de manera
unitària i amb convicció. Ens costa imaginar què més podem fer,
només ens en falta una, la determinació d'acabar el procés". I és
precisament això el que ha reclamat que s'evidenciï als actes que
l'ANC i Òmnium organitzen de
cara la Diada. "Hem de demostrar
que la mantenim viva", ha afegit
en una crida a la mobilització per
esperonar les institucions.
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RANGE ROVER EVOQUE SE
150 CV. Automàtic. 5 portes.

PVP: 50.689 €
DTE: 6.789 €

OFERTA: 43.900 € Només 16 unitats*
Amb 3 anys de manteniment inclosos.

Land Motors Concessionari Oficial Land Rover
Ctra. N-II Km. 643. Pol. Ind. Sta. Margarida CABRERA DE MAR. Tel. 93 741 80 25.
www.landmotors.es
Gamma Range Rover Evoque 5 portes: consum combinat des de 4,3 fins a 7,8l/100km; emissions de CO2 (g/km)
des de 113 fins a 181. *PVP del Range Rover Evoque 5 portes des de 43.900€ (IVA, transport, descompte promocional i impost de matriculació, IEDMT inclosos). IEDMT calculat al tipus general. No obstant això, el tipus aplicable al IEDMT pot variar en funció de la comunitat autònoma
de residència. Preu promocional per a unitats finançades amb FCA Capital España EFC, SAU segons condicions contractuals, amb un import mínim
a finançar de 19.000€, termini de 37 mesos i permanència mínima de 24 mesos. Oferta vàlida per a unitats en estoc (16). El vehicle mostrat pot no
coincidir amb l'ofert.
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Finalment hi haurà eleccions al
Casal de gent gran del Parc

Endesa millora la
subestació
de Mataró

L'Ajuntament ha fet de mitjancer entre les dues parts,
després de les desavinences fetes públiques

Dóna servei a un total de
92.000 clients maresmencs

El 14 de setembre vinent es faran
finalment les eleccions a la junta
directiva del Casal de la gent Gran
del Parc de Mataró. L'Ajuntament
ha fet d'intermediari entre les dues
parts en conflicte dins dels mateixos usuaris, una controvèrsia
que es va fer pública el passat juliol quan els comicis inicialment
previstos es van suspendre.
D'aquesta manera els usuaris
podran escollir la nova junta directiva entre les dues propostes
que concorreran a les urnes.

La subestació de Mataró

El precedent
Un grup d’usuaris del Casal de la
Gent Gran del Parc van denunciar
llavors una “manca de democràcia”

en la gestió de l’equipament, ja que
“fa vuit anys que no es convoquen
eleccions per a escollir la presidència”. A més a més, afirmaven
que l’equip que està actualment
al capdavant del casal havia convocat eleccions i les va anul·lar
al·legant “que la Generalitat els
havia renovat el mandat”, segons
expliquen. La presidenta del Casal,
Carme Iglesias, va negar a Mataró
Ràdio les acusacions.
Després de la intervenció de
l'Ajuntament, d'aquí a uns dies
es podran celebrar finalment uns
comicis perquè siguin els mateixos usuaris del Casal els que escullin la nova Junta Directiva del
mateix.| Redacció

El Casal de Gent Gran del Parc

8
8 són els anys que fa que
no es convoquen eleccions a la junta del Casal
de la Gent Gran del Parc

Tot 8 ciutat casal + endesa.indd 1

D. Ferrer

2
Candidatures concorreran a les eleccions convocades pel pròxim 14
de setembre

Cedida

Endesa ha finalitzat recentment
els treballs de renovació tecnològica de la subestació de Mataró amb
l’objectiu de millorar la qualitat i la
continuïtat del subministrament
elèctric a més de 92.000 clients repartits entre dotze municipis de
la comarca del Maresme.
Les tasques, que han suposat
una inversió de 144.000 euros,
aportats íntegrament per la companyia, han consistit a substituir 4
interruptors d’alta tensió a 110 kV
de la subestació de Mataró, una
de les principals infraestructures
elèctriques que alimenten, no només la capital del Maresme, sinó
bona part del sud de la comarca.
L’operativa s’ha fet en una de les
línies 5 d’alta tensió de què disposa la subestació -de 195 MVA
de potència- i a 3 dels 5 transformadors existents. Amb aquesta
millora s’augmenta la fiabilitat de
la instal·lació, ja que possibilitarà,
si cal, realitzar tasques de revisió i
manteniment o si hi hagués alguna incidència, maniobrar-la amb
més facilitat i seguretat, la qual
cosa repercuteix en una millora
en el servei. | Red
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ADÉU ALS JOCS DE RIO 2016
L'atleta del CA Laietània, Chuso Garcia Bragado oneja la bandera
de la delagació espanyola durant la cerimònia de clausura

Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...
Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat
MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)
Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist, núm. 1, MATARÓ
Pol. Ind. Pla d’en Boet. T 93 161 50 15
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MINUT ZERO
Ferran Àngel
Col·laborador El Tot Esport

Els Jocs Olímpics dels esportistes
Per molts problemes previs, els seus protagonistes estan a les pistes
Van arribar, finalment, els Jocs
Olímpics de Rio de Janeiro i tot eren
dubtes sobre la seva organització.
L'estat de les obres, la delinqüència,
el virus del zika, la inestabilitat política del país i alts nivells de contaminació de les aigües, eren interrogants
més que evidents i raonables sobre
la ciutat brasilera.
Al final però, com sempre, els
esportistes es van imposar a alguns aspectes clarament millorables, com la piscina de color verd i
una baixa assistència de públic, en
general, a tots els esdeveniments
(excepte el voleibol, voleibol platja
i futbol). Les figures no van deixar
de ser-ho en cap moment, i les llegendes van arribar a la categoria
de mites atemporals, com és el cas
de Michael Phelps i Usain Bolt.
Tampoc van fallar les estrelles
que es van consagrar a Rio, com
Katie Ledecky, Simone Biles o
Elaine Thompson.
Mireia Belmonte no va fallar a
la piscina i Saül Craviotto va tancar la seva participació en els seus

tercers JJOO amb una doble medalla, convertint-se en els esportistes catalans amb més medalles
olímpiques de la història.
Fins i tot vam poder "gaudir",
i ho escric entre cometes perquè
mai podem desitjar la lesió de
ningú, d'un fet molt més insòlit,
com és l'entrega de la Medalla
Pierre de Coubertin a dues atletes, Abbey D'Agostino i Nikki
Hamblin, després que la segona ajudés la primera a acabar la
cursa, tot i lesionar-se greument,
després de provocar-li accidentalment la caiguda durant els 5000
metres. Una prova que, si fos pel
mateix Coubertin, mai haguessin
pogut arribar a disputar les dones.
Ironies del destí!
En tot cas, els Jocs de Rio de
Janeiro han arribat a la seva
conclusió i seran recordats per
aquests fets. Ara arriba el torn de
Tòquio que, com ja vam veure un
tastet en la cerimònia de clausura,
tecnològicament, faran les delícies
dels més exigents.

El Personatge Carles Aleñà

Futbolista FC Barcelona

Staffel

tot

Esport

Suplement coŀleccionable
d'informació esportiva
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Telèfon: 937 907 098
Fax: 937 554 106

redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com

El mataroní va debutar
amb el primer equip del
Barça en la pretemporada
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Digna actuació als Jocs de Rio
dels esportistes mataronins

en la cerimònia de clausura.
Anem a veure tot el que ens han
deixat aquests Jocs de Rio 2016.

Dia 1 (6 d'agost): Ramos i
Dvorak cauen en primera ronda

Ramos servint durant el seu partit contra el Japonès Nishikori. |

És el moment de fer repàs a
l'actuació dels nostres atletes
al llarg del màxim esdeveniment esportiu
Ja han acabat els Jocs de Rio 2016,
la gran cita esportiva que durant
dues setmanes ha captat l'atenció de tot el món, fins i tot en especialitats esportives que durant
l'any no fan córrer gaire tinta. Ara
ja toca esperar quatre anys, fins a
l'any 2020 en que Tòquio acollirà
aquest gran esdeveniment esportiu.
Sembla que fos ahir que la ciutat,
mitjançant els seus representants a
l'Ajuntament, acomiadava els seus
sis olímpics a la Nau Gaudí. Uns dies
després va haver-hi l'agradable notícia que els sis olímpics s'havien
convertit en set, ja que finalment
la Gàlia Dvorak, que era la primera reserva a nivell mundial, havia
pogut entrar a la llista definitiva
de participants, i per tant han estat set els esportistes mataronins
o vinculats a la nostra ciutat que
han participat a la ciutat brasilera.
Hi havia esperances de poder tornar a tenir alguna medalla, com
havia passat a Londres l'any 2012
quan Marta Bach i Roser Tarragó
van tornar amb la plata, però en
aquesta ocasió no hi ha hagut
sort. Les tres waterpolistes, que
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tornaven a ser candidates a pujar
al podi, s'han hagut de conformar
amb la cinquena plaça. El marxador
"Chuso" Garcia Bragado va acabar
en una honrosa vintena plaça, i
Albert Ramos i Gàlia Dvorak van
caure a la primera ronda.
Els dos fets més destacats es van
produir el darrer dia de participació
mataronina. Un d'ells quan "Ru"
Tarragó va establir tot un rècord
marcant 7 gols en el partit pel cinquè lloc contra Austràlia. I l'altre
quan "Chuso" Garcia Bragado, l'atleta del CA Laietània, va complir
la seva setena participació en uns
Jocs Olímpics, sent el primer atleta
a nivell mundial i el primer esportista a nivell espanyol en arribar
a aquesta quantitat. El COE ho va
reconèixer convertint-lo en abanderat de la representació espanyola

El tennista Albert Ramos Viñolas
va obrir la competició individual de
tennis a la pista central en la 1a
ronda (32ens de final), contra el
Kei Nishikori (6 del rànquing ATP).
El japonès no va donar opció al
mataroní en el primer set sentenciant-lo de manera molt ràpida per
6-2. En el segon set es va veure un
Ramos molt més entonat, que va
anar mantenint el seu servei fins al
4-4. Però en el moment decisiu, i
tot i tenir dues pilotes de 5-4, va
acabar cedint el servei aplanant
el camí pel triomf del japonès, un
dels que era clar favorit a les medalles, com va confirmar fent-se
amb el bronze superant, ni més ni
menys, que a Rafa Nadal.
Tampoc va poder superar el primer escull olímpic la palista mataronina Gàlia Dvorak, que va lluitar
de valent però va acabar cedint per
4 sets a 2 (en 43 minuts) contra la
brasilera Gui Lin, com indica el seu
nom, d'origen xinès. Aquesta jugadora ocupa el lloc 138è del rànquing
mundial, per sota de la Gàlia, que
ara mateix és la 92a, però amb el
suport de la gent va poder emportar-se el matx. El matx va tenir
moltes alternatives i va acabar
amb aquests parcials: 1-11, 11-5,

Gàlia Dvorak durant el seu partit davant la brasilera nacionalitzada Gui Lin
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6-11, 11-3, 9-11 i 6-11. L'igualadíssim
cinquè set, decantat per a la brasilera, va marcar el desenllaç del
partit. Gui Lin cauria a la ronda següent davant al romanesa Elisabeta
Samara per 4-0.

Dia 4 (9 d'agost): Les
waterpolistes de plata
no poden amb les d'or

ESPECIAL JJOO
el parcial amb dos gols de la boia
Maica Garcia, i el tercer quart va
acabar amb 4-9. Començant el darrer quart Ru Tarragó hauria pogut
reduir en un penal però el seu xut
va anar al pal. Després les estatunidenques van acabar fent dos
gols més fins al 4-11 final.

jugaven set jugadores de l'UVSE
Budapest que va ser rival de La
Sirena a l'Eurolliga, anava molt motivada, ja que Espanya en les tres

Dia 6 (11 d'agost):
Arriba el primer triomf
en waterpolo

Igual que els havia passat el dia
abans a la selecció espanyola de
bàsquet, la de waterpolo, amb
Marta Bach, Roser Tarragó i Laura Les tres "sirenes" van poder tastar
López a les seves files, no va po- el sabor del triomf per primera ve-

Laura Lòpez lluitant per la posició

Tarragó topant davant la portera dels EUA en un partit que acabaria amb contundent derrota.

der fer res davant la dels Estats
Units, la campiona olímpica, que
va superar les noies de Miki Oca
per un contundent 4-11.
Estats Units es va posar ràpid
a la feina i als 25 segons ja havia
marcat, i poc després va fer el 0-2,
per tancar amb 1-4 el primer quart.
I només començar el segon en van
fer dos més fins a l'1-6, amb Laura
Ester molt poc entonada sota pals,
mentre l'atac topava amb la forta
defensa rival i amb la portera. A
un minut del descans, Marta Bach
va recuperar una pilota i va donar
una assistència a Bea Ortiz per fer
el 2-6, però després un penal va
posar un 2-7 en el marcador, que
ho deixava tot decidit.
Va millorar la intensitat defensiva
a la represa i Espanya va igualar
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gada en els Jocs Olímpics de Rio
2016, ja que Espanya va derrotar
Hongria per 11-10 després d'un
partit molt dur i emocionant.
La selecció hongaresa, on

darreres competicions importants
l'havia apartat de la final. I el partit,
a més, era important, ja que una
victòria quasi assegurava el segon
lloc del grup a l'equip guanyador i
així s'evitava Estats Units en una
possible semifinal.
Va ser un partit molt dur, amb
28 exclusions i 6 penals. El primer
quart es va tancar amb empat a 2
gols, després en el segon un gol de
Laura López va posar el 4-3, però
les hongareses van fer un parcial
de 0-3, posant el 4-6. Però Espanya
va empatar al descans, amb un dels
dos gols fet per la "Ru" de penal.
A la represa, Espanya, amb Laura

Roser Tarragó anotant un gol davant la selecció russa
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sempre a l'eix central de la defensa
de les boies rivals.
La classificació del grup B
va acabar així: Estats Units 6,
Espanya 4, Hongria 2 i la Xina
0. I el rival per als quarts de final
seria l'equip de Rússia, tercer del
grup A, que a la primera fase va perdre davant Itàlia (5-10) i Austràlia
(4-14) i va guanyar al Brasil (14-7).

Laura López anotant un gol en el partit de quarts contra Rússia.

Ester entonada sota pals i amb Anni
Espar fent dos grans gols, es va poder posar amb tres gols d'avantatge gràcies a un penal transformat
per Roser Tarragó (10-7), però les
hongareses no es van rendir mai
ajustant el marcador fins a l'11-10
que va provocar un final d'infart.
Marta Bach va tenir el 12-10 a les
seves mans però Edina Gangl va
aturar la seva rematada a boca de
canó. Per sort no va fer falta aquest
gol, ja que fins al final ja no es va
moure el marcador.
D'aquesta manera les noies de
Miki Oca van aconseguir un triomf
importantíssim de cara a recuperar sensacions pel darrer partit
de la fase de grups i aconseguir
una bona classificació de cara als

Dia 10 (15 d'agost):
Les sirenes es queden
sense medalles en
perdre davant Rússia

quarts de final de la cita olímpica
a Rio de Janeiro.
El dilluns va ser un dia trist a Rio
de Janeiro per a les "tres sirenes",
Marta Bach, Laura López i Roser
Dia 8 (13 d'agost):
Tarragó, ja que van veure frustrat
Superen la Xina i
el seu somni de tornar a pujar al
acaben segones de grup podi. Rússia, una selecció que
en les tres darreres competiciLa selecció espanyola de waterpolo ons importants havien superat
femenina, amb les "tres sirenes", a Espanya, ho va tornar a fer
va superar la Xina (12-8) per tancar per 12-10, ara en el transcendental
la fase de grups assegurant-se la partit de quarts de final.
segona plaça del grup.
Els sis gols que van fer entre
Un triomf finalment convincent Roser Tarragó i Laura López de
però que es va haver de treballar poc van servir, perquè en l'aspecte
de valent, i que va tenir en Laura defensiu la cosa no va funcionar
López a la gran estrella, ja que va massa bé i les russes, sobretot en el
fer quatre gols. També molt en- tercer quart, van trobar la manera
certada va estar Roser Tarragó
amb dues dianes, i Marta Bach com

Dojo
Cervantes

ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat

KRAV MAGA!
Sistema de defensa
personal que no
necessita
experiència prèvia.
Característic per la
seva gran eficàcia en
situacions extremes

Vine i informa’t!
Francesc Macià,1-3 • 08302 MATARÓ

Tel 93 798 40 93 • 639 781 674
dojocervantes@fcarcasona.es

www.dojokaratecervantes.es
Les tres Sirenes mostren la seva decepció després de perdre als quarts contra Rússia.
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de superar amb facilitat la defensa
espanyola.
Les noies de Miki Oca van sortir
ben mentalitzades i de seguida es
van avançar en el marcador. Laura
López va fer l'1-2 amb una esplèndida vaselina, i es va tancar el primer
quart amb avantatge de 2-3. En el
segon quart, Roser Tarragó, poc
després que hagués fallat un penal,
va marcar el 3-4 en una contra, i
després que les russes s'haguessin
avançat va fer l'empat a 5, amb que
es va arribar al descans.
A la represa Laura López, de penal, va posar per davant Espanya
(6-7), però Rússia va capgirar ràpidament el marcador (8-7) i van
tancar el tercer quart amb dos
gols d'avantatge (10-8). A partir
d'allà els nervis van fer la seva
aparició. Els xuts topaven amb
els pals i la portera russa, tot i
que Roser Tarragó va obrir una
escletxa per a l'esperança amb un
altre gran xut (10-9), però en un
minut les russes van fer dos gols i
pràcticament van decidir el partit.
El darrer gol de Laura López ja va
ser testimonial.
D'aquesta manera, les tres sirenes s'acomiadaven de les opcions
de repetir la medalla aconseguida
a Londres 2012, havent-se de conformar a lluitar per la 5a posició.

ESPECIAL JJOO
Dia 12 (17 d'agost): Les
waterpolistes tornen a
superar la Xina
La selecció espanyola de waterpolo
va tornar a la feina després de la
trompada moral que va suposar
quedar apartada de la lluita per les
medalles, i va derrotar la Xina per
11-6 obtenint així la possibilitat
de lluitar per la cinquena plaça.
Va ser un partit encallat a l'inici
(4-2 al descans), però en el qual les
jugadores de Miki Oca es van anar
trobant millor en atac. Laura López
va fet dos gols i Roser Tarragó un.

Dia 14 (19 d'agost):
"Chuso" i "Ru"
brillen amb uns "7"
molt significatius
El darrer dia de participació mataronina als Jocs va venir marcat per
dos "7" ben significatius de "Chuso"
Garcia Bragado i de "Ru" Tarragó".
"Chuso" Garcia Bragado
admirable en els seus setens
jocs olímpics
Jesús Àngel García Bragado, el marxador del CA Laietània, va escriure
una pàgina d'or en la història de
l'esport en ser el primer atleta de

la història, a nivell mundial, en
disputar set jocs olímpics i també
de ser el primer esportista espanyol a aconseguir aquesta gesta.
I no es va limitar a cobrir el tràmit, sinó que va fer una cursa de
50 km marxa admirable, arribant
en la 20a posició amb un temps de
3:54:29, posició i marca que són
extraordinàries tenint en compte els seus 46 anys i també el fet
que ha tingut una temporada amb
bastants problemes físics. Com sol
fer habitualment, va sortir molt
conservador deixant als més forts
i joves que tiressin i, com se sol dir,
després va anar "recollint cadàvers"
per acabar entre els vint primers.
Els seus parcials cada 5 km van
ser: 23:49, 23:08, 23:03, 22:54,
22:52 (era 35è amb 1:55,46 a la
meitat de la cursa), 23:13, 23:20,
23:23, 24:13, 24:34, ben demostratius del control que té aquest
atleta del ritme i de la saviesa
que té respecte al que pot fer. I
els que estan habituats a córrer
de forma "amateur" sabran el que
costa mantenir aquest ritme, fins
i tot corrent.
El guanyador d'una prova que
va ser molt emocionant va ser l'eslovac Matej Toth, que és l'actual
campió del món, amb un temps
de 3:40:58.

Homenatge de la delegació espanyola a Bragado i Roser Tarragó preparant-se per llançar davant el combinat xinès.
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ALMACÉN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
Horario comercial:
De 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 20:00h

NUEVA EXPOSICIÓN:

Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind. Pla d’en Boet

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h Sábado:
8:00h a 13:30h

GRAN SURTIDO EN PICAS
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imitación pizarra
30x60, 1ª calidad
Ahora
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Antes
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Oferta válida hasta el 30 de septiembre
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ESPECIAL JJOO
aconseguir acabar en vuitena plaça, guanyant el seu tercer diploma
olímpic, mentre que la mataronina
es va anar enfonsant, però encara
va acabar en un meritori 20è lloc
amb un temps d'1:33:03. La guanyadora va ser la xinesa Liu amb
1:28:35, per davant d'una altra
Gonzàlez, la mexicana Guadalupe,
que va quedar segona.

Garcia Bragado en plena prova dels 50km marxa.

Garcia Bragado completava així
una llarga història en els seus
set jocs olímpics, que val la pena
recordar:
Barcelona-92: 10è amb 3:58:43
Atlanta-1996: desqualificat
Sidney-00: 12è amb 3:49:31
Atenes-04: 5è amb 3:44:42
Beijing-08: 4t amb 3:44:08
Londres-12: 17è amb 3:48:32
Rio-16: 20è amb 3:54:29
Raquel Gonzàlez no pot resistir
el ritme de les xineses
A la primera hora de la tarda de Rio
va competir la Raquel Gonzàlez
en la prova dels 20 km marxa,
debutant en uns Jocs Olímpics.
D'entrada va semblar controlar

molt bé la situació, enganxada a
les xineses que dominaven el grup
capdavanter, on també hi figurava
l'altra catalana, Beatriz Pascual.
Però quan les xineses, una mica
abans del desè km, van donar una
estocada, amb un fort canvi de ritme, les dues catalanes van quedar
despenjades. La Raquel va passar
per la meitat de la cursa en 15è
lloc amb un temps de 45:27, molt
lluny del temps que va establir fa
poc com a rècord espanyol en pista
amb 42:14.12, però les circumstàncies de la prova eren molt dures i ho
va notar, patint alguns símptomes
de deshidratació.
La Beatriz Pascual, fent valer
la seva superior experiència, va

La "Ru" Tarragó condueix
Espanya el cinquè lloc
amb 7 gols
Les "tres sirenes" finalment van
aconseguir l'honorífica cinquena
plaça després de derrotar per 1210 la potent selecció d'Austràlia.
Va ser en un partit en el qual va
destacar l'actuació de "Ru" Tarragó
amb un partit de rècord en el qual
va marcar, ni més ni menys, que
set gols, convertint-se així en la
màxima golejadora de les selecció
espanyola en aquests jocs olímpics,
amb 15 gols. Només la va superar en el conjunt de la competició
l'estatunidenca Maggie Steffens
amb 17 gols.
Austràlia va començar dominant
però, impulsada per la gran actuació de la "Ru", la selecció espanyola va capgirar el marcador per
acabar guanyant per 12-10 i fer-se
així amb un meritori cinquè lloc.

✑

La mataronina Raquel Gonzàlez durant el principi dels 20km, gran partit de Tarragó davant Austràlia i recta final de Garcia Bragado als 50km.
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ESPECIAL JJOO

Marta Bach durant els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro 2016 i Raquel Gonzàlez en la part final dels 20km marxa.

✑ Estats Units s'ha fet per segons
jocs consecutius amb l'or, derrotant
clarament Itàlia per 12-5, i Rússia va
guanyar el bronze superant Hongria
als penals.
D'aquesta manera es posava el
punt final a la participació de la
delegació mataronina en els Jocs
Olímpics de Rio de Janeiro 2016,
dues setmanes de màxima exigència esportiva i que suposen un grandíssim sacrifici per a qualsevol esportista el fet de poder-hi participar.
Només ens queda que, tot esperant que passin els quatre anys fins
a arribar a Tokyo 2020, es pugui
millorar la magnífica xifra de 7 esportistes vinculats a la ciutat que
accedeixien a uns Jocs Olímpics, i
si després arriben premis en forma
de medalla, més motiu d'orgull per
a la nostra ciutat, molt satisfeta
del rendiment dels seus olímpics.

La Roser i la Marta durant la inauguració.
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La selecció espanyola de waterpolo femení a la cerimònia d'inauguració. | @RUTARRAGO

Garcia Bragado d'abanderat en companyia del campió Marcus Walz. | @MARCUSWALZ
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González va aconseguir la millor
marca mundial de l'any en els 10km

Roig i Pelegrí vencedors a Les Santes

Imatge de la cursa de Les Santes.

Raquel Gonzàlez al passat míting d'atletisme Ciutat de Mataró. | D.FERRER

La marxadora mataronina es
proclama campiona d'Espanya amb nou rècord estatal
La primera jornada del Campionat
d'Espanya d'Atletisme celebrada a
Gijon el passat dissabte dia 23 de
juliol va tenir com a gran protagonista una mataronina. I és que
la marxadora i olímpica Raquel
González (Barça) va ser la gran
estrella guanyant de manera brillant la prova dels 10km marxa,
establint un nou rècord estatal de
la distància amb 42:14,12.
Una marca que és, a més, el

millor registre universal de la
temporada. Una immillorable manera d'acabar de preparar-se de
cara als JJOO que s'han disputat
aquest passat agost. Per darrere
seu, Beatriz Pascual va aturar el
crono a 42,35 demostrant també
un bon estat de forma.
Un altre mataroní, Bilal Nouali
(AA Catalunya) actuant com a convidat per la seva condició d'estranger, ja que té nacionalitat marroquina, va quedar quart en la prova
de llançament de javelina amb una
marca de 70,37 m.

Lídia Vigara podi europeu
en natació sincronitzada

La cursa va ser un èxit amb
més de 2000 participants.
Marc Roig va ser el guanyador absolut de la 38a edició de la Cursa
Popular de les Santes. L’atleta santpolenc del Centre Atlètic Laietània,
que resideix a Kènia i estava aquí
per les vacances, va completar els
5 km de recorregut en 17,14. Per
la seva banda, Laura Pelegrí, del
Grup Atlètic Lluïsos Mataró, va ser
la primera fèmina, amb un temps
de 21 minuts.
La cursa disputada el dia 28 de
juliol i organitzada per la Direcció
d'Esports de l'Ajuntament, va ser
multitudinària, amb més de 2000
participants de totes les edats.
campionat es va disputar a finals
del mes de juny a Rijeka (Croàcia).
Posteriorment va aconseguir dos
cinquens llocs en el Campionat del
Món en les mateixes proves, en el
campionat disputat a Kazan (Rússia)
a la primera quinzena de juliol.

Lídia Vigara durant la competició i posteriorment amb la medalla de bronze. | CEDIDA

En un gran estiu va obtenir
dos bronzes a l'europeu júnior
i dos 5ens llocs al Mundial

aquest estiu formant part de la
selecció espanyola de la categoria
júnior, destacant les dues medaEncara que sigui amb retard val la lles de bronze aconseguides en el
pena dir-ho. La mataronina Lídia Campionat d'Europa en les proVigara ha tingut uns grans resultats ves de combo i d'equips. Aquest
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Finalment i ja formant part
del seu equip del Club Natació
Granollers va obtenir dues medalles d'or, també en combo i equips,
en el Campionat d'Espanya disputat
a Valladolid.
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Grans actuacions de Berta
Cantó i Guillem Pujol

Cantó al podi dels 200m braça.|CEDIDA

Gran mes de juliol dels
nedadors del Centre Natació
Mataró
Els nedadors del Centre Natació
Mataró van tenir un mes de juliol
ben profitós, amb una gran actuació al Campionat d'Espanya, on va
destacar Berta Cantó, i també amb
la participació de Guillem Pujol al
mundial d'aigües obertes.
Al campionat d'Espanya de natació disputat a Las Palmas de Gran
Canària els passats dies 15, 16 i 17
de juliol, va destacar l'actuació de
Berta Cantó que va pujar tres vegades al podi en les tres proves
de braça. La Berta, en el darrer dia
de competició, va quedar segona

en la prova dels 200 braça amb un
crono de 2:32.07 fent-se amb la
medalla de plata, superada només
per Jéssica Vall, i unint aquesta
medalla a les dues de bronze que
havia aconseguit els dos dies anteriors en la prova de 50 braça amb
un temps de 32.28, i en la dels 100
braça amb 1:10.20.
Altres participants del Centre
Natació Mataró va tenir una gran
actuació. També en la prova de 50
m braça en categoria masculina
en Fer Morillas va estar ben a
punt de pujar la podi quedant en
la 4a posició amb 29.24, i en els
200 braça també va ser finalista
acabant en 7è lloc amb 2:20.87. En
Martí Penedès va ser finalista en
tres proves: 6è en els 400 estils
amb 4:28.82, 7è classificat en els
1500 lliures amb 15:40.67 i també
7è en els 800 lliures amb 8:14.24.
També va pujar al podi, però en la
categoria júnior la Marina Martínez,
que va quedar subcampiona en
els 200 m braça amb 2:39.91, sent

Laia Flores es proclama campiona
d'Europa sub20 amb Espanya

Laia Flores amb la selecció espanyola sub20 de bàsquet davant Itàlia. | FIBA

La mataronina va anotar els
dos tirs lliures decisius que
van certificar el títol europeu

sub 20 a la localitat portuguesa de
Matosinhos.
Dins de la selecció va destacar la
El passat cap 17 de juliol la selec- participació de la mataronina Laia
ció espanyola femenina sub20 va Flores, formada a la Unió Esportiva
revalidar el seu títol de campiones Mataró i que actualment està jugant
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finalista absoluta quedant en 7a
plaça, i a part va ser 5a en els 400
m estils. També va destacar en Pau
Ruiz que en els 200 m braça en categoria júnior es va classificar en
la 4a posició amb 2:28.05.
Guillem Pujol al Mundial júnior
Per la seva part en Guillem Pujol,
els mateixos dies, va nedar amb la
selecció estatal el campionat del
Món d'Aigües Obertes de la categoria júnior a la localitat de Hoorn,
Holanda. En la prova dels 10 km va
estar nedant molta estona amb el
grup capdavanter, però de mica en
mica va anar quedant despenjat i
va entrar en la 21a posició, amb un
temps d'1:58:10.8 a 5 minuts del
guanyador que va ser l'hongarès
Raszosky. Era la segona vegada que
nedava aquesta distància i de ben
segur aquesta competició li haurà servit per agafar experiència.
L'altra prova que va nedar va ser
els relleus mixtes de 4 x 1,25 km (o
sigui 5 km en total) i l'equip estatal
va aconseguir entrar en la 4a posició amb un temps de 56:44.8, fregant per tant el podi d'un mundial.
a la University of South Florida dels
Estats Units (junt amb una altra
mataronina, l'Ariadna Pujol), que
va certificar el triomf anotant
els dos tirs lliures que situarien
el definitiu 71 a 69 al marcador
davant de la selecció italiana.
Anteriorment, la selecció espanyola s'havia enfrontat a Portugal,
Polònia i Bòsnia Herzegovina en
la fase de grups. Un cop a la ronda d'eliminatòries, van eliminar
Suècia per un contundent 79 a 53,
Bèlgica per 58 a 50, a semifinals
es van topar amb Rússia i la van
derrotar per 77 a 61, guanyant el
definitiu bitllet per a la final contra
les italianes.
Laia Flores, que ja havia sumat
l'or en els europeus sub 16 i 18, va
tenir un paper important, disputant
22,8m i anotant 10,2p per partit.
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Èrika Villaècija guanyadora del
25è Trofeu Ciutat de Mataró

Èrika Villaècija a la piscina. | CEDIDA

La nedadora barcelonina
va demostrar la seva clara
superioritat en els
1500 metres lliures
Els passats 23 i 24 de juliol es van
viure tres grans jornades de natació a les instal·lacions del Centre
Natació Mataró en ocasió de la
disputa del 25è Trofeu Ciutat de
Mataró "Memorial Josep Mons" que
es va disputar conjuntament amb
el Campionat de Catalunya Júnior.
La millor nedadora de la competició va ser Érika Villaècija que va

rebre un premi de 600€ donació
de l'empresa Sergi Tours, per la
seva marca de 16:37.36 en la prova
dels 1500 m lliures. Martí Penedès
va rebre un premi de 400€ donació d'El Tot Mataró, com a millor
nedador de Mataró.
Entre els resultats dels nedadors del Centre Natació Mataró a
nivell absolut cal destacar sobretot a Martí Penedès que va ser
el guanyador absolut en els 400
metres estils (4:31.10), a part de
quedar 2n en els 1500 m lliures
(15:55.46) i 4t en 800 m (8:19.26).
També van pujar al podi absolut: Guillem Pujol 2n en 200 m
lliures (1:52.25) i 3r en 1500 m lliures (15:58.13) i en 200 m papallona
(2:05.22) i en Fer Morillas 3r en
els 200 braça (2:20.13). La Berta
Triola va fregar el podi en quedar
4a en 100 m lliures (58.95).
I en categoria júnior es van

El jove tennista Pol Sànchez
guanya un torneig a Eslovàquia
nivell internacional en el torneig
sub-16 de Trnava, a Eslovàquia, que
està inclòs en el circuit juvenil europeu Tennis Europe Junior Tour.
Després de superar els caps de
sèrie 1 i 3, va guanyar a la final al
txec Martin Krumich per un doble 6-1.
L'any passat havia disputat la
seva primera final en el torneig
sub-14 de Luxemburg i ara venia de
ser semifinalista en l'“Apple Bowl”
d'Avilés la setmana passada.
Sembla que d'aquesta manera el
Pol Sànchez amb el trofeu. | CEDIDA
futur del tennis mataroní ens porta
Es va imposar al torneig
bones notícies amb en Pol Sànchez,
sub16 de Trnava a Eslovàquia després dels èxits a què ens està
aconseguint el seu primer tíacostumant el tennista mataroní
tol internacional
Albert Ramos Viñolas, que està
El jove tennista mataroní Pol acabant de disputar el seu millor
Sánchez Viñas (Club Tennis Mataró) any, havent aconseguit, fins i tot,
ha guanyat el seu primer títol a classificar-se per als Jocs de Rio.
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obtenir les següents medalles:
Maria Martínez campiona en 200
m braça (2:38.34) i bronze en 200
m estils (2:25.90) i 1500 m lliures (18:26.63); Pau Ruiz plata en
200 m braça (2:33.09) i bronze
en 100 m braça (1:09.72), Martí
Jiménez, plata en 100 m esquena
(1:03.25) i bronze en 200 m esquena
(2:16.77) i 50 m esquena (29.25),
Guillem Teodoro plata en 50 m
lliures (25.07); Pablo Martínez plata en 200 m papallona (2:16.02);
David Chaves bronze en 200 m
estils (2:13.36); i bronze de l'equip
de 4x100 estils format per Martí
Jiménez, Pau Ruiz, Pablo Martínez
i Guillem Teodoro (4:06.45)
Dir també que la tarda del dissabte es va fer el comiat de tres
nedadors que aquesta temporada
"pengen" el banyador, Héctor Ruiz,
Ricard Pujol i Francesc Ros, als
quals els companys i l'entitat han
agraït tots els anys de companyonia, de treball plegats i sobretot
d'amistat.

Tot preparat pel
Trofeu Iluro 2016

Sànchez posant amb el trofeu. | CEDIDA

El trofeu estival al Camp
Municipal Centenari dóna pas
a una nova temporada
Diumenge vinent, 28 d'agost a les
19h, el CE Mataró rebrà el Rubí en el
gran partit corresponent al Trofeu
Iluro 2016, que servirà per estrenar
l'esperada renovació de la graderia principal del Camp Municipal
del Centenari.
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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

Cinesa Mataró Parc

Ocine Arenys

902 333 231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius

93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Café Society

Cuerpo de élite

12:00 18:00 20:00 22:00 00:00
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Heidi

12:00 18:15

[En català] 12:20 16:00

Kubo y las dos cuerdas mágicas
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Cuerpo de élite
Nunca apagues la luz

Café Society

16:00 18:00 20:00 22:00

Kubo y las dos cuerdas mágicas
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Secuestro

17:30 22:00
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Cazafantasmas 3
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12:15 16:00 18:10 20:20 22:30 00:40

Peter y el dragón
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12:30 16:30 18:20 20:10 22:00 00:00

Jason Bourne

Malas madres

23:40

Al final del túnel

22:35 01:00

Cazafantasmas 3
Star Trek: Más allá

16:30 18:15 20:30 22:30

18:15 20:35 23:15
12:15 16:30 19:15 22:00 00:35
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16:00 22:30 00:45
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Star trek: Más allá

16:00 20:10 22:15

Nunca apagues la luz

20:30 22:30

Escuadrón suicida

16:00 18:15

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

Escuadrón suicida

12:20 16:30 19:15 22:00 00:35

Ahora me ve 2

21:00

La leyenda de Tarzán

18:30
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Concu2 renstraddese Cine
Pregunta de la setmana
A quina categoria dels Oscar
té el rècord de nominacions
Woody Allen?
entra i respon a:
www.totmataro.cat/cinema
Resposta del núm. 1732
‘La casa de cera’

El cartell promocional de la pel·lícula

La producció catalana 'Inside', de Miguel

Guanyadors:
Josep Manel Torrent Tripiana

Ángel Vivas, inaugurarà Sitges 2016
Cinema: Red - ACN

El Festival de Sitges aixecarà el
teló de la seva 49a edició amb la
première europea d''Inside', una
cinta dirigida per Miguel Ángel
Vivas ('Secuestrados', 'Extinction'),
amb guió de Jaume Balagueró i el
seu col·laborador habitual Manu
Díez, i protagonitzada per Rachel
Nichols i Laura Harring. La història d''Inside' és un 'remake'
del film 'À l’intérieur', dirigit per
Alexandre Bustillo i Julien Maury,
que va impactar el públic a Sitges
2007. Una jove vídua, embarassada

Tot Cinemes 1734.indd 3

i deprimida, intenta reconstruir la
seva vida després del fatídic accident de trànsit en què va perdre
la seva parella i la seva oïda de
manera parcial. Ara, a punt de
donar a llum, viu en una casa aïllada d’un suburbi quan, una nit
de Nadal, rep la visita inesperada
d’una altra dona que busca arrabassar-li el nadó.
'Inside' està produïda per
Nostromo Pictures, una companyia amb base a Barcelona que
ha estat al darrere dels films de
Rodrigo Cortés 'Buried', 'Red
Lights' i 'Grand Piano'.

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
UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Més cinema a: www.totmataro.cat
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CAFÉ SOCIETY

KUBO Y LAS DOS CUERDAS...

CUERPO DE ÉLITE

Woody Allen es trasllada a Los Angeles
als anys 30, quan Bobby Dorfman, nebot d'un poderós agent i productor de
Hollywood, s'enamora de la bonica secretària del seu oncle. Tot s'embolicarà a
partir de llavors.
Direcció: Woody Allen
Intèrprets: Jesse Eisenberg, Kristen
Stewart, Steve Carell
96min

Kubo viu tranquil·lament en un petit
poble fins que un esperit del passat
capgira la seva vida per revifar una
venjança. Això li causa una multitud de
maldecaps en veure's perseguit per déus
i monstres. Kubo haurà de trobar una
armadura màgica.
Direcció: Travis Knight
Animació
101min

Comèdia d'acció que ens presenta al Cos
d'Elit, servei secret espanyol. Després
de la tràgica mort dels seus membres,
el cos recluta un nou grup d'agents que
hauran de trobar un boig terrorista que
té una vella bomba submergida a la platja de Palomares.
Direcció: Joaquín Mazón
Intèrprets: Miki Esparbé, María León,
Jordi Sánchez, Andoni Agirregomezkorta

ELVIS & NIXON

HEIDI

EXPERIMENTER

Richard Nixon va rebre Elvis Presley a
la Casa Blanca. Presley volia una placa
d'agent federal per lluitar contra la
drogoaddicció. Nixon volia concedir-li a
canvi d'unes fotografies que milloressin
la imatge del president.
Direcció: Liza Johnson
Intèrprets: Michael Shannon, Kevin
Spacey, Evan Peters, Ashley Benson
86min

Heidi és una orfe de cinc anys, criada pel
seu avi a les muntanyes suïsses. Però un
dia la seva tia Dete decideix emportarse-la a Frankfurt per educar-la i tenir
cura de la Klara, una nena invàlida de
família adinerada.
Direcció: Alain Gsponer
Intèrprets: Bruno Ganz, Katharina
Schüttler, Jella Haase, Anuk Steffen
106min

El 1961, Stanley Milgram va fer experiments sobre l'obediència a la Universitat
de Yale. La investigació, plantejada arran
del judici a Adolf Eichmann, pretenia
dilucidar la relació de les persones amb
l'autoritat.
Direcció: Michael Almereyda
Intèrprets: Peter Sarsgaard, Winona
Ryder, Taryn Manning, Kellan Lutz
90min
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Text: Mireia Biel
Fotos: Cedides

Mataró s'abona
al microteatre
La ciutat organitza un concurs de microteatre,
amb obres curtes per a un espai i públic reduïts

Cedida

Un moment de 'Valents, imprudents i covards' d'Enric Lucena amb Anna Piqué (esquerra) i Toni Luna.

Q

uinze minuts, quinze persones i quinze metres quadrats. La fórmula del
15 del microteatre guanya adeptes
allà on va i després de triomfar amb
espectacles de curta durada, accessibles i sobre
temàtiques ben diverses, es prepara per convertir-se en la nova moda de les arts escèniques.
Una oportunitat ideal per a explicar al públic històries curtes, treballades i en espais singulars que
porta a una descontextualització del teatre tal
com l’hem conegut fins ara i l’apropa més que mai
a un espectador cada cop més inquiet i exigent.
Mataró se suma a la partida amb un concurs
de microteatre que se celebrarà al novembre i
que vol donar a conèixer el talent de la ciutat
en peces de quinze minuts que es representaran en espais diferents i repartits per la ciutat.
Una llavor que els mateixos artistes esperen
que doni grans fruits.

Tot 9, 10 i 11 reportatge Microteatre.indd 2

Una cinquantena d’artistes entre directors, autors
i actors van presentar el projecte ‘Por dinero’ en un
antic prostíbul a Madrid. Durant dues setmanes de
novembre del 2009, les habitacions del bordell van
ser l’escenari d’obres de menys de 10 minuts per a
menys de 10 persones que es miraven la prostitució
des de diversos punts de vista i que es van representar tantes vegades com va fer falta, fins a 20 en
alguns casos. Gràcies als diferents punts de vista que
va aportar cada una de les companyies, el públic va
rebre diferents maneres de tractar un mateix tema.
És així com va néixer el microteatre, una nova proposta de format teatral que des d’aleshores ha revolucionat el teatre: és l'espectador qui escull tant el
temps que vol passar al teatre, com el nombre d'obres
que vol veure, així com els diners que es vol gastar.
Són moltes les rèpliques que aquest model ha vist
néixer arreu del país i Mataró ha decidit també sumar-s’hi, amb un concurs que se celebrarà els dies
25 i 26 de novembre amb representacions de microteatre en diversos punts de la ciutat.
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Cedida

Mataronins al Microteatre
Enric Lucena, Anna Piqué i Toni Luna són tres actors mataronins que s'han llançat a la piscina del
microteatre. Tots tres van coincidir a l'obra que
va dirigir Lucena, 'Valents, imprudents i covards'
i parlen del microteatre com una alenada d'aire
fresc necessària que "en temps de crisi cultural,
permet fer teatre de manera eficient". Aquestes
paraules són de Piqué, actriu que actualment es
troba en cartellera a Microteatre Barcelona (fins

És la primera vegada que la ciutat decideix organitzar
un esdeveniment d’aquestes característiques i vinculat a nous formats de teatre. El concurs incorporarà
totes aquelles propostes –dues per persona com a
màxim– que es presentin fins al 30 de setembre i
que compleixin els requisits: duració màxima de 15
minuts, repartiment d’entre 2 i 4 actors i possibilitat que l’espectacle es pugui representar en espais
reduïts i sense gaires peces d’attrezzo.

Votació popular
El públic podrà accedir lliurement a tots els espectacles i podrà votar la qualitat dels espectacles, tot
decidint amb els seus vots els premis a través de
les butlletes de participació que podran dipositar
en unes capses que trobaran a cada espai d’actuació. S’atorgaran 3 premis de votació popular entre
totes les obres representades. El primer premi és de
300 euros, el segon premi de 200 euros i el tercer
premi de 100 euros.
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al 28 d'agost) amb l'espectacle 'Amazon 14' que
també dirigeix Lucena, però que ha participat en
dos més, un dels quals, 'Germans', va ser escrit
per ella.
"Fer microteatre et permet evolucionar el text
molt ràpidament, assajar-lo moltíssimes vegades i
compartir-lo encara més", relata Lucena, una afirmació a la qual se suma Luna, qui afegeix, a més a
més, que "tot passa molt ràpid i això et fa créixer
com a actor". És, sens dubte, teatre en estat pur.

“Que no quedi en anècdota”
Mataró compta amb una programació estable al
Monumental, de qualitat, així com amb espais com
la Sala Cabanyes o la mateixa Aula de Teatre, que
han esdevingut escoles de nivell per a actors que
després han fet el salt a escenaris més grans. És per
això que els artistes celebren l’arribada de la proposta i confien que servirà per donar visibilitat a la
feina que mataronins duen a terme i que només es
pot veure en moments molt puntuals.
Enric Lucena, actor i director, valora positivament
la nova iniciativa perquè “qualsevol acció que serveixi
per potenciar el teatre és sensacional”. Una opinió
que comparteix la també actriu Anna Piqué, que a
més a més, afegeix que el concurs del novembre
“pot ser una porta d’entrada a un altre format que
pot atraure tant aquell públic amant del teatre com
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aquell que el sent més llunyà”, per la diversitat de
propostes i sobretot, com remarca l’actor Toni Luna,
“per donar a conèixer un planter mataroní amb molt
talent”. Ara bé, tots ells confien que “no quedi en
l’anècdota” i que serveixi per tirar endavant noves
propostes en un futur que posin en valor la tasca
que es fa a casa nostra.

Propostes repartides pel territori

Cedida

Mataró viurà la primera edició del concurs de microteatre aquest novembre, però són moltes les ciutats
de Catalunya que ja han tirat endavant propostes
similars. És el cas de Vilanova i la Geltrú, Calella,
Granollers, Reus o Manresa, que han celebrat mostres, festivals i concursos, la majoria dels quals han
tingut continuïtat.
Un altre exemple exitós és el Festival Píndoles,
nascut a Barcelona l’estiu del 2015 i que se celebra
anualment a l’alberg Mare de Déu de Montserrat. El
certamen al·ludeix al seu lema central, “teatre fora
del teatre” i converteix espais ben singulars en escenaris, amb una clara aposta pels joves creadors i
actors amb la programació de dotze obres inèdites
de microteatre.
Però potser l’exemple més fructífer de l’arrelament del microteatre a Catalunya és el naixement
d’un espai fix que ofereix una programació estable
i variada al cor de Barcelona, a Gràcia, igual que
succeeix a Madrid, València o Sevilla. Microteatre
Barcelona va néixer el 2015 per sumar-se a les iniciatives #NanoTeatre de Gràcia i Microcultura Barcelona
i actualment posa en cartellera una desena d’obres
cada mes, cinc en sessió de tarda i cinc en sessió
golfa, que es representen, també, cinc vegades cada

dia per a un màxim de 15 persones a cada funció.

“Sents el públic respirar”
Però per què funciona tan bé? És assequible, curt i
diferent i aquests són els tres adjectius que podrien
incloure’s a la recepta d’èxit del microteatre. El fàcil
accés, la diversitat de temàtiques i la durada de les
representacions, doncs, són elements clau per al
triomf d’aquest nou format. Per a Luna, “es tracta
d’un tast, un experiment teatral que a qui li agrada
repeteix i que fa el teatre molt més accessible i senzill, i menys solemne del que estem acostumats”.
“Tot és molt més immediat, el contacte amb el
públic és molt fàcil i hi ha propostes per a tots els
públics”, afirma Piqué, que veu en això la possibilitat
de “connectar amb uns espectadors que sents fins i
tot respirar i dels que en tot moment reps feedback”.
La connexió que s’estableix amb el públic permet
“fer créixer molt ràpidament el text”, en paraules
de Lucena, que veu en el microteatre “l’oportunitat
de pujar a l’escenari una i una altra vegada, amb tot
el que això comporta en un camp tan complicat com
el de la interpretació”.
Les conseqüències de la crisi econòmica, que arrossegarà durant anys els estralls del 21 per cent
d’IVA en el camp cultural i la crisi que des de fa anys
també pateix aquest sector, no ajuden a preveure una
revifada. Però de ben segur que iniciatives com les
del microteatre hi tindran un paper clau, no només
“perquè ajuden a seguir treballant a actors i directors”, com explica Lucena, sinó també perquè pot
ajudar a reinventar el món escènic: "És una cuina,
un espai de creació on buscar una manera diferent
d’explicar històries”.
Cedida

Anna Aluart
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Un banyador màgic made in Mataró

El disseny és d'Eurecat, el centre tecnològic amb seu a Mataró, que ha treballat juntament amb l'entrenadora de la selecció ucraïnesa, Anna Tarrés
Empreses: M. Biel

El segell mataroní d’Eurecat va
brillar als Jocs Olímpics de Rio de
Janeiro. Les acrobàcies i la tècnica

impecables de les seleccions de
Rússia, la Xina, Japó i Ucraïna no
van ser les úniques protagonistes de la final olímpica de rutina lliure per equips de natació

sincronitzada. La màgia va aparèixer a la piscina de la mà de les
nedadores ucraïneses que, entrenades per Anna Tarrés, van sorprendre amb un exercici inspirat

PTGE. AMICS D’ARGENTONA, 8. SECTOR CAN NEGOCI
08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM
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en l’il·lusionisme i amb una posada
en escena sorprenent: en entrar
en contacte amb l’aigua, els banyadors, blancs en un inici, van
tornar-se parcialment negres, com
si es tractésd’un truc de màgia.
Uns banyadors hidrocròmics
dissenyats i creats a Mataró, a la
seu que Eurecat té al Tecnocampus
i que han implicat una feina gairebé a contrarellotge, per part de
l’equip de la Unitat d’Impressió
Funcional del centre Tecnio, dirigit
per Paul Lacharmoise. Tal com va
explicar Anna Tarrés, l’ex entrenadora de la selecció espanyola
que ha fet brillar Ucraïna aconseguint dues meritòries quartes
posicions – en el duet i en l’equip
– la intenció era que “el banyador
canviés completament de color en
entrar en contacte amb l’aigua”,
una opció avui encara inviable,
però que va inspirar el disseny
final: un banyador blanc fora de
l’aigua que, a la primera pirueta
de les nedadores, ja incorporava
rombes negres.

9,7 milions
de vendes
Ja fa temps que Eurecat tira endavant projectes de recerca en wearables i teixits intel·ligents que situen Catalunya al capdavant en la
recerca en aquest àmbit, que està previst que passi dels 9,7 milions
de vendes registrades el 2013 a 135 milions l’any 2018.

SERVICIO EXPRESS

DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS
+ IVA Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo

150€

Oferta dentro de nuestro horario laboral

Obsequiamos con la grabación de la inspección

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

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

GOMMA MOTORS

AL CENTRE DE MATARÓ
DONEM SERVEI DE:

C/ Jaume Ibran 18 · Mataró · 93 755 32 08
www.gommamotors.com
HORARI: 9h a 13:30h i de 15:30h a 19h
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Dogi adquireix Treiss per 7 milions d'euros

El fabricant de teixits elàstics entra així en el camp del disseny de roba i la gestió de la
cadena de subministrament per a grans cadenes de moda
Empreses: Redacció

La companyia tèxtil Dogi,
amb seu al Masnou, ha comprat
Treiss, una empresa de Mataró

especialitzada en disseny de moda
i gestió de la cadena de subministrament a grans cadenes de
moda. Segons un comunicat de
Dogi, aquesta adquisició està

Aconsegueix
la teva Samarreta

valorada en set milions d'euros
i inclou un pagament variable
addicional de 4,5 milions lligat
a l'evolució del negoci durant els
pròxims dos anys. La companyia

!

compra-la ja a www.ideala.cat/fosbury

EL TOT MATAR
MATARÓ EN PAPER
TE U CADA DIVENDRES...
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O
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A
LES 24H A TOTMATARO.CAT
SUBSCRIU-TE AL MAILING DIARI A WWW.

Empenta 3 i 4 1734.indd 2

TOTMATARO.CAT/RSS // TROBA’NS TAMBÉ A FACEBOOK I TWITTER

24/8/16 18:43

núm. 1734 del 26 d'agost a l'1 de setembre del 2016

tèxtil finançarà aquesta operació,
pendent d'aprovació, amb deute
i recursos propis.

La compra inclou un
pagament variable
addicional de 4,5 milions
Amb aquesta adquisició, Dogi
vol incorporar una nova unitat de
negoci enfocada al disseny de roba
i la gestió de la cadena de subministrament per a grans cadenes
de moda, "reforçant així la seva
relació amb aquestes i diversificant notablement les seves fonts
d'ingressos".
El Pla Estratègic de Dogi, que es
va anunciar fa un any i té un horitzó temporal fins al 2020, gira al
voltant de tres eixos fonamentals:
adquisicions de nous sectors, adquisicions en els sectors existents
i millora operacional.
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21 milions de
facturació
Treiss és una empresa catalana dedicada al disseny de roba per a
dona i a la gestió del procés logístic i de producció, que té com a
clients a les principals cadenes de moda. L'any passat va facturar
21,9 milions d'euros, els seus guanys abans d'interessos, impostos i amortitzacions (Ebitda) van ser de 4,3 milions i va obtenir un
benefici net de tres milions d'euros.
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ECONÒMICS
COMPRA VENDA IMMOBILIARIA
COMPRAMOS CASAS. Centro de
Mataró, o garajes, locales, pequeños
solares, etc. No importa estado.
Buscamos cualquier sup. edificable 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 (cotxe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h.
¿LE URGE VENDER su piso? disponemos del dinero al contado para
comprarlo inmediatamente a partir de 3 días. F. escrituras y entrega
de llaves. Cualquier zona. Su Casa
93.757.12.82
TRASPASSOS-LLOGUERS
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv,
micro, nevera, internet, dret a cuina. Zona privilegiada. 639.703.037
ES LLOGUEN VIVENDES a diferents zones de Mataró, cases, naus
industrials. Opcions de compra.
607.444.232
ALQUILO HABITACIÓN grande con derecho al resto de
vivienda. Terreno. Zona tranquila.
Urbanización (Argentona). 275€.
615.170.534
ALQUILO ESTUDIO amueblado con
terreno. 500€ gastos incluidos.
Cerca Argentona. 615.170.534
ALQUILO PISO. BUHARDILLA, 2
habitaciones. Amueblado. Cerca
Argentona. 500€ gastos incluidos.
615.170.534
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893
TREBALL
EMPRESA DEL MARESME busca personal para cubrir vacantes. Llamar
al 658.598.048 Sr. Beltran
BUSCO TRABAJO limpieza fija.
627.016.335 /637.113.290
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TREBALL
LIMPIEZA, CUIDO PERSONAS mayores. Experiencia. Disponibilidad
horaria. 632.345.007
CATALANA S’OFEREIX per neteges.
Experiència. 651.009.544
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado
niños. Responsable. Experiencia.
Referencias. 648.514.358
ME OFREZCO HORAS Cuidado mayores tardes, noches, fines semana.
617.993.949
CLASSES
UNIVERSITARIA FA CLASSES
reforç anglès o cangur. Tardes.
656.687.434
PROFESSIONALS
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. Havaneres, cançó marinera.
Festes majors, festes de carrer, festes 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
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un
bon equip de professionals al millor
preu. 677.592.739
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ .
Reparaciones, instalaciones. Agua,
gas y electricidad. 610.565.628
/93.799.64.77 /607.194.711
MUDANZAS SUPERECONÓMICAS. Sr.
Javi. 634.792.469
L A M P I S TA , F O N TA N E R Í A ,
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos,
reparación lavadoras, calentadores,
calderas. 697.725.158
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES,
albañilería, electricidad, fontanería, gas, pintura. Económico
670.232.977
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T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
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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!

PROFESSIONALS
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES,
albañilería, electricidad, fontanería, gas, pintura. Económico
670.232.977
SE HACEN OJALES y se ponen botones. Tel. 93.790.82.32
MUDANCES ECONÒMIQUES .
692.021.141
PAVIDNET: Neteja, manteniment i
abrillantats. Pressupost sense compromís. 93.757.76.83 /607.249.790
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
CONTACTES
MATARÓ ALINA. Tetona viciosa.
Francés natural. Beso negro. Griego.
Besos con lengua. Ninfómana. Sin
tabús. 24h. 632.520.719
ANDREA. 100 PECHO natural.
657.112.237
KATY PARTICULAR. 631.287.774
DOS AMIGAS. Japonesa y china.
Nuevas. Zona Havana. 615.719.971
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS.
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas domicilio. 688.566.964
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS
VALEN

i amb10% de descompte
Entra a:

www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

eltot

sortirà a la REVISTA I A INTERNET
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Parlem de...
... Pere-Màrtir Brasó

El Museu Enric Monjo de Vilassar
de Mar presenta, del 19 de juny al
28 de setembre del 2016, l’exposició de pintures de l’artista PereMàrtir Brasó titulada 'Passem a
publicitat'.
Pere Màrtir Brasó (Vilassar de
Mar, 1952) mostra al gran públic
les darreres obres pintades, durant l’any 2015, emprant la tècnica mixta sobre paper o tela. La
ironia crítica i punyent impregna
tot el seu treball.

Les notícies al segle XXI arriben
de manera ràpida i massiva. Els
mitjans de comunicació se’n fan
ressò però ens venen el que volen.
Per què 1.000 morts a Iraq, Síria o
Afganistan valen molt menys que
10 morts a Europa? Brasó utilitza les
seves creacions, per parlar de guerres, genocidi, armes, refugiats, etc.
La publicitat és l’eina creativa
que l’artista utilitza per fer arribar
el missatge. Les seves paraules són
breus i clares, el menys és més per
a Pere-Màrtir Brasó. Un menys ple
de continguts, de ràbia contra la
hipocresia humana, contra els diners que tot ho compren, contra
les injustícies que el vell continent
demostra dia a dia.
Els seus poemes visuals, en
blanc i negre, es tenyeixen sovint
de vermell, aquella “sang que sols
fa sang” i que alhora ens fa adonar
que alguna cosa ha de canviar per
continuar creient en la humanitat.

Esperem que aquest missatge d’esperança arribi.
La plàstica brasoniana utilitza
els dominis de les webs i el món
de les plataformes socials en les
seves obres. Un món que l’ajuda
a posicionar-se en el nou segle
però que al mateix temps el convida a ser crític amb la informació
falsa o amb el parlar per parlar.
No tot si val a internet, el molt no
sempre és bo, és el moment de la
transparència.
Brasó, establert a Mataró, demostra un cop més que la nostra
ciutat viu d’esquena als seus artistes. Són altres llocs, en aquest
cas un remodelat i potencial espai
expositiu com el del Museu Enric
Monjo de Vilassar de Mar, el que
sí que aposta i obre les portes al
bon art.
ÀLVAR SÁEZ I PUIG
Historiador de l'art i gestor cultural

A TÀCTIC
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Cultura

El Museu Arxiu
digitalitza el seu fons
de premsa històrica

Mataró reivindica la seva Capella Sixtina
Els Dolors, la gran obra d'Antoni Viladomat, culmina més d'un any de treballs
de restauració i ja ha rebut els primers visitants després de la seva reinauguració
Cultura: Redacció

d'un dels tresors patrimonials més importants que
La Capella dels Dolors de la Basílica de Santa té la ciutat. En total l'actuació a la capella ha supoMaria de Mataró va inaugurar el passat 20 de ju- sat una inversió de 533.000 euros, finançats a parts
liol la restauració del seu conjunt pictòric, obra iguals pel Departament de Cultura, l'Ajuntament i
del pintor Antoni Viladomat. Un equip del Centre l'Arquebisbat de Barcelona.
de Restauració de Béns Mobles de
L'objectiu de la intervenció a les pintures era el de preservar el conjunt, aturar
Catalunya ha treballat durant tot
un any per netejar les pintures de
les degradacions i eliminar els seus efectes. Àngels Solé, del Centre de Restauració
vernís i les diferents repintades que
de Béns Mobles de Catalunya, assegura
s'han fet al llarg dels seus més de
300 anys d'història, amb l'objectiu La Capella dels Dolors
que es tracta d'un pas "important i emoes pot visitar només en
cionant" per a Mataró, però també per
de tornar a fer lluir la mà de l'artista, visites guiades i amb
a tot Catalunya perquè, assegura, no hi
amb una intervenció pictòrica molt inscripció prèvia
respectuosa amb l'obra original.
ha altres conjunts patrimonials d'aquest
ordre al país.
La Capella dels Dolors de Mataró
En aquest sentit, un dels membres del Museu Arxiu
es considera la millor obra de Viladomat i els entesos
la consideren una de les grans joies del barroc cata- de Santa Maria de Mataró, Xavier Alarcón, detalla
là, per la seva antigor i pel seu estat de conservació. que la Capella dels Dolors és "extraordinària" per la
seva antigor –té més de 300 anys–, perquè mai ha
estat destruïda ni reformada i perquè és la joia del
La Capella Sixtina del barroc català
L'alcalde de Mataró, David Bote, va destacar que barroc català més ben conservada. Segons el regidor
aquesta inversió en el "continent", però celebra de Cultura de Mataró, Joaquim Fernández, es tracta
que ara s'hagi pogut actuar sobre el "contingut" de "la 'Capella Sixtina' del barroc català".

Tot cultura ob dolors.indd 1
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La fábrica de las ventanas
Alufactory posee un fuerte conocimiento del sector de la carpintería de aluminio y cerramientos fruto a su
dilatada experiéncia en el sector. Todo nuestro personal cuenta con una dilatada experiencia técnica y la
adecuada cualificación profesional. Disponemos de más de 2000 m² de instalaciones, talleres, almacén, y
oficinas técnicas en una sola ubicación. Estudiamos, desarrollamos y producimos cerramientos para todo tipo de
proyectos, para profesionales, arquitectos, etc.

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

Web: www.alufactory.es / Email: info@alufactory.es
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Comencen a digitalitzar el fons
de premsa històrica comarcal

Els Capgrossos
tornen amb tres
diades en dos dies

L'Arxiu Comarcal comença amb la part més antiga, que
es remunta a mitjan segle XIX

Fan un intensiu, abans
d'encarar el setembre

Gràcies al suport econòmic del mitjan segle XIX.
Pla Bruniquer del Departament
de Cultura, aquest any l’Arxiu Accés més global
Serà la primera vegada que es duu
Comarcal del Maresme podrà digitalitzar massivament un gran a terme una actuació de gènere
nombre de capçaleres de prem- i permetrà l’accés remot a una
sa històrica local i comarcal del part de la premsa històrica local
Maresme i fer-les accessibles per i comarcal del Maresme tots els
dies de l’any des
mitjà del portal
XAC-Premsa, el
de qualsevol disvisualitzador en
positiu conneclínia de la premtat a Internet del
sa històrica con- Sis nous municipis
planeta.
A part de la
servada als Arxius tindran els seus acords al
premsa històrica,
Comarcal de tot web de l'Arxiu
el país i a l’Arxiu
l’Arxiu Comarcal
també seguirà digitalitzant aquest
Nacional de Catalunya
El Pla Bruniquer, que anualment estiu els acords municipals dels
activa el Departament de Cultura Municipis dels quals custode la Generalitat, aquest estiu farà dia els seus fons documentals.
aterrar a la seu de l’Arxiu Comarcal Actualment ja són dos els municidel Maresme (ACM) una empresa pis del Maresme que compten amb
especialitzada en digitalització els seus llibres d’acords municipals
de documentació històrica. Serà al portal “Arxius en línia”, Sant Pol
l’encarregada, sota la direcció de de Mar i Òrrius. Ara s'iniciarà la
l’ACM, de digitalitzar segons totes càrrega dels acords municipals
els prescripcions tècniques la part de Teià, Cabrera de Mar, Santa
més antiga de la premsa històrica Susanna, Sant Vicenç de Montalt,
de la comarca que es remunta a Caldes d’Estrac i Mataró.| Red

6

L'Arxiu Comarcal del Maresme, a Can Palauet

Tot 13 cultura digitalització + capgrossos.indd 1

Arxiu

Tornen els Capgrossos

Cedida

Als Capgrossos se'ls han acabat les vacances. La colla castellera va tornar ahir dijous als
assajos i hi torna avui divendres
abans d'afrontar una petita marató castellera amb tres actuacions en dos dies. Dissabte seran
a la Festa Major de Palau Solità
i Plegamans i diumenge seran al
migdia a la Festa Major dels Blancs
i Blaus de Granollers i a la tarda a
Pineda de Mar.
La gamma alta de set i els castells de 8 haurien de ser protagonistes d'aquestes primeres tres
actuacions, si bé no es descarta
algun castell com la torre de 8 folrada o el 5 de 8. Tot i que la tornada
de vacances serà molt recent, els
Capgrossos necessiten greixar la
màquina abans d'afrontar un mes
de setembre exigent que desembocarà amb el Concurs de Castells
de Tarragona, el 2 d'octubre.
Abans, però, seran a places
exigents com Sabadell, el Born,
Esplugues o Lleida, que esperen
els castells de 9 fets amb la camisa
blava.| Redacció
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Queda convocat el novè
Premi Helena Jubany

Un llibre recull la
història del Mas
Fogueres

L'associació homònima, l'Ajuntament i i'Ara organitzen
un certamen amb 3.000 euros de recompensa

És l'icònic mas de la
Baixada d'en Massot

L’Associació Cultural Helena
Jubany i Lorente, la Direcció de
Cultura de l’Ajuntament de Mataró
i el diari Ara han convocat de nou
el Premi Helena Jubany, dotat amb
3.000 euros. Des de l'any passat
l'Ajuntament és part organitzadora
d'un certamen consolidat, nascut
amb la finalitat de mantenir viu el
record de l’Helena, enamorada del
món dels llibres des de tots els angles (lectora obstinada, periodista
de cròniques culturals, llibretera,
bibliotecària, autora de ressenyes,
correctora, escriptora novella i
narradora de contes.
El Premi vol, també, encomanar
el seu gust per la lectura i la ficció
literària tant en el vessant escrit
com en el de la transmissió oral.
Un dels trets distinitius del Premi

Helena Jubany de narració curta o
recull de contes per a ser explicats
és que es prima l'oralitat.
El jurat estarà format per
Cristina Valls i Solé, en representació de les biblioteques de Mataró,
Dídac Micaló, guanyador del VIII
Premi Helena Jubany, Elvira Carrió,
directora de l’IB Pla d’en Boet,
Esteve Guardiola, llibreter i narrador oral, Llorenç Soldevila, professor de la Universitat de Vic, Lluïsa
Esteve, bibliotecària i professora,
Núria Ribas, directora de la biblioteca de Sentmenat, Roser Ros, presidenta de Tantàgora, Roser Trilla,
professora de llengua i literatura
de l’IB A. Satorras, i Joan Jubany,
que actuarà de secretari amb veu
però sense vot. Es poden entregar
textos fins a l'1 d'octubre.| Red

Ajuntament i Associació Helena Jubany, en roda de premsa

9
És la novena edició del
Premi Helena Jubany
que es convoca

Tot 14 cultura jubany + mas.indd 1

La portada del llibre

Cedida

El divendres 22 de juliol al Mas
Fogueres del Torrent, Baixada d’en
Massot, 17, va tenir lloc la presentació del llibre “El Mas Fogueres del
Torrent, 700 anys d’història”, pel
Dr. Enric Subiñà i Coll, llicenciat
en Història per la UB, especialista en l’àmbit medieval, un treball
erudit sobra la història de la masia, on l’any 1947 s’hi va rodar el
film “Porta Closa”, de l’Enric Fité
i Josep Punsola.
L’endemà, dia 23, la cobla La
Selvatana va oferir un magnífic
concert de sardanes, amb la participació de la colla Aires Gironins.
El recinte estava ple de gom a gom
durant els actes de commemoració de l'efemèride.

Arxiu

2
El lliurament del Premi es
farà el 2 de desembre en
un acte públic

Un mas en ple centre
El mas Fogueres del Torrent, conegut també com a Can Bruguera,
és un dels pocs masos situats en
el nucli històric de la ciutat de
Mataró, a la Baixada d’en Massot.
En el llibre, el doctor Enric Subiñà
repassa les diferents nissagues del
Mas al llarg de la història.| Redacció
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Àries (21/3 al 20/4)

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Bessons (21/5 al 21/6)

Volies viatjar però sembla que no és

Abans de tornar a les obligacions

Et sents amb energia per enfrontar

el moment. Ja vindrà l'hora de fer-

serà qüestió d'acabar de passar-ho

el que calgui però hi ha alguna cosa

ho. Potser has entès la importància

bé. Moment d'apropar-se de manera

que se t'escapa... No sempre podem

de l'estudi i comencis per fer un curs

sincera als qui t'estimen. Instants de

controlar el que ens envolta. Obre't

que tenies pendent.

felicitat i joc amb els fills.

a la percepció més subtil.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Si l'estiu t'ha deixat uns quilets més,

Despeses per fills, creativitat, talents,

Felicitats. Comença el teu cicle anual.

és moment de passar a l'acció amb

diversió... Algunes obligacions eco-

Algunes tensions amb la família et

una dieta eficaç. No solament bai-

nòmiques no et deixen tan lliure com

convidaran a revisar com vols viure

xaràs de pes, guanyaràs en salut.

voldries. Retorn a la feina i noves

des d'ara. Et ve de gust fer alguna

Obligacions laborals ineludibles.

responsabilitats.

escapada. Gaudeix-ne.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

En aquest moment prefereixes deixar

Possibles obligacions imprevistes

No és el millor moment per a sortir

enrere algunes obligacions familiars

t'obliguen a efectuar alguns paga-

corrents i deixar enrere algunes qües-

i evadir-te o posar energia en temes

ments amb els quals no comptaves.

tions laborals. Ja vindrà el moment de

personals. Interès per la filosofia o

Moment d'estructurar la dieta o fins

descansar. Ara és temps de sembrar

renovació de creences.

i tot un programa d'exercici físic.

per poder recollir.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Sents que no pots dominar del tot la

Persones del passat o amors que tor-

Pots mirar cap a un altre costat, però

teva vida. Possiblement vius algunes

nen per donar una nova oportunitat.

els problemes seguiran al seu lloc si

experiències ineludibles de gran apre-

Algunes coses no van tan de pressa

no fas res. Enfronta't a la realitat però

nentatge. Si les aprofites, en sortiràs

com t'agradaria. Potser si observes el

sense deixar de ser un somniador. Hi

una mica més savi.

que passa, entendràs perquè.

ha espai per a tot.

www.facebook.com/dhannaastro
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Un curt de Hemingway de producció local
L'estudiant del TCM Annia Català lidera el projecte 'Elefants blancs', que dirigirà
Artur Trias i amb Roger Casamajor i Mireia Aixalà al repartiment
Cinema: Redacció

Ja ha començat la campanya a
Verkami per fer possible el curtmetratge 'Elefants blancs'. Es tracta
d'un projecte amb ADN local, ja
que la productora no és maresmenca però sí que ha sortit de
la factoria del TecnoCampus, on
ha estudiat.
Elefants blancs, el curtmetratge basat en el conte d' Ernest
Hemingway, "Hills like white elephants" i serà, quan completi el
procés de micro-mecenatge que
precisa 1.500 euros, un projecte
dirigit per Artur Trias, produït per
Català Productions i amb Roger
Casamajor i Mireia Aixalà com
a protagonistes. Tant el mateix
Casamajor com Aixalà són reconeguts actors que han aparegut
en diverses produccions televisives catalanes i el director, Artur
Trias, també és un actor i director
de llarga experiència.
La gravació està prevista a l'estació de Fornells de la Selva, el mes
d'octubre. Aquesta estació és històrica i presenta tots els elements
necessaris per situar l'acció a mitjans del segle XX, quan l'americà
va escriure el conte que inspirarà

Tot 15 cultura curt.indd 1

35
Queden 35 dies de campanya de Verkami per fer
possible aquest curt, que
dirigeix el televisiu Artur
Trias
aquesta creació audiovisual.

L'argument
La sinopsi del curtmetratge
'Elefants Blancs', de 12 minuts

de durada, contempla que en un
dia calorós d'estiu una parella
espera el tren en una atrotinada estació. Normalment viatgen,
beuen cervesa i tasten noves begudes alcohòliques. La conversa
que enceten és reiterativa. No és
la primera vegada que ho parlen.
Però la qüestió és... de què parlen que sembla tan important?
L'espectador fins al final de l'obra
no entendrà que l'operació de la
qual parlen és l'avortament. Pujarà
finalment al tren que la condueix
cap a l'operació?

Del planter del TCM
Dedicada únicament a la producció, Annia Català, va estudiar
producció audiovisual al Sant Ignasi -Sarrià i Mitjans Tècnics
Audiovisuals a la Universitat Politècnica de Mataró- Tecnocampus.
Amb vint-i-nou anys ja ha treballat a diverses ràdios de Catalunya
com a cap de producció de programes de tarda i ha produït
nombrosos espots publicitaris per diverses marques de renom
nacional. També ha dirigit i produït videoclips i curtmetratges
que han obtingut diversos premis. Un dels seus últims curtmetratges, reconegut com un dels set millors curtmetratges a
Notodofilmfest, ha estat La Denúncia amb actors com Miquel
Sitjar i Fermí Fernàndez o el recent curtmetratge titulat La Sang,
adaptació del conte de Mercè Rodoreda amb Carme Abril com a
protagonista. L'ajudant de producció del curt, Marc Torramilans,
també és exalumne del TecnoCampus.
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
Dissabte
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00

INFORM. 24H. MARESME
CAMINANT x CATALUNYA
DOSOS AMUNT
AL DIA BCN Nord-Maresme
PAÍS Km0
AL DIA BCN Nord-Maresme
PINTANT EL GRIS
INFORM. 24H. MARESME
TORNA-LA A TOCAR SAM
LA BARCA DE L’ANDREU
AL DIA BCN Nord-Maresme
INFORM. 24H. MARESME
L’ENTREVISTA
CARRETERES
INFORM. 24H. MARESME
PAÍS KM 0
Resum de la setmana
18:00 DIADA CASTELLERA
Festa major del Catllar
EN DIRECTE
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 ESDANSA
EN DIRECTE
0:00 GAUDEIX LA FESTA
0:30 CAMINANT x CATALUNYA
1:00 FORA DE LLOC
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 L’ENTREVISTA

Diumenge
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
12:30

DE TEE A GRENN
L’ENTREVISTA
GAUDEIX LA FESTA
CARRETERES
TOCATS PEL TALENT
L’ENTREVISTA
FORA DE LLOC
CARRETERES
MISSA DE MONTSERRAT
FUTBOL EN JOC
En directe

14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00

21:00
21:30
22:00
23:00
23:30
0:00
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30

FORA DE LLOC
CAP ROIG FESTIVAL
DE TEE A GRENN
CAMINANT x CATALUNYA
LA BARCA DE L’ANDREU
PAÍS KM 0
Resum de la setmana
CONCURS DE RAJOLES
DE GRANOLLERS
EN DIRECTE
AL DIA CAP DE SETMANA
CARRETERES
FÒRUM GASTRONÒMIC
L’ENTREVISTA D’ESTIU
DE TEE A GRENN
L’ENTREVISTA
CARRETERES
PINTANT EL GRIS
L’ENTREVISTA
CARRETERES
GAUDEIX LA FESTA

7:00
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00

FÒRUM GASTRONÒMIC
CAP ROG FESTIVAL
TORNA-LA A TOCAR SAM
L’ENTREVISTA
DE TEE A GRENN
CAP ROIG FESTIVAL
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
GAUDEIX LA FESTA
LA BARCA DE L’ANDREU
CAMINANT x CATALUNYA
L’ENTREVISTA
CAP ROIG FESTIVAL
CAMINANT x CATALUNYA
GAUDEIX LA FESTA
CARRETERES
L’ENTREVISTA D’ESTIU
CAP ROIG FESTIVAL
TORNA-LA A TOCAR SAM
L’ENTREVISTA
AL DIA BCN Nord-Maresme
DE TEE A GRENN
PAÍS Km0

19:00

Dilluns

20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30

L’ENTREVISTA D’ESTIU
INFORM. 24H. MARESME
TORNA-LA A TOCAR SAM
DOSOS AMUNT
INFORM. 24H. MARESME
PAÍS KM 0
AL DIA BCN Nord-Maresme
ENDERROCK dilluns
GAUDEIX LA FESTA
INFORM. 24H. MARESME
DOSOS AMUNT

7:00
7:30

INFORM. 24H. MARESME
DOSOS AMUNT
VERSIÓ LLARGA
AL DIA BCN Nord-Maresme
PAÍS Km0
AL DIA BCN Nord-Maresme
TORNA-LA A TOCAR SAM
INFORM. 24H. MARESME
DIADA CASTELLERA DE
SANT FÈLIX-En directe
PAÍS Km 0
L’ENTREVISTA D’ESTIU
INFORM. 24H. MARESME
L’ENTREVISTA
AL DIA BCN Nord-Maresme
INFORM. 24H. MARESME
PAÍS KM 0
AL DIA BCN Nord-Maresme
ENDERROCK dimarts
HIPSTERLAND
INFORM. 24H. MARESME
GAUDEIX LA FESTA

Dimarts

8:30
9:00
11:00
11:30
12:00
12:30
18:00
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30

Dimecres
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
11:00

MATARÓ SECTOR RESIDENCIAL

INFORM. 24H. MARESME
CAP ROIG FESTIVAL
L’ENTREVISTA
AL DIA BCN Nord-Maresme
PAÍS Km0
AL DIA BCN Nord-Maresme

L’ENRREVISTA
INFORM. 24H. MARESME
GAUDEIX LA FESTA
PINTANT EL GRIS
AL DIA BCN Nord-Maresme
INFORM. 24H. MARESME
RESERVA BIOSFERA
L’ENTREVISTA D’ESTIU
INFORM. 24H. MARESME
LA BARCA DE L’ANDREU
L’ENTREVISTA
AL DIA BCN Nord-Maresme
FORA DE LLOC
PAÍS Km0
L’ENTREVISTA D’ESTIU
INFORM. 24H. MARESME
FORA DE LLOC
LA BARCA DE L’ANDREU
INFORM. 24H. MARESME
PAÍS KM 0
AL DIA BCN Nord-Maresme
ENDERROCK dimecres
PINTANT EL GRIS
INFORM. 24H. MARESME
LA BARCA DE L’ANDREU

7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
17:00
17:30

INFORM. 24H. MARESME
DOSOS AMUNT
LA BARCA DE L’ANDREU
AL DIA BCN Nord-Maresme
PAÍS Km0
AL DIA BCN Nord-Maresme
GAUDEIX LA FESTA
INFORM. 24H. MARESME
LA BARCA DE L’ANDREU
CAMINANT x CATALUNYA
AL DIA BCN Nord-Maresme
INFORM. 24H. MARESME
L’ENTREVISTA
L’ENTREVISTA D’ESTIU
INFORM. 24H. MARESME
FÒRUM GASTRONÒMIC
AL DIA BCN Nord-Maresme
HIPSTERLAND

Dijous

18:00
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30

PAÍS Km0
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DE TEE A GRENN
DOSOS AMUNT
AL DIA BCN Nord-Maresme
PAÍS Km0
AL DIA BCN Nord-Maresme
DOSOS AMUNT
INFORM. 24H. MARESME
L’ENTREVISTA
ENDERROCK
AL DIA BCN Nord-Maresme
INFORM. 24H. MARESME
DE TEE A GRENN
L’ENTRVISTA D’ESTIU
INFORM. 24H. MARESME
PINTANT EL GRIS
L’ENTREVISTA
AL DIA BCN Nord-Maresme
GAUDEIX LA FESTA
PAÍS Km0
L’ENTREVISTA D’ESTIU
INFORM. 24H. MARESME
TORNA-LA A TOCAR SAM
FORA DE LLOC
INFORM. 24H. MARESME
PAÍS KM 0
AL DIA BCN Nord-Maresme
ENDERROCK divendres
CAMINANT x CATALUNYA
INFORM. 24H. MARESME
LA BARCA DE L’ANDREU

CHALET EN VENTA

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 oficce muy amplia y equipada con columna de doble horno, un baño, un oficce y cuarto de
aguas, toda la planta exterior con acceso al jardín.
Planta piso con 4 dormitorios dobles (el de matrimonio es una
magnifica suite con baño privado que incluye encimera de mármol, bañera y plato de ducha con columna de hidro masaje) dos

iluro

de los dormitorios comunicados mediante cuarto de estudio intermedio y con baño propio y otro baño más en el distribuidor.
Planta estudio con una amplia buhardilla con salida a terraza solárium vistas espectaculares al mar y sierra litoral.
Toda la casa con calefacción y aire acondicionado, suelos en mármol marfil y parquet Jatoba según las zonas, ventanas en aluminio 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

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

Argentona rep el projecte per a instal·lar una
xarxa de calor de biomassa

Anna Aluart

Una caldera de biomassa.

La inversió rondarà el mig milió d'euros i donarà servei a l'Escola Argentona,
els vestidors esportius i el pavelló municipal
El conjunt d'equipaments municipals format per l'escola, els
vestidors esportius i el pavelló
municipal d'Argentona comptaran amb una instal·lació de xarxa
de calor amb biomassa gràcies al
projecte redactat per la Diputació
de Barcelona.
El projecte va ser lliurat a l'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo, pel

diputat d'Espais Naturals i Medi
Ambient, Valentí Junyent.
Amb una inversió propera al mig
milió d'euros, la xarxa, que comptarà amb 720 metres de canonada
de línia de calor, funcionarà amb
estella de biomassa i substituirà la
instal·lació de gas natural anterior.
A banda de ser un combustible
renovable, la biomassa comporta

PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

Amb el CONCURS de la
PARAULA INVERTIDA i el
concurs del
BANNER INVERTIT

Tot Argentona 1734.indd 2

diversos beneficis associats, com
són la gestió sostenible dels boscos
de la zona, la prevenció d'incendis
i la creació d'ocupació, atès que
la caldera retirarà dels boscos un
total de 169 tones anuals de matèria combustible. La xarxa suposarà un estalvi anual de 8.500 euros
en combustible i de 121 tones en
emissions de gasos. | Red-A.C.

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 fins trobar el banner invertit, fes clic
sobre ell i copia l’adreça web i aquesta serà la resposta.
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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
JOSÉ MARÍA TRUCHARTE SERRANO
Paraula invertida:
BOMBEROS

Adreça web del banner invertit:
https://es-es.facebook.com/redcupmataro/

• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies.
* El premi caduca als 30 dies
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Dos detinguts per robar en
gasolineres d'Argentona

Una imatge d'una gasolinera

La recollida orgànica
torna a millorar els
seus resultats

Cedida

La recollida de residus

Cedida

Els atracadors amenaçaven els treballadors amb una
arma de foc mentre els reclamaven els diners

Les impureses són bosses
de plàstic per a la recollida

Els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes acusats de robar
en gasolineres d'Argentona i Sant
Feliu de Buixalleu. Els atracadors,
que ocultaven la cara amb un casc
de motocicleta, amenaçaven els
treballadors amb una arma de foc
simulada mentre els reclamaven
els diners i fugien del lloc utilitzant
vehicles robats.
Els agents van poder detenir
els lladres en un control rutinari a Banyoles. Els homes, de 26
i 49 anys, són de nacionalitat

L'anàlisi de la matèria orgànica
que emet l'Agència de Residus de
Catalunya i que va dur a terme el
juny a la planta de Mataró ha situat en un 98,41% la puresa de la
mostra i tan sols un 1,36% d'impropis entre els residus recollits a
Argentona, millorant en més de
mig punt els resultats de finals
del 2015. L'anàlisi assenyala que
la gran majoria d'impropis que es
troben a la fracció d'orgànica són
bosses de plàstic que la ciutadania utilitza per a la recollida.| A.C

Tot Argentona 1734.indd 3

espanyola i veïns de Mataró i Santa
Maria de Palautordera.
Els fets es remunten a finals de
juliol quan els investigadors van
tenir coneixement que s'havien
produït tres atracaments en pocs
dies de diferència, concretament
el 21, 25 i 29 de juliol- en dues gasolineres d'Argentona i una altra
de Sant Feliu de Buixalleu.
Els detinguts van passar divendres passat a disposició judicial i
el jutge va decretar el seu ingrés
a presó. | A.C
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Vint persones es beneficien
d'un programa de salut pioner

L’accés al castell de
Burriac esdevé més
segur i accessible

Una imatge corresponent a la iniciativa sanitària

El castell de Burriac

Cedida

Es tracta d'una iniciativa de prescripció ortopèdica que
es realitza mitjançant videoconferències
Una vintena de pacients del Baix
Maresme i el Barcelonès Nord ja
s'han beneficiat del programa de
prescripció ortopèdica per videoconferència coordinat pel Servei
de Rehabilitació de l'Hospital
Germans Trias de Badalona i el
programa GeriatrICS del Servei
d'Atenció Primària Barcelonès
Nord i Maresme, posat en marxa
ara fa sis mesos.
L'objectiu de les videoconferències és donar una solució a
persones amb necessitat d'aparells ortoprotètics però que tenen
greus inconvenients per desplaçar-se a les consultes externes d'un
hospital, que és on es prescriuen.
D'aquesta manera, s'assegura l'assistència i el seguiment a aquests
pacients.

Valoració conjunta
Un cop rebuda la sol·licitud, la
infermera referent del projecte
GeriàtrICS és qui es desplaça a la
residència on viu el pacient i, per
mitjà d'una tauleta, es connecta
per videoconferència amb el Servei
de Rehabilitació.
Des de l'hospital, l'equip del
Servei de Rehabilitació fa la valoració del malalt amb la col·laboració
de la infermera i del personal de
la residència i decideix la millor
manera per procedir.
Després d'haver visitat ja una
vintena de pacients amb aquest
sistema de videoconferència, i vista
la bona acceptació que ha tingut,
el programa s'ampliarà al territori
de l'alt Maresme en els pròxims
mesos. |Redacció

Varador 2000 gestionarà el
vaixell de vela Santa Eulàlia
L’empresa arenyenca Varador
2000 assumeix la gestió del vaixell
de vela Santa Eulàlia, emblema
de la ciutat de Barcelona i embarcació insígnia del Consorci de
les Drassanes Reials i del Museu
Marítim de la capital catalana.
De fet, l’any 2011 va ser declarat

Tot Maresme 1734.indd 1

bé cultural d’interès nacional.
Varador 2000 amplia així el seu
catàleg d’activitats relacionades
amb la nàutica. Està previst que el
Santa Eulàlia torni a estar a disposició de la ciutat a partir de Nadal,
quan es podrà tornar a visitar en el
seu emplaçament habitual.

Cedida

Cabrera de Mar adequa
l'espai
Visitar el castell de Burriac ja és
més senzill per a qualsevol persona. Amb la voluntat de millorar els
accessos a un dels espais més coneguts i representatius de Cabrera
de Mar, per part de l'Ajuntament
s’han realitzat diferents treballs
en els darrers temps.
D’aquesta manera s’ha dut a
terme l’arranjament de la segona fase del camí que puja al castell —que ha estat pavimentat en
les zones amb més pendent—, la
col·locació de baranes de fusta al
camí d’entrada i la reparació de
diversos esglaons que es trobaven
malmesos.

Garantir la seguretat
Aquests treballs s’han vist completats amb la col·locació de baranes
de ferro destinades a fer més segurs alguns punts concrets de la
fortificació.
L’actuació haurà de completar-se en el futur amb una tercera
i última fase en la qual es procedirà a l’arranjament del camí
d’accés que falta, així com a la
col·locació d’esglaons de la zona
on està situada la bandera. També
està prevista la instal·lació, en
aquest mateix espai, d’una barana de seguretat. Red.

23/8/16 18:37

núm. 1734 del 26 d'agost a l'1 de setembre de 2016

Gastronomia
La sípia
De la família dels cefalòpodes, la
sípia té forma ovalada i és de color
entre marronós i grisenc, per tal
de mimetitzar-se amb l’entorn.
Nutritivament, la sípia aporta proteïnes, minerals i vitamines. Pel
que fa a les proteïnes, aquestes són
d’alt valor biològic, gràcies al contingut en aminoàcids essencials.
De minerals, destaca l’aportació de
iode, seleni, fòsfor, potassi, magnesi i sodi. Cal fer especialment
menció a l’aportació de iodes, ja
que es tracta d’un mineral beneficiós per al nostre metabolisme,
a la vegada que regula el nivell
d’energia. Ajuda al processament
dels hidrats de carboni i enforteix

el cabell, la pell i les ungles. I, pel
que fa a vitamines, són especialment presents les del grup B i E i,
en menor mesura, del grup A. La
vitamina E és interessant per les
seves propietats antioxidants i per
la protecció del nostre sistema immunitari. En relació a la vitamina
B6, afavoreix la creació de glòbuls
vermells i el bon manteniment del
sistema nerviós. La vitamina B3
ajuda a mantenir sanes la pell i les
mucoses; mentre que la B12 collabora en el bon estat del sistema
immunitari. El contingut en aigua
de la sípia és també remarcable, ja
que és superior al 80%. Tot i amb
això, cal saber que amb la cocció
aquesta aigua desapareix, per la

25 ANYS

qual cosa, si volem aprofitar al màxim les seves qualitats nutritives,
la millor manera de fer-les serà a
la planxa, a foc força alt i durant
poc espai de temps. La quantitat de greix inclòs en la sípia no
arriba a l’1% i, per tant, es tracta
d’aliment que conté 80 calories
per cada 100 grams. Resulta per
tant un aliment indicat en dietes hipocalòriques. En resum, un
aliment amb qualitats nutritives
destacables i poc calòric.
TOT GRANOLLERS - AMIC

www.sucasa.es

13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

4129

OPORTUNITATS

CON PATIO A NIVEL

¡INVERSIÓN!
Ref. 12454 JUNTO CTRA. DE MATA: 2º piso asequible y
reformado. Sea propietario y pague menos que un alquiler.
70m2., 3 dormit. (actual, 2). Salón comedor ampliado. Cocina
totalmente actualizada. Baño c/ducha. Suelos parket.

77.500€
Ref. 12515 PARC CENTRAL: Una de las mejores zonas de la ciudad. 80m2. con terraza de 20m2 + parking
y trastero. Bonita edificación con zona comunitaria y
piscina. Salón comedor de 25m2 Cocina equipada mobil.
de cerezo. 2 dormitorios dobles. Baño. Suelos de parket.
Calefacción.

T

189.000€

T

OPORTUNIDAD

Ref. 12478 JUNTO PARC CENTRAL: La mejor ocasión del
momento. 8ª piso perfectamente orientado. Vistas únicas.
Exterior. 100 m2. Bien orientado. 4 dor. Amplio salón. Balcón/
terraza. Cocina nueva. Suelos Parquet. Parking incluido.

255.000€

T

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró
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El Síndic investiga l'abocament
de 5.000 pneumàtics a Arenys

Detingut un
presumpte traficant
de drogues a Canet

Els pneumàtics acumulats en una finca privada.

Els agents dels Mossos

Cedida

Cedida

Rafael Ribó insta l'Ajuntament a activar "de forma imperativa" els mecanismes per protegir el medi ambient

L'home tenia 20.000 euros
en efectiu i estupefaents

El Síndic de Greuges, Rafael
Ribó, ha obert una investigació
d'ofici per l'acumulació de més
de 5.000 pneumàtics des de fa
més d'una dècada en un terreny
boscós situat a la zona del Remei
d'Arenys de Mar, limítrof amb el
parc natural del Montnegre i el
Corredor. Segons un comunicat,
l'abocament "pot suposar un greu
problema mediambiental" i "un
important risc per a la seguretat
de les persones".
Per aquest motiu, Ribó ha demanat informació a l'ajuntament
d'Arenys de Mar i al Departament
de Territori i Sostenibilitat. També
ha demanat al municipi que activi
"de forma imperativa" els mecanismes necessaris per a "garantir
la protecció del medi ambient".
El Síndic ha remarcat que, malgrat que aquest abocador no controlat existeix des de fa més de deu
anys, "no es coneixen actuacions
ni de l'Ajuntament d'Arenys de
Mar ni de l'Agència de Residus
que hagin solucionat la situació
i hagin restituït el medi ambient".
També ha alertat que "la pollució constant" que causa la degradació química dels pneumàtics,
"la seva toxicitat elevada" i "l'alt
risc d'incendi" existent generen

Els Mossos d’Esquadra i la Policia
Local de Canet de Mar van detenir
un home de 34 anys, de nacionalitat marroquina com a presumpte
autor de tràfic de drogues.
La detenció es va fer a mitjans
d'agost i l’home va passar a disposició judicial. Ara es troba en
situació de llibertat amb càrrecs.
A l’edifici on vivia l’home, els
agents van trobar una bossa
de plàstic amb 20.485 euros en
efectiu, 950 grams d'haixix, 332,8
grams de cocaïna, 57,31 grams de
marihuana, una mono dosi d’èxtasi i una bàscula de precisió. També
hi van trobar material per embolcallar la droga i una llibreta amb
anotacions.
Un ciutadà va trucar els agents
informant que un home havia entrat en un bloc de pisos amb una actitud sospitosa i no en sortia. L'avís
el van rebre agents dels Mossos i de
la Policia Local que van accedir a
l’edifici i van pujar les escales fins
a l’últim replà, va ser allà on van
localitzar un home que no va saber explicar per què s’hi trobava i
estava nerviós. A prop de l’home
hi havia la bossa de plàstic amb
el material comissat. El registre
al domicili va permetre recollir la
resta de material. Red - ACN

Tot Maresme extra.indd 1

"un greu problema mediambiental i una important situació de risc
per a la seguretat de les persones
i els béns".
Per tal de poder analitzar la situació i l'actuació de les administracions competents, el Síndic ha
demanat informació a Ajuntament
d'Arenys de Mar i al Departament
de Territori i Sostenibilitat. També
els ha recordat que els municipis
tenen competència exclusiva en
matèries de protecció del medi
ambient, seguretat en llocs públics
i disciplina urbanística.

90.000 euros per retirar-los
Paral·lelament, el govern municipal ha sol·licitat en els darrers
mesos un pressupost per a la retirada dels pneumàtics que ronda
els 90.000 euros.
Davant de la manca de recursos municipals per a fer front a la
despesa aquest 2016 i donat que
no existeix un propietari de la finca a qui reclamar aquest import,
l'equip de govern ja s'ha adreçat
a la Fiscalia de Medi Ambient i a
l'Agència de Residus per sol·licitar la
seva col·laboració en la resolució del
cas. Si la Generalitat no s’involucra
en la solució, l’Ajuntament haurà
d’assumir tot l’import. |Red - ACN
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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
COMPLETAMENTE REFORMADO

ATENCIÓN A ESTA GRAN OCASIÓN

VISTAS AL MAR

IMMO NOVA
Ref: 2328: Rocafonda: Primer piso reformado, no le falta detalle, alegre y juvenil,
cocina ofﬁce indep. amplio salón, 1 baño, 2 hab, suelos gres, puertas roble, exterior y comunidad reducida. 70.000€

Ref 2380: Cerdañola: Ático con ascensor totalmente reformado, 3hab, 1 baño,
cocina oficce, galería, salón con balcón,
vistas y muy buena orientación. 112.000€

Ref 2387: Molinos: Piso 1/2 altura con ascensor, 3 hab (2 dob), 1 baño, cocina, galería,
salón com., balcón, sol, exterior y buena
orientación, excelente compra. 126.000€

EN AVENIDA PRINCIPAL

ÁTICO DÚPLEX

SIN VECINOS

Ref. 2388: Molinos: Piso grandes dimensiones con ascensor, cocina, galería,
4hab (2 dobles), salón comedor con
balcón/terracita, vistas despejadas a
zona verde muy tranquila. 135.000€

Ref. 2370: Ediﬁcio de reciente construcción con terraza y ascensor. 2 habit. y
posibili. una 3a, cocina indep., estudio
de 40m2 con trastero y baño. Terraza
completamente intima. 136.000€

Ref. 2340: Cirera: 1º con dos terrazas a
nivel y otra 90m2 superior, 3hab (2dobles) salón comedor con patio, cocina
indep. galería anexa, 1 baño, trastero,
zona muy tranquila. 136.000€

EN EL CASCO ANTIGUO

ZONA PARQUE CENTRAL

EDIFICIO DE RECIENTE CONSTRUCCION

Ref. 2355: Centro: Planta baja con patio
de reciente construcción, 2hab, amplio salón comedor con salida a patio
y cocina americana, patio a nivel de
20m2. 150.000€

Ref 2364: Centro: Planta baja toda reformada con patio a nivel, 2 hab., cocina
ofﬁce indep con salida a 2ª terraza calefacción, suelos de gres, no dudes en visitarlo, situación inmejorable!! 156.000€

Ref. 2369: Havana: al lado de la playa
y del centro. Piso 90m2 3hab, 2 baños,
cocina oﬁcce indep con galería, salón
comedor con balcón,con parking y
zona comunitaria incluida. 187.000€

FINANCIACIÓN HIPOTECARIA A SU MEDIDA

1P IMMO NOVA.indd 1
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Perfils

Elies Seguí,
el traç de les emocions

L'artista Elies Seguí.

Mireia Biel

Realisme. Aquesta és la paraula que millor defineix
els dibuixos i pintures d'Elies Seguí. Les arrugues,
les expressions facials, el llenguatge no verbal, són
eines indispensables per a ell a l'hora de capturar
la felicitat, la ràbia, la tristesa... les emocions, en
definitiva, que són el que ens defineix i ens fa únics
a cada moment.
Arquitecte i dissenyador industrial de professió,
Seguí sempre havia compaginat aquesta tasca amb
la pintura, una afició que ha conservat fins després
de la jubilació i que ha convertit en el seu passatemps preferit.
Un passatemps que l'ha portat a omplir un estudi de dibuixos. Els retrats i els paisatges urbans són
recurrents en la seva obra, malgrat que els segons
siguin "per deformació professional" com ell mateix
remarca. Sigui com sigui, Seguí trasllada al paper la
realitat d'una forma versàtil i sincera: "captar l'essència
realista és el que més m'agrada perquè és autèntic".
"Les fesomies, l'expressió de ràbia, de felicitat"
són els elements que converteixen els retrats en els
més especials per al pintor. "Primer faig un estudi
fotogràfic que em serveix per inspirar-me en el dibuix que després traspasso a la tela amb aquarel·la,
que és la tècnica que més opcions em dóna i que em
permet plasmar les persones que ens envolten en
el nostre dia a dia".

Tot perfil 1734.indd 1

Daniel Ferrer

És el cas, per exemple, dels retrats dels castellers,
plens de vida i d'autenticitat. Seguí, des que viu a
Mataró, s'ha convertit, com aquell qui diu, en el
retratista oficial dels Capgrossos. "Un cop retrates
a una persona, crees un vincle amb ella, l'ensenyes
d'una forma molt concreta", reconeix Seguí, que
afirma que "no és fàcil veure's retratat de forma
objectiva", però és una experiència enriquidora.

Paisatges humans
"Els retrats de ciutadans no són més que el reflex
del nostre entorn quotidià ", explica Seguí
'Paisatges humans' ha estat l'exposició d'Elies Seguí
que s'ha pogut veure tot aquest mes d'agost a la
biblioteca Antoni Comas. Els seus retrats, però,
viatjaran també a sales de Barcelona i rodalies i
molt probablement també es pugui veure a Itàlia
un recull dels seus paisatges humans d'aquarel·la i
oli de ciutadans que constitueixen l'entorn quotidià.

APUNTS
Defineix-te: Persona gran
Un llibre: Qualsevol de Claudio Magris
Una pel·lícula: 'Morte a Venezia' de Luchino Visconti
Un viatge: Itàlia
Un pintor: Marià Fortuny
Un repte: Caure bé a la gent
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C.E. en trámite

78.000€

C.E. en trámite

REF. 3183 ZONA LA ESPERANZA. Primer piso
para reformar a su gusto en zona tranquila de
casitas, 3 hab. 2 dobles,
80.000
baño completo, cocina
independiente.

C.E. en trámite

115.000€

mer piso en comunidad
reducida, cocina independiente reformada, galería, 3
habitaciones (2 dobles), un
baño80.000
completo con bañera,
balcón exterior. OCASIÓN.

C.E. en trámite

Planta baja reformada con
entrada independ. y patio
12m2, cocina americana
integrada al salón, 2 hab.,
baño80.000
completo con ducha,
ext. de aluminio y puertas
de haya. OCASIÓN.

156.000€

balcón con vistas a la
plaza, 3 hab. (1 doble),
cocina y galería anexa,
80.000
1 baño
completo, para
entrar a vivir.

C.E. en trámite

REF. 1378 CENTRO. Pi-

187.000€

nueva con patio 15m2,
sólo 3 vecinos, la cocina es tipo ofﬁce con
galería anexa de 8m2,
80.000
2 hab.,
baño completo con ducha, a.a con
bomba de calor.

C.E. en trámite

REF. 1394 ZONA CENTRO. Piso de 100m2 a 1

min. estación y la playa,
4 hab. 2 de ellas dobles,
cocina ofﬁce roble, galería,80.000
balcón amplio exterior con vistas al mar.
Ascensor.

REF. 2447 - MATARÓ - EIXAMPLE
CASA MÁS 2 LOCALES DE 150M2. CADA UNO.
Un total de 5 habitaciones, 2 baños 1 es
tipo suite, 1 aseo, comedor de 35m2, tiene terraza y balcón exterior, cocina ofﬁce
80.000
y trastero.

EXCELENTE OPORTUNIDAD
C.E. en trámite

COMPRAMOS TU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS
¡SI QUIERES ALQUILAR O VENDER TU PISO.....
1P C&M.indd 2

157.000€

REF. 6192 MOLINOS.
OCASIÓN ZONA Y PRECIO. Planta baja semi-

so céntrico con vistas
a zonas verdes, cocina
lacada blanca, lavadero,
3 hab. (2 dobles), baño
con 80.000
ducha, A.A y calefacción, ascensor.

C.E. en trámite

128.000€

REF. 2451 PL. CATALUNYA. Piso con ascensor,

REF. 6193 VISTA ALEGRE.

C.E. en trámite

96.000€

REF. 1398 CENTRO. Pri-

243.000€

REF. 2450 Z. JUZGADOS.

Gran piso de 100m2 reformado y pk incluido, 4 hab.
2 dobles, 2 baños (bañera
y ducha), cocina lacada
blanca,
salón de 25m2 con
80.000
balcón exterior, con calefacción, ascensor.

315.000€

T. 937 965 148
23/8/16 18:53

Mataró. Cirera

Serietat i eﬁcàcia
al millor preu

107.260€

Pis cantoner de 85m², 3 habitacions, 1 bany complet + 1 de servei,
cuina office totalment equipada, saló menjador, galeria, calefacció,
tancaments d’alumini, traster, TERRAT COMUNITARI!!
T1.50889

Mataró. Cent�e

146.000€

MATARÓ C/ St. Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)
www.finquescastella.com
info@finquescastella.com

T. 93 757 83 83

Mataró. Molins

169.680€

Pis en planta baixa de 75m², 2 habitacions, 1 bany complet, cuina
office, ampli saló menjador, galeria, aa/cc, tancaments d’alumini,
DUES TERRASSES DE 9m² I 12m² !!
T1.51015

Mataró. Vista Aleg�e

222.700€

Pis de 170 m² amb 2 habitacions, 1 bany i 1 lavabo, cuina americana integrada amb el saló, calefacció, percianes elèctriques, terrassa de 18 m² amb tendal, garatge i traster. TOTALMENT REFORMAT !!!
T1.51021

Al costat de la Plaça de les Tereses. Pis de 85m², 2 habitac, 1 bany complet,
cuina office totalment equipada, saló menjador ampli, aa/cc, terres de parquet, tancaments d’alumini, ¡¡TERRASSA DE 12 M²!!
T1.50284

Mataró. Eixample

197.300€

Magnífic dúplex de 80m², planta 1ª: saló menj. cuina integrada, 1 habit.doble
amb balcó + 1 bany, + 1 bany complet, 2ª planta: habit. doble (suite), armari
a mida i amb TERRASSA DE 35M² ¡¡MOLT LLUMINÓS!!!
T1.50828

Mataró. Cent�e

228.000€

Pis totalment reformat de 90 m² amb 3 habitacions (1 d’elles suite), 2 banys,
cuina office amb galeria, saló menjador amb sortida a balcó, aa / cc, terres de
parquet i traster. MOLT AMPLI I LLUMINÓS!!
T1.51028

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:

www.ﬁnquescastella .com

Ving�i a les nost�es oﬁcines i li farem una selecció personalitzada
2P CASTELLÀ.indd 2
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Cases i pisos de llog�er

T1.08475 Mataró. Cerdanyola. Piso reformado de 55m²,
2 habitaciones, 1 baño completo, cocina, salón comedor
con salida a balcón, galería, carpintería de aluminio,
semi amueblado y muy luminoso !!!
450€/Mes

T1.10270 Mataró. Centre. Planta baja de 75m² de superficie, consta de 2 habitaciones más un estudio, 2 baños, cocina office, suelos de parquet y cierres exteriores de aluminio. Vivienda de techos altos y patio de 20 m². 650€/Mes

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

T1.02400 Mataró. Cerdanyola. Piso de origen 80 m² de
superficie, 3 habitaciones, 1 baño, cocina independiente,
balcón, ascensor y patio!! Muy soleado!!!! 530€/Mes

T1.10273 Arenys de Munt. Gran piso de 112 m² de superficie, tiene 4 habitaciones, 1 baño, la cocina independiente,
con calefacción, galeria, tiene ascensor y dispone de zona
comunitaria con piscina!!!
670€/Mes

T1.10387 Canyamars. Piso reformado todo exterior de
90m², 4 habitaciones, 2 baños completos, cocina office,
salón comedor con salida a balcón, galería, calefacción,
ascensor, Muy luminoso!!!
850€/Mes

T1.10385 Mataró. Camí de la Serra. Piso de 80 m² con
3 habitaciones (2 dobles) 1 baño, cocina independiente,
calefacción, cierres de aluminio, galeria, balcón y ascensor.
Parking incluido en el precio!!!!
675€/Mes

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

T1.01664 Mataró. Centre. Piso reformado 75 m², 3 hab.,
Galeria, balcon, segunda planta, aire acondicionado, con
todos los gastos incluidos!!
550€/Mes
T1.05027 Mataró. Zona Cine Nuria. Loft de 35 m² - nuevo. Dispone de 1 habitación, cocina americana, aa/cc,
ascensor, está todo amueblado y para entrar a vivir Con todos los gastos incluidos!!
550€/Mes
T1.09594 Mataró. Centre. Pis reformat totalment
moblat de 65m², 2 habitacions, 1 bany complet, saló
menjador amb cuina integrada, balcó, aa/cc, terres de
parquet. Molt assolellat!! Ideal inversors!!! 550€/Mes

T1.10349 Mataró. Centre. Obra nueva - Piso de 55 m² de
T1.50708
- Mataró.
Centre. Excel.lent
pisdenosuperfi
cie, consta
de 2 habitaciones,
1 Baño, cocina
diméscon
4 veins
de 75m²,y campana
3 habit,Teka,
1 bany
complet,
seño
horno, encimera
con calefacción
saló de
menjador
de 25m²
sortida
a balcó,y
aa/cc,
suelos
de porcelana,
cierresamb
exteriores
de aluminio
cuina offi
ce, aa/cc,
tancaments
d’alumni,
ascensor.
Dispone
de Internet
en todas las
estancias ygaun
leria, tot
assolellat!!
trastero
enexterior
la mismamolt
planta.
Con una terraza127.300€
de 17m² !!!
Con placas solares!!!!!
750€/Mes

T1.10103 Caldes d’Estrac. Centre. Fantástico piso de
100m², 4 habitaciones (2 dobles) 2 baños, cocina office,
aa/cc, cierres de madera, galeria, 2 terrazas de 15m² i
parking opcional. Todo amueblado. Muy soleado!!! Posibilidad de alquilar por temporada!!!
650€/Mes

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

T1.09031 Mataró. Havana. Estupendo piso de 58 m²,
con 2 habitaciones, 1 baño completo, cocina office, suelos de parket y ascensor. Muy luminoso!!! 1.000€/Mes
T1.10044 Mataró. Ciutat Jardí. 1er piso de 90m² en finca
privada de 650 m² de terreno, 2 habit., 1 baño, cocina
office, terraza de 30 m² y jardín privado!!! Amueblado y
con capacidad para seis personas!!!!
1.200€/Mes
T1.10358 Arenys de Mar. 1a linea de mar - Magnifico
piso de 98 m² totalmente equipado y amueblado, 3 habitaciones, 2 baños completos, cocina indep., terraza y
ascensor. Zona comunitaria con piscina y zona deportiva!!!! A 100 metros de la playa!!!
1.500€/Mes

Tr�qui'ns: T 93 757 83 83

MATARÓ C/ St. Josep, 66 www.finquescastella.com
T1.50103 - Mataró. Cirera. Pis de 90m2 de
superficie, disposa de 4 Habitacions. 1 bany,
la
T1.04846
Mataró. Cent�e
cuina office equipada, amb armaris encastats,
Loft obra semi-nueva de 50
Calefacció, Terres de gres / ceramic. Amb vistes
al mar. Terrassa Porta blindada!!!
157.260€
m2. Dispone de 1 Habitación.
Amueblado. Piso muy céntrico. Gastos incl. y pl. parking
opional!!
450€/Mes

T1.10365 St. Vicenç Montalt

T1.10389

Mataró. Palau

Tercer piso sin ascensor, 75m²,
3 habit., 1 baño completo con
ducha, cocina office, salón
comedor con balcón, galería,
suelos de parquet, cierres de
aluminio con doble cristal. PISO
MUY SOLEADO!! 475€/Mes
T1.06335

Mataró. Cent�e

Piso amueblado de 55m² con
1 habitación, 1 baño, cocina
americana, con calefacción y
ascensor. Zona comunitaria
con piscina y pl. parquing!!!
Vistas montaña!! Disponibil.
Septiembre!!! 590€/Mes

Piso en planta baja de 50m²
de superficie, dispone de 1
habitación, 1 baño completo,
salón comedor con cocina
integrada, tiene aa / cc, los
suelos de parquet. Tiene patio
de 10m² !!
600€/Mes

Mataró. Ct�a. Mata

T1.10102 Caldes d’Est�ach

T1.08270

Piso de 80m², 3 habitaciones,
1 baño completo, cocina office
totalmente equipada, salón
comedor muy luminoso con
gran ventana, aa/cc, galería,
todo amueblado y parking incluído!!!
650€/Mes
T3.02701

Mataró. Cent�e

Despacho de 50m² de superficie, está situado en un
primer piso. Tiene mucha luz
y en muy buena situación!!!
250€/Mes

Piso de 100m² sin amueblar, 4 habitaciones (2 son
dobles), 2 baños, cocina
office, calefacción, cierres
de madera, lavadero, parking opcional! 650€/Mes

T3.02878

Mataró. Cent�e

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

Gestió de llog�ers • Agents d’asseg�rances • Administ�ador de comunitats
2P CASTELLÀ.indd 3
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R 14521

MATARÓ - P. i Cadafalch

R 17566

MATARO - Av. Amèrica

R 17551

Pis de mitja alçada d’uns 85m2, amb
3 habitacions, a punt per entrar a viure.

Local comercial de 60m2, com nou.
Excel·lent oportunitat de mercat.

Pis de 4 habs, saló amb sortida a balcó.
Gran ocasió per trasllat!!

83.000 €

92.700 €

MATARÓ- Z. Cirera

MATARÓ - Forn del Vidre R 17242

MATARÓ - Ctra. de Mata R 16875

Atenció: gran oportunitat! 90m2 distribuïts
en 3 habitacions. Totalment exterior!

Pis en ediﬁci plurifamiliar de 90m2. Amb
3 habitacions i 2 banys complets.

112.000 €

119.000 €

33.630 €

R 13590

1r pis d’alçada, per entrar a viure. 88m2,
4 habs. No se’l perdi i vingui a veure’l!

102.200 €
MATARÓ - Via Europa

R 16106

Habitatge de 90m2 amb 3 hab, reformat
per entrar a viure. Parking inclòs.
Des de

153.000 €

MATARÓ - Camí Serra

R 40458

Casa d’estil anglès i excel·lents acabats.
330m2 i 4 h+estudi. La millor de la zona.

334.000 €

MATARÓ - Parc Central

R 17446

MATARÓ - Centre

R 16346

Ideal parelles joves. Habitatge 75m2, 2
habitacions. Traster inclòs en el preu.

Ediﬁci amb ascensor magníﬁc pis de
grans dimensions totalment exterior.

MATARÓ - Llavaneres

R 17436

ARENYS MAR- La Sinera R 17099

1a línia de mar. Pis de 85m2 amb 3
habitacions. Jardí i piscina comunitària.

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

175.000 €

240.000 €

199.000 €

Des de 134.900€

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

Tenim
lloguers més
més econòmics
econòmicsde
de Mataró
Mataró
Tenim els lloguers
2P URBENIA-INMOBILIARIA.indd 2
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ECONÒMICS

MATARÓ - Rocablanca

551

Mataró
Premià
Mar
Mataró
Arenys
de de
Mar
C/Unió,Prim,
59 bis82
C/De la Mercè, 74
Ronda
Rda. Prim,
82
Plaça
Illa Cristina,
4 Riera Pare Fita, 30

ArenysdedeMar
Mar
Premià

Riera Pare Fita, 30

Gran Via, 218

El Barcelona
Masnou

Avda. Borbó, 17
c/Barcelona, 14

93 798 01 11 · info@urbenia.es · www.urbenia.es
MATARÓ - Rda. Rocablanca

R 15965

e.

OCASIÓ!

132.200€

Pis de 90m2 amb 3 habitacions i gran saló-menjador de 28m2 en
2 ambients. Ascensor, pk i 2 balcons. Immillorable oportunitat!
MATARÓ
- Centre
23243 MATARÓ
RR30905
RR23216
- Cirera
15307
Pisdeamb
molt
d’encant,
completament
Baix amb
independent.
En
Planta
baixaentrada
de 3 habiaycions,
cuina
Pis
mitja
alçada
de 60m²
de
moblat i equipat.
menjador
ple centre de
Mataró,
independent
i saló
amb tocant
sortidalaa Plaça
pati.
superfície,
exterior,13hab,
habs,
balcó
amb sortida
a balcó. (CEE Tràmit).
Granollers. (CEE Tràmit).
i bany
complet.

45.000 €
550€/mes

650€/mes
50.000 €

MATARÓ
Z. Peramàs RR 14406
23248
MATARÓ - -Rocafonda
Pis
3 habitacions,
banys
Pis de
de 91m2,
4 habitacions,
cuina i2banys
complets,
balcóamb
tipusbalcó,
terrassa
12m2,
reformat, saló
lluminós.
ascensor. (CEE Tràmit).

MATARÓ --Cerdanyola
Sud RR14689
23228
MATARÓ
Cerdanyola

MATARÓ- -Cerdanyola
Rocablanca RR23225
MATARÓ
15585
Impressionant
pis de
habitacions
Pis
de 2 habitacions,
un4 bany
complet
amb gran
menjador
i balcó. Ocasió!
Finca
reformat,
cuina
independent.
amb ascensor .(CEE Tràmit).

MATARÓ -- Històric
Centre
MATARÓ

RR20831
MATARÓ- -Cirera
Eixample
MATARÓ
12701
Pisdeen3 zona
immillorable
de 78m2,
amb
Pis
habitacions,
un bany
complet,
2 hab, bany
complet,
ascensor
i parking
totalment
exterior
i vistes
impressioopcional. (CEE Tràmit).
nants.

MATARÓ
Z. Marítima
MATARÓ --Rocafonda

ECONÒMICS
LLOGUERS

MATARÓ- -Rocafonda
Eixample
MATARÓ

Pis
3 habs, molt
totalment
reformat,
Pisde
cantoner
lluminós,
complesaló
ambexterior.
sortida aEsbalcó.
tament
lloga Ocasió.
moblat i
equipat. (CEE Tràmit).

600€/mes

MATARÓ --Rocafonda
MATARÓ
Cirera

23217
RR11023
Pis
ﬁnca
de només
4 veïns,
Pis
deseminou,
65m2, ben
distribuït,
sol i vistes,
amb
ascensor,
3 habs.
Totalment
ben
ubicat
i còmode.
Molt interessant.
exterior. (CEE Tràmit).

625€/mes
50.000 €

690€/mes
58.000 €

730€/mes
59.000 €

66.000 €
765€/mes

R 23200
14756
Pis amb ascensor
de 3 habitacions,
Impressionant
àtic tipus
tríplex, ﬁnca
cuina independent,
portesRiera
roure,
només
4 veïns. En plena
de
ﬁnestres(CEE
d’alumini.
Mataró.
Tràmit).

69.000 €
800€/mes

RR 22765
15256
Pis
de 60m2
terrassa decuina
60m2,
Ampli
pis deamb
4 habitacions,
amb
2 habs i 1totalment
b∫any. Despeses
incloindependent,
reformat,
ses
en el preu.(CEE Tràmit).
terrassa.

850€/mes
70.000 €

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